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ABSTRACT 
 
The aim with this project was to describe how nursing staff working in the home care 
environment perceive their level of knowledge regarding mental ill health and if this 
level of knowledge is sufficient / insufficient in their dealings with mentally ill patients. 
The study is empirical and a qualitative method has been used. Questionaires have been 
used and interviews have been carried out with nurses working in the home care system 
and data has also been collected from previous research in this area.   
 
Result 
The result show that home care nurses consider that they have inadequate knowledge of 
treating patients with mental ill health and they seek more training, guidance and 
collaboration with psychiatric nurses. 
 
Conclusion 
Increased knowledge of mental health care and continuous guidance would make home 
care nurses more confident in their dealings with patients suffering from mental ill 
health. It would also lead to patients feeling greater security knowing that the nurses 
treating them possess adequate knowledge in caring for the mentally ill. 
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Guidance, home care, knowledge, mental ill health, psychiatric nurses. 
Handledning, hemsjukvård, kunskap, psykiatrisjuksköterskor, psykisk ohälsa.  
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INLEDNING 
 
I samband med författarnas verksamhetsförlagda utbildning i hemsjukvården under 

termin fem, inom sjuksköterskeprogrammet, publicerades Socialstyrelsens 

folkhälsorapport 2005 (www.socialstyrelsen.se). Den beskriver att hälsoläget i Sverige 

är i stort sett relativt gott men att det finns nya tendenser som bör lyftas fram. Det visar 

sig att allt fler män och kvinnor rapporterar att de lider av psykiska besvär. Enligt 

rapporten uppskattas det att mellan 20-40 % av befolkningen lider av psykisk ohälsa - 

allt från mindre allvarliga psykiska problem som oro, ångest och sömnproblem till 

allvarligare sjukdomstillstånd som till exempel psykoser. Oro och ångest av olika 

allvarlighetsgrad har ökat omfattande sedan början av 1990-talet. Ökningen gäller hela 

befolkningen förutom kvinnor äldre än 65 år, för vilka andelen har varit konstant hög 

mellan åren 1980-2003. 

 
BAKGRUND 
 
Hemsjukvårdens utveckling 
 
Lindencrona (2003) beskriver att sjukvård i hemmen har funnits lika länge som vård 

och omsorg har existerat för svaga och sjuka människor. Om äldre och sjuka inte hade 

familjer som tog hand om dem blev de beroende av olika medmänniskor i närheten, 

nunnor, munkar och barmhärtiga samariter. Den rådande människosynen, värderingarna 

och kunskapsläget samt vilka sociala, ekonomiska och politiska förhållande som har rått 

i samhället har påverkat utformningen av hemsjukvård. 

 

I början på 1920-talet tar landstingen över huvudansvaret för hälso- och sjukvård. 

Provinsialläkare och distriktssköterskor bedrev sjukvård i hemmen tillsammans med de 

närstående. Den första målformuleringen på svensk nivå om hjälp i hemmet för äldre, 

kom år 1952. Målet var att ge hemsjukvård, hushållshjälp och uppmuntrande besök som 

skulle stimulera de äldre till trivsel och livskänsla. Först under 1960-talet växte en mer 

organiserad form av hemsjukvård fram för att på 1980-talet expandera kraftigt 

(Lindencrona 2003). 
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Enligt Kjellin, Nilsén och Segersten (1996) förändras den ekonomiska situationen på 

1990-talet vilket innebär att antalet vårdplatser i den slutna vården minskas. Detta 

betyder att människor ligger inlagda på sjukhus färre dagar än tidigare vid sjukdom. 

Begreppet medicinskt färdigbehandlad patient myntas. Detta begrepp kan tolkas som, 

att när patienten inte längre behöver sjukhusets medicinska insatser bör patienten inte 

längre vårdas på sjukhus. Att vara medicinskt färdigbehandlad behöver dock inte betyda 

att patienten är färdigvårdad. De personer som behöver kvalificerad omvårdnad efter 

sjukhusvistelsen kommer mestadels att vistas i hemmen med hjälp av hemsjukvård.    

 

Ädelreformen – Psykädelreformen 
 
En stor organisationsförändring är Ädelreformen1 som trädde i kraft år 1992. Enligt 

Lindencrona (2003) överlåter många landsting sitt ansvar för sjukvård i det ordinära 

boendet (hemsjukvård) till kommunerna. Genom Ädelreformen får kommunerna större 

frihet att organisera sin vård och omsorg. Detta innebär att hemtjänst och hälso- 

sjukvård knyts närmare de äldre.  

 

Psykädelreformen genomförs år 1995 och innebär att vård och omsorg av psykiskt 

störda och långtidssjuka också hamnar under kommunens ansvar (Lindencrona 2003). 

Enligt Piuva, Grönqvist och Söderlund (2000) är målsättningen med reformen att 

undvika boende på sjukhus och institutioner och att garantera en god levnadsstandard 

för personer med psykiska funktionshinder samt att erbjuda möjligheter till individuell 

anpassad vård och omsorg.  Lindencrona (2003) beskriver att kommunerna då fick 

möjlighet att, enligt lokala behov och önskemål, anställa egen hälso- och 

sjukvårdspersonal eller anlita sjukvårdsinsatser från sitt landsting eller privata 

vårdgivare.  

 

Enligt Lindencrona (2003) och Piuva m.fl (2000) är tanken att dessa reformer bör kunna 

åstadkomma en bättre helhetssyn, integrering och kontinuitet i arbetet nära vårdtagarna. 

I de båda reformerna framhålls att dokumentation och uppföljning bör bli bättre. 

Samordning, informationsöverföring och att bättre ta till vara resurser i kommunen är 

                                                 
1 Ädelreformen innebär att kommunerna fått ett samlat ekonomi- och verksamhetsansvar för vård och 
service för äldre och handikappade. 
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centrala mål i både Ädel- och Psykädelreformen.  Reformerna blev början på en 

utveckling mot ökad komplexitet inom den kommunala äldrevården och omsorgen. 

  

Kunskap och kompetens  
 

Lindencrona (2003) beskriver att efter genomförandet av Psykädelreformen överfördes 

många människor med psykisk ohälsa till den kommunala vården och omsorgen. Detta 

innebär att många av dessa människor bor i eget boende och har hunnit bli gamla samt 

att personal inom hemsjukvård kommer att möta dem. Ansvaret att upptäcka, stödja och 

ge daglig omvårdnad, menar Piuva m.fl. (2000) vilar på personalgrupper inom 

primärvården och kommunen. Det är därför av största vikt att personalen får utbildning 

och professionellt stöd i arbetet för att öka sin kompetens och utveckla sin förmåga till 

att ge en optimal omsorg. Lökensgard (1997) anser att kunskaper och färdigheter ingår i 

den totala omvårdnadsberedskapen för att kunna identifiera och förebygga ohälsa.  

 

Cullberg (2003) anser att okunskapen om psykiska sjukdomar är stor bland allmänheten 

och även bland personal inom servicefunktioner utanför psykiatrin. Lökensgard (1997) 

påpekar att människor med psykiska sjukdomar konsumerar alla former av hälso- och 

sjukvård. Eftersom sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård idag möter dessa 

människor i större omfattning än tidigare är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap 

om psykiska sjukdomar och psykiatrisk omvårdnad.  

 

Enligt Hedelin och Janssons (2004) slutrapport, gällande psykiatrisjuksköterskans 

förebyggande arbete i primärvård, är psykisk ohälsa ett omfattande och komplext 

problemområde. Psykisk ohälsa kan ses som en naturlig och ofrånkomlig del av livet. 

För att undvika att den psykiska ohälsan fördjupas eller blir kvarstående är det 

nödvändigt med förebyggande insatser för att förhindra den psykiska ohälsan. I 

rapporten framkommer det att medarbetare uppfattar psykiatrisjuksköterskans 

förebyggande arbete som ett positivt tillskott av kompetens. Medarbetarna, som är 

distriktssjuksköterskor och läkare, upplever också en höjning av kvaliteten i 

patientarbetet och en trygghet på det personliga planet.  
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Enligt Nilsson (2001) är omvårdnadsarbete i hemmet ett ensamarbete och det förutsätter 

att sjuksköterskan inom hemsjukvården har en förmåga att beskriva och genomföra 

bedömningar. I avhandlingen framkommer det att sjuksköterskorna anser sig ha 

bristfälliga kunskaper inom det psykiatriska området. Kommunikation och strategier för 

bemötande av personer med en psykiatrisk problematik anses som svårigheter. Behoven 

som sjuksköterskorna uttrycker är att bredda sina teoretiska såväl som 

erfarenhetsbaserade kunskaper.  

 

Magnusson, Lützen och Severinsson (2001) beskriver betydelsen av handledning till 

sjuksköterskor i hemsjukvård. Det framkommer att vården av människor med psykisk 

ohälsa utförs i patienten hem, men att kunskapen fortfarande är fokuserad på 

institutionell omvårdnad. I studien deltog psykiatrisjuksköterskor, 

distriktssjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med människor som lider av 

psykisk ohälsa. Distriktsjuksköterskorna i studien är de som anser sig ha ingen eller lite 

psykiatrisk kunskap. Det som framkom i resultatet av studien är att de sjuksköterskor 

som får handledning och stöd i psykiatrisk omvårdnad känner sig mer säkra i sin 

yrkesroll. De känner sig också säkrare i sin relation med patienten gällande etiska 

beslut, tillit och patientens integritet. Sjuksköterskorna upplever genom handledning att 

de också fått en bättre självkänsla. Det anses också väsentligt att sjuksköterskorna i sin 

profession kan integrera den teoretiska kunskapen i praktisk handling. 

 

Socialstyrelsen (SOSFS 1995:15) beskriver att det inom varje ansvarsområde bör finnas 

tillräckligt antal sjuksköterskor med rätt kompetens som kan ansvara för de 

arbetsuppgifter vilka kräver specifik kunskap för att garantera patientens säkerhet i 

vården. 

 

Psykisk ohälsa hos äldre 
 

Cullberg (2003) menar att äldre människor i stort drabbas av samma psykiska 

sjukdomar som yngre. Många av de somatiska symtom som ses hos äldre patienter som 

söker vård är i själva verket symtom på psykisk ohälsa. I WHO (1996) beskrivs att 

psykisk ohälsa hos äldre kompliceras av fysiska sjukdomar och sannolikt också av  
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sociala problem. Äldre personer kan dessutom ha fler än en psykiatrisk diagnos på 

samma gång. 

 

Piuva m. fl (2000) beskriver att lindrigare psykisk ohälsa drabbar de flesta människor 

någon gång i livet men är i sig inte ett handikapp. När det gäller äldre människor hör det 

inte till det normala åldrandet att ha en oro, ängslan eller ångest som ständigt är 

närvarande. Om en människa har en sådan oro, ängslan och ångest kan det inte anses att 

dessa symtom hör till själva livet. Åldrandet i sig medför en ökad sårbarhet för psykisk 

ohälsa då kroppsliga sjukdomar som till exempel stroke och psykiska omställningar 

såsom förändrad livssituation, kan höra till åldrandet. 

 

Oro, ångest och otrygghet medför enligt Ericsson och Ericsson (2002) ofta 

sömnsvårigheter. Dessa problem bör åtgärdas genom samtal och psykologiskt 

bemötande och eventuell medicinering mot ångesten innan sömnproblemet behandlas. 

Lökensgard (1997) menar att vid lindrigare psykisk ohälsa kan individen genom egna 

resurser och med stöd av personer i det sociala nätverket klara av sin situation. Men när 

det övergår till otrygghet, rädsla och ängslan, behövs det professionell hjälp. 

 

I WHO´s konsensusuttalande (1996) om äldrepsykiatrin framställs att psykiska 

hälsoproblem på äldre dagar är vanliga. Förståelsen av de principer som gäller för 

diagnostik och vård borde vara en självklar del av alla som arbetar inom sjukvård och 

socialtjänst. 

 

SYFTE 
 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva hur sjuksköterskor inom hemsjukvården 

upplever sin kunskapskompetens om psykisk ohälsa och om denna är 

tillräcklig/otillräcklig i mötet med individer som vårdas i hemsjukvård. 

 
Problemställningar 
 

Anser sjuksköterskorna att de har tillräckliga kunskaper för att bemöta den ökade 

psykiska ohälsan hos de individer som vårdas i hemmen?  
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Finns det behov av handledning och utbildning inom psykiatrisk omvårdnad för 

sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvård?  

 

METOD 
 

Studien är empirisk och en kvalitativ metod har använts. Valet av metod har styrts av 

författarnas intresse att undersöka vilka kunskaper de verksamma sjuksköterskorna 

inom hemsjukvården har av att bemöta människor med psykisk ohälsa. Enligt Backman 

(1998) bygger empiriska studier på någon form av kontakt med verkligheten. I 

föreliggande studie har forskningsprocessen olika steg följts.  För att få svar på studiens 

syfte har litteratur, rapporter och vetenskapliga artiklar i tidigare forskning om vård av 

individer med psykisk ohälsa i hemmen samt sjuksköterskors behov av handledning 

använts.  

Enkäter har sammanställts utifrån studiens syfte och för att få ytterligare möjlighet till 

djupare förståelse om sjuksköterskornas upplevelser om psykisk ohälsa har kvalitativa 

intervjuer gjorts med sjuksköterskor som ingick i enkätundersökningen. Enligt Hartman 

(1998) karakteriseras kvalitativa undersökningar av ett försök att förstå livsvärlden hos 

en individ eller en grupp individer. 

 

Urval  
 

Urvalet till föreliggande studie utgjordes av sjuksköterskor vilka är verksamma inom 

hemsjukvård och anställda av kommunen. Kontakt togs med verksamhetscheferna i de 

två undersökta kommunerna för att få tillstånd till en enkätundersökning. Tillstånd till 

att göra enkätundersökning medgavs och 31 enkäter skickades ut till hemsjukvårdens 

sjuksköterskor i de två kommunerna. Tjugotvå av dessa besvarades. De övriga nio 

besvarades inte vilket resulterade i ett bortfall på 30 procent. Enligt Stukát (1993) 

förekommer bortfall i flertalet undersökningar. Det finns dock ingen regel som säger att 

en viss procentsats av bortfall kan resultera i att undersökningen inte kan ses som 

tillförlitlig. Informanterna i enkätundersökningen var alla kvinnor och deras erfarenhet 

inom sjuksköterskeyrket sträckte sig från två år upp till 42 år. Tio sjuksköterskor hade 

vidareutbildning, där vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård var den 
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dominerande. De sjuksköterskorna med vidareutbildning hade tagit sin grundutbildning 

före 1981. I grundutbildningen hade samtliga sjuksköterskor utom en läst ämnet 

psykiatri och psykiatrisk omvårdnad. Omfattningen i dessa ämnen varierade från fem 

till tio poäng. 

 

De kvalitativa intervjuerna gjordes med sex av de sjuksköterskor som hade besvarat 

enkäterna. Inför de kvalitativa intervjuerna togs åter igen kontakt med 

verksamhetscheferna för att få medgivande att genomföra intervjuerna. Enligt Patel och 

Davidson (1994) måste författare till undersökningar ha tillstånd till att genomföra 

intervjuer med individer som representerar någon form av verksamhet. Därefter togs 

kontakt via personligt besök och via telefon med sex slumpmässigt utvalda 

sjuksköterskor. De sjuksköterskor som var närvarande vid det personliga besöket och de 

sjuksköterskor som svarade i telefon i de olika distrikten fick frågan om de kunde tänka 

sig att medverka i en intervju. Enligt Hansagi och Allebeck (1994) är det viktigt att göra 

en bedömning av chanserna att nå de enskilda individerna som är tänkta att ingå i 

studien. Detta för att bortfallet ska bli så lågt som möjligt. Sjuksköterskorna som gav 

sitt samtycke till intervjuerna informerades om att bandspelare skulle användas och att 

intervjun skulle ta cirka 40 minuter. Tillsammans med sjuksköterskorna bestämdes tid, 

plats och dag för genomförandet av intervjun. De intervjuade sjuksköterskorna var alla 

kvinnor. Deras erfarenhet inom sjuksköterskeyrket sträckte sig från fyra till 42 år. De 

hade arbetat inom hemsjukvården mellan tre till 32 år och två av sjuksköterskorna med 

lång yrkeserfarenhet hade vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård.  

 

Datainsamling  
 

Datainsamlingen började med sökning av litteratur och material i tidigare forskning till 

bakgrunden. Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter söktes systematiskt via 

sökmotorer på Internet och databaser på HTU´s bibliotek och via 

universitetsbibliotekets databas i Göteborg med olika sökord (bilaga 1). Enligt Patel och 

Davidson (1994) bör material sökas i olika arkiv eller samlingar. Detta för att författarna 

ska få en så fullständig bild av det område de tänkt undersöka. Inklusionskriterier utgick 

från att studien skulle behandla sjuksköterskor inom hemsjukvård samt psykisk ohälsa. 

Genom att studera artiklarnas titlar och läsa abstraktet valdes de artiklar ut som ansågs 
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relevant till studien. Material har också osystematiskt sökts via referenslistor genom att 

studera titlarnas tillämplighet för föreliggande studie. Patel och Davidson (1994) menar 

att genom att studera litteraturförteckningarna i böcker och artiklar som handlar om det 

som ska undersökas, får författarna ofta tips om ytterligare litteratur som är relevant för 

det tänkta undersökningsområdet. Litteratur som ansågs relevant för föreliggande studie 

beställdes på universitetsbiblioteket i Göteborg samt Stenungsunds bibliotek. 

Datainsamlingen fortsatte med enkäter och kvalitativa intervjuer med sjuksköterskorna 

inom hemsjukvården. 

 
 
Genomförande 
 

Författarna valde att öka förståelsen för problemområdet genom att läsa litteratur och 

artiklar inom det valda undersökningsområdet. Med utgångspunkt från denna kunskap 

och precisering av problemområdet konstruerades enkätfrågorna. Tjugo stycken frågor 

bildades och bestod av bakgrundsvariabler, sjuksköterskans kunskap och kompetens 

samt om handledning (bilaga 2). 

 

Kontakt togs med verksamhetscheferna i de undersökta kommunerna för att få tillstånd 

till att genomföra enkätundersökningen. Enkäterna delades ut personligen till 

sjuksköterskorna. Dessutom delades ett informationsblad ut om syftet med studien 

(bilaga 3). Informanterna fick en vecka på sig att besvara enkäten.  Under tiden 

bearbetades bakgrundslitteraturen. En vecka efter det att enkäterna delats ut hämtades 

enkäterna personligen av författarna till föreliggande arbete. Anledningen till detta 

förfarande var att få en försäkran om att få tillbaka enkäterna i utsatt tid. Dessutom 

fanns förhoppningen om att bortfallet inte skulle bli för stort om enkäterna samlades in 

personligen av författarna.  

 

Av 31 utlämnade enkäter, besvarades 19. Ytterligare tre enkäter hämtades två dagar 

senare på grund av att de sjuksköterskorna ville ha mer tid till att fylla i enkäten.  

Enkätsvaren lästes igenom och sammanställdes. Svaren från enkäterna redovisas under 

rubriken enkätresultat. Vid sammanställningen av enkäterna fann författarna att 

resultatet blev tunt då flera av sjuksköterskorna inte hade svarat på de öppna frågorna. 
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För att få en djupare beskrivning av problemet, bestämdes att intervjuer skulle göras 

med sex av de sjuksköterskor som deltog i enkätundersökningen. Intervjufrågor 

bildades utifrån de enkätsvar som författarna ville utveckla vidare för att få svar på 

studiens syfte (bilaga 4). 

Att göra en intervju är en komplicerad uppgift för en ovan intervjuare. Författarna till 

föreliggande arbete förberedde sig inför intervjun genom att träna intervjuteknik på 

varandra och på närstående. Enligt Hansagi och Allebeck (1994) är det viktigt att 

intervjuaren med sitt uppträdande kan motivera informanten att aktivt delta och med sin 

förmåga att lyssna skapa en förtroendefull stämning för intervjun. Det är också viktigt 

att informanterna utsätts för så lite påverkan som möjligt för att de ska kunna ha 

möjlighet att säga precis som det är. Efter det att intervjuerna hade genomförts 

transkriberades intervjumaterialet ordagrant i sin helhet och skrevs ut via 

ordbehandlingsprogram. Enligt Kvale (1997) finns det ingen standardiserad form för 

utskrift av forskningsintervjuer. En riktlinje är dock att redigeringen gör rättvisa åt 

intervjupersonerna.  Det transkriberade intervjumaterialet presenteras under rubriken 

intervjuresultat. 

 

Enkätanalys 
 

Enligt Hansagi och Allebeck (1994) brukar det vara lämpligt att börja bearbetningen av 

råmaterialet med frekvenstabeller som beskriver svarens fördelning på varje fråga. 

Genom detta erhålls en känsla för materialet och en överblick för hur svaren är 

fördelade vilket ger en viss ledning för det fortsatta arbetet. 

  

Samtliga enkätsvar lästes igenom.  Svaren sammanställdes genom att enkätfrågorna 

skrevs överst på ett stort pappersark, varefter samtliga svar noterades under respektive 

fråga för att bättre kunna åskådliggöra svaren på frågorna. Efter det skapades rubriker 

på ett pappersark med utgångspunkt från enkätfrågorna. Några rubriker exkluderades då 

de inte ansågs som viktiga för resultatet. Sjuksköterskornas kön, vidareutbildning, 

yrkeserfarenhet samt utbildning inom ämnet psykiatri sammanställdes under rubriken 

bakgrundsvariabel. Ytterligare tre rubriker skapades genom att de var relevanta till 

föreliggande studies syfte. Rubrikerna som bildades var kunskap, handledning och 

utbildning.  Resultatet från enkätanalysen som ansågs relevant för studien redovisas i 
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form av löpande text samt stapeldiagram i resultatet. Enligt Stukát (1993) är diagram ett 

sätt att beskriva material för att göra det mer lättöverskådligt.  

 

Intervjuanalys 
 

Enligt Kvale (1997) sker analysen av intervjuer i fem steg. Inledningsvis läser forskaren 

igenom intervjun för att få en känsla av helheten.  I steg två fastställs meningsenheterna 

som informanterna uttrycker. Vidare formuleras de meningsenheter som dominerar. Det 

fjärde steget består i att ställa frågor till meningsenheterna utifrån syftet. I det femte 

steget knyts hela intervjuns centrala delar samman i en deskriptiv utsaga. 

 

Utifrån Kvales (1997) fem steg avlyssnades intervjuerna som spelats in på bandspelare 

och informanternas utsagor skrevs ordagrant ner. Under denna process blev materialet 

mer och mer bekant. Det transkriberade materialet lästes i sin helhet av samtliga tre 

författare. Därefter lästes materialet igenom ytterligare en gång med fokus på meningar 

som hade med studiens syfte att göra. De meningar som gick att förankra i studiens 

syfte markerades med understrykningspenna i texten. Med utgångspunkt i de markerade 

meningarna, lästes slutligen materialet ytterligare en gång. Denna gång bildades 

nyckelord som sammanfattade den markerade texten. De bildade nyckelorden fördes ut i 

textens kant och sammanställdes sedan på ett separat papper. 

  

Enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen av textanalys att koda eller kategorisera 

intervjuuttalanden. Intervjuerna kodades med ” SSK 1 ” till ” SSK 6 ” för att lättare 

kunna gå tillbaka till ursprungstexten och till vad sjuksköterskorna sagt då resultatet 

skulle skrivas. Koderna som benämndes med SSK 1 till SSK 6 skrevs som rubriker i en 

tabell där de bildade nyckelorden skrevs under respektive kod. Efter detta skrevs 

samtliga nyckelord okodade i en följd för att tydliggöra vilka nyckelord som ofta 

återkom. 

 

Sex kategorier bildades utifrån de nyckelord som ansågs tillhöra samma område. På 

detta sätt sammanställdes resultatet genom att sjuksköterskornas utsagor placerades 

under de bildade kategorier som utsagorna handlade om. Kvale (1997) beskriver att 
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överlappningar sker mellan de innebörder som utvecklas ur nyckelorden vilket gör att 

den bakomliggande strukturen träder fram.  

 

Validitet – reliabilitet 
 
Enligt Patel och Davidson (1994) står validitet och reliabilitet i en viss relation till 

varandra. Validitet innebär att det som undersöks verkligen är det som författarna avser 

att undersöka. Reliabilitet betyder att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt. När 

undersökningar görs om människors upplevelser blir dessa fenomen abstrakta och de är 

inte påtagliga i samma utsträckning som konkreta företeelser. Inledningsvis valde 

författarna att använda sig av enkätfrågor. Patel och Davidson (1994) menar att 

användandet av enkäter är den metod där det finns minsta möjlighet att kontrollera 

tillförlitligheten i förväg. När ett mått på reliabilitet inte kan mätas kan andra sätt göra 

undersökningen tillförlitlig. I föreliggande studie använde författarna intervjuer med 

hemsjukvårdens sjuksköterskor för att öka reliabiliteten och stärka validiteten. Patel och 

Davidsson (1994) anser att med bandupptagning vid intervjuer blir verkligheten lagrad 

vilket innebär att intervjumaterialet kan spelas upp flera gånger för att intervjuarna ska 

kunna försäkra sig om att det som sagts vid bandupptagningen har uppfattats på ett 

korrekt sätt. Författarna till föreliggande studie valde att intervjua tre sjuksköterskor i 

varje kommun för att få möjlighet till varierande svar eftersom det kan finnas kulturella 

skillnader mellan kommunerna. På detta sätt stärks studiens validitet ytterligare. 

 

Etiska överväganden 
 

I det informationsblad som delades ut tillsammans med enkäterna informerades 

informanterna om att deltagandet var frivilligt och anonymiteten garanterades (bilaga 

3). Enligt Patel och Davidson (1994) är det viktigt att det framgår att deltagandet är 

anonymt. Vid en anonym enkät finns varken namn, nummer eller annan möjlighet att 

identifiera vem som svarat. 

 

Inför intervjuerna informerades informanterna att materialet var sekretessbelagt, och att 

bandinspelningarna samt de transkriberade texterna skulle destrueras efter examination. 

För att ytterligare garantera anonymitet nämns inte heller vilka kommuner som deltagit i  
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studien. Kvale (1997) beskriver att det är viktigt att behandla informanterna och 

institutioner som nämns i intervjun konfidentiellt. 

 

RESULTAT 
 
Enkätresultat 
 

Nio av 22 informanter ansåg att den psykiska ohälsan hade ökat bland de individer de 

möter i hemsjukvården. Sju stycken upplevde ingen ökning och sex informanter visste 

inte. Depression var det tillstånd som ansågs ha ökat mest.  

I enkätsvaren framkom att informanterna hade ett stort behov av mer kunskap inom 

området psykiatri. Författarna till föreliggande studie kunde inte se någon skillnad 

mellan de informanter som hade lång erfarenhet inom sjukvård i relation till de 

informanter som hade kortare erfarenhet inom vårdyrket. Det fanns heller inga 

skillnader mellan de informanter som hade vidareutbildning och de som inte hade det. 

De mest relevanta svaren från enkäterna redovisas nedan i figurerna ett till fyra.  

 

 

En översikt av enkätsvaren visas i nedanstående figurer. 

 

           Figur 1. Svarsfrekvens i förhållande till kunskaper om psykisk ohälsa. 
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Figur 2. Svarsfrekvens i förhållande till förekomst av handledning. 
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Figur 3. Svarsfrekvens i förhållande till behov / önskemål om 

 omvårdnadshandledning. 
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               Figur 4. Svarsfrekvens i förhållande till önskemål om kontinuerlig  

                             utbildning i psykiatri / psykiatrisk omvårdnad. 

 

 

Intervjuresultat 
 
Intervjuresultatet presenteras i löpande text utifrån informanternas utsagor under sex 

huvudkategorier 

• Användandet av ökad kunskap om psykisk ohälsa 

• Behov av psykiatrisk utbildning för att stärka yrkesrollen 

• Handledningsbehov 

• Samarbete mellan hemsjukvård och psykiatri 

• Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa 

• Inhämtande av kunskap för att stärka yrkesrollen 

 

Användandet av ökad kunskap om psykisk ohälsa 
 

Flertalet informanter beskrev att en ökad kunskap inom ämnet psykiatri kan leda till ett 

naturligare förhållningssätt och ett bättre bemötande av människor med psykisk ohälsa. 

En av informanterna menade att hon skulle använda en ökad kunskap till att samtala 

mer med patienter som lider av psykisk ohälsa. 
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Flera av de intervjuade informanterna ansåg att den ökade kunskapen skulle stärka 

förståelsen för människor med psykisk ohälsa och att de bättre skulle kunna identifiera 

psykisk ohälsa samt se tecken på psykisk ohälsa på ett tidigt stadium.  En annan aspekt 

som några av informanterna tog upp var att de genom ökad kunskap, skulle kunna 

bedöma psykisk ohälsa bättre. Att få en mer korrekt bedömning ansågs resultera i att 

patienten får den vård som är mest adekvat. 

 

Flera av informanterna menade att en bredare kompetens om läkemedel som används 

till individer med psykisk ohälsa var önskvärt. De påpekade att det var viktigt att ha 

kunskap om mediciner för att kunna identifiera biverkningar samt att kunna informera 

patienter och närstående om hur medicinen fungerar. Två av informanterna  menade att 

det oftast ordineras ångestdämpande läkemedel inom hemsjukvården, även om patienten 

kanske är i behov av annan medicinering eller behandling. 

 

Flertalet av de intervjuade informanterna såg inte enbart ökad kunskap om psykisk 

ohälsa som viktig för sin egen del utan de såg också som möjlighet att delge sina 

kunskaper och vägleda patienter, närstående och annan personal som arbetar runt 

patienten. En av informanterna beskrev att hon skulle använda en ökad kunskap till att 

ge tips och råd till den personal som hon arbetar tillsammans med. Detta skulle ge 

henne en tryggare yrkesroll. Samma informant uttryckte följande: 

 

Jag ska råda hemtjänsten men har för lite kunskaper själv…det blir patetiskt 

 

Behov av psykiatrisk utbildning för att stärka yrkesrollen 
 

Flertalet av de intervjuade informanterna ansåg att föreläsningar som kommunen 

ordnade, kunde vara ett bra sätt att få ny kunskap. Föreläsarna kunde vara psykiatriker, 

psykologer eller psykiatrisjuksköterskor. Några informanter ansåg att föreläsningarna 

skulle innehålla bemötande och förhållningssätt till människor med psykisk ohälsa. En 

informant menade att förutom föreläsningar skulle studiebesök på gruppboenden inom 

psykiatrin vara bra för att få en inblick i hur personalen arbetar där. Att följa en personal 

som arbetar inom boendestöd sågs också som ett bra sätt att inhämta ny kunskap.  
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Föreläsningsområden som samtliga intervjuade informanter hade behov av, var att 

repetera kunskap som de hade läst i grundutbildningen samt att inhämta nyheter inom 

psykiatrin gällande medicinering, behandlingar och kunskap om olika psykiatriska 

diagnoser. En informant uttryckte att hon hade behov av mer utbildning framför allt om 

depressionstillstånd, ångest och oro. Tillstånd som ett flertal av hennes patienter lider 

av. Samma informant påpekade också att utbildning om antidepressiva läkemedel är av 

värde då flera av patienterna som hon vårdar, är ordinerade detta. En annan informant 

ville ha mer utbildning i geriatrisk psykiatri som inte förekommit då denna informant 

gick sin grundutbildning. En informant önskade mer utbildning i hur hon kunde hantera 

akut förvirrade människor. 

  

Flera av de intervjuade informanterna beskrev att hemtjänstpersonal och personal inom 

äldreomsorgen behöver utbildning för att kunna bemöta och ha ett professionellt 

förhållningssätt till människor med psykisk ohälsa. Detta ansåg informanterna var 

viktigt för att såväl patienterna som personalen ska kunna känna sig trygga.  

 

Handledningsbehov 
 

Flertalet av de intervjuade informanterna önskade handledning i psykiatrisk omvårdnad 

en gång i månaden, oavsett om de hade en patient med psykisk ohälsa eller inte. En av 

informanterna berättade att en psykolog kom till hennes arbetsplats varannan månad för 

att ta upp eventuella problem och handleda. Hon upplevde att detta var bra men menade 

att det skulle vara bättre att ha handledning oftare. Om ett nytt problem dök upp direkt 

efter att psykologen varit där kändes det långt att vänta tills nästa handledningstillfälle. 

Hennes önskan var att få möjlighet till handledning när problemen dyker upp. En annan 

informant uttryckte att tid på arbetsplatsmöten kunde avsättas för handledning. 

Handledning behövs från psykiatriprofessionen enligt denna informant, när den egna 

kompetensen inte ansågs räcka till.  

 

Ett behov av handledning som flera av de intervjuade informanterna uttryckte, var att 

ventilera känsliga och svåra frågor med professionell personal som arbetar inom 

psykiatrin. Förutom professionell handledning från psykiatrin, som ansågs viktigast, 

kunde handledning också ske med någon kollega som hade varit med om en liknande 
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situation. En av informanterna beskrev att känsliga och svåra frågor oftast diskuterades 

på lunchrasten eller fem minuter innan hon skulle gå hem. Det blir då inte den 

professionella handledning som skulle behövas. Några av de intervjuade informanterna 

beskrev att det var viktigt med handledning för att prata om sina egna tankar, känslor 

och upplevelser. Informanterna menade att de genom handledning bättre kunde hantera 

sina känslor och få distans till svåra situationer som de möter i sitt arbete. En av de 

intervjuade informanterna hade ett behov av handledning för att strukturera upp 

problem som kan uppkomma i arbetet, samtidigt som hon också kan få stöd och 

bekräftelse att hon förhåller sig på ett korrekt sätt till patienten. 

 

En av de intervjuade informanterna menade att sjuksköterskor i allmänhet arbetar med 

sig själva som arbetsinstrument och uttryckte att likaväl som maskiner behöver servas är 

det viktigt att personal inom vård får stöttning för att kunna utföra ett bra arbete.  Det 

handlar om att vidareutveckla och lära känna sig själv hela tiden vilket kan nås med 

hjälp av handledning. En annan intervjuad informant beskrev att när hon vårdar yngre 

människor med svåra sjukdomar, är det inte enbart patientens grundsjukdom hon 

behandlar. Den ångest som både patienten och de närstående kan befinna sig i ansåg 

denna informant var svår att bemöta eftersom hon ansåg sig ha för lite kunskaper om 

hur hon skulle förhålla sig till människor i kris. 

  

Några av de intervjuade informanterna menade att handledning också kunde ses som ett 

utbildningstillfälle eller som en kompetensförhöjning. Flertalet av de intervjuade 

informanterna  hade en önskan om handledning för att få en bekräftelse på att de gör rätt 

i sitt yrkesutövande när de möter människor med psykisk ohälsa.  

 

Samarbete mellan hemsjukvård och psykiatri 
 

Flertalet av de intervjuade informanterna önskade att samarbetet mellan hemsjukvården 

och psykiatrin kunde bli bättre. Några av informanterna upplevde att personal från 

psykiatrin var svåra att få tag på och att de hade för lite tid till konsultation. Det 

framkom att de intervjuade informanterna inte visste vart de kunde vända sig eller vem 

de kunde ta kontakt med om de behövde råd och stöd gällande patienter med psykisk 

ohälsa. En av informanterna uttryckte vikten av att ha en regelbunden kontakt med en 
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psykiatrisjuksköterska. Hon önskade att den kontakten skulle finnas när hon behövde få 

råd om hur hon skulle hantera olika situationer, som kunde uppstå då patienten visade 

tecken på psykisk ohälsa. 

 

Samtliga intervjuade informanter efterfrågade ett fungerande samarbete med psykiatrin 

när det fanns patienter som hade behov av psykiatrisk vård. 

Ett förslag till samarbete var enligt en av de intervjuade informanterna, att personal från 

kommunens psykiatri tillsammans med sjuksköterskor från hemsjukvården borde arbeta 

som ett team och hjälpas åt med bedömningen och vården av patienter med psykisk 

ohälsa. Samma informant uttryckte också att personal inom den psykiatriska vården 

behövde hennes kunskaper när det gällde äldre människor som lider av både medicinska 

sjukdomar och psykisk ohälsa. För att kunna utveckla ett helhetsperspektiv, menade 

denna informant att samarbetet mellan den psykiatriska vården och den somatiska 

vården behöver förbättras. 

 

Några av de intervjuade informanterna  påpekade vikten av en samarbetsplan som 

klargör rutiner för vad psykiatrisjuksköterskan respektive vad sjuksköterskan från 

hemsjukvården borde göra i möten med människor som lider av psykisk ohälsa. 

Dessa informanter ansåg att det är viktigt att vara samspelta inför gemensamma 

patienter som de vårdar och det krävs då en god kommunikation, mellan dessa två 

yrkesgrupper, för att patienten ska få ett bra bemötande och känna sig trygg. 

 

En av de intervjuade informanterna berättade att för ett flertal år sedan kom ett 

psykiatriskt vårdteam till kommunen och gjorde regelbundna hembesök hos människor 

med psykisk ohälsa. Enligt denna informant, blev också sjuksköterskor från 

hemsjukvården kallade till ett möte en gång i halvåret där de gick igenom gemensamma 

patienter. Idag ser situationen i kommunen ut på ett annat sätt enligt informanten. En 

läkare är knuten såväl till hemsjukvård som till socialmedicinsk2 vård. Denna informant 

ansåg att det fungerade bra då läkaren sågs som en länk mellan den psykiatriska vården 

och hemsjukvården. Trots detta menade denna informant att kontinuiteten i detta 

samarbete var sämre än tidigare. 
                                                 
2 Socialmedicin arbetar med psykiskt störda människors vardagsliv avseende på fortsatt behandling, ökad 
livskvalitet, adekvata boendeformer, aktiviteter och undervisning. 
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Flertalet av de intervjuade informanterna önskade att de kunde få råd och vägledning 

och få hjälp med bedömning av patienter med psykisk ohälsa. När det gällde bedömning 

efterfrågades gemensamma hembesök av sjuksköterskan från hemsjukvården och en 

sjuksköterska från psykiatrin. En av de intervjuade informanterna berättade om ett 

psykiatriskt vårdteam som hon kunde ringa till under kvällar, nätter och helger. Vid 

akuta fall kunde en sjuksköterska från detta vårdteam komma till patienterna och göra 

en bedömning. Samma informant önskade att en sådan möjlighet till stöd också skulle 

kunna finnas tillgänglig under vardagar. Samma informant beskrev att hon vid ett par 

tillfällen hade skickat in patienter till den psykiatriska akutmottagningen. Efter tre 

timmar blev patienterna hemskickade igen. Denna informant kände då att hon hade gjort 

en helt felaktig bedömning.  

 

Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa 
 

Flertalet av de intervjuade informanterna ansåg att det var kommunens ansvar att 

förebygga psykisk ohälsa hos kommuninvånarna. Några informanter menade att det 

behövdes fler gruppboenden och boendestöd för människor men psykisk ohälsa. En 

informant uttryckte att det fanns alldeles för få boendestödjare vilka dessutom enbart 

arbetar under dagtid. En intervjuad informant ansåg att det skulle finnas rutiner på till 

exempel vårdcentraler som fångade upp människor med psykisk ohälsa. Vård och 

uppföljning av dessa människor skulle kunna skötas via den psykiatriska öppenvården 

genom hembesök och via telefonsamtal. Samma informant menade att ett socialt 

nätverk är viktigt. Det är dessutom kommunens ansvar att ingen glöms av. Även om en 

patient skulle få någon form av sysselsättning, i form av arbete eller utbildning, och 

psykiatrikontakten inte behövdes i samma utsträckning, menade denna informant att det 

ändå vore bra att hålla en kontakt för att patienten inte skulle känna sig bortglömd.  

  

Flera av de intervjuade informanterna uttryckte att det skulle vara bra om kommunen 

utbildade den personal som redan arbetar i kommunen. En av de intervjuade 

informanterna beskrev att om kommunen vidareutbildade hemsjukvårdspersonalen i 

psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, skulle de bättre kunna bemöta och ta hand om 

patienterna samt upptäcka tidiga signaler på psykisk ohälsa. Några av de intervjuade 
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informanterna menade även att hemtjänstpersonal som träffar patienter med psykisk 

ohälsa ofta, behöver utbildning i psykiatri och psykiatrisk omvårdnad för att veta hur de 

bör hantera och förhålla sig till denna patientgrupp. 

 

En informant ansåg att politikerna i kommunen borde avsätta mer resurser i form av 

ekonomiskt bistånd. Hon menade att det skulle leda till att vården kunde anpassas mer 

individuellt och göra att patienterna kände sig mer trygga om de fick den hjälp de 

behövde. En av de intervjuade informanterna ansåg att kommunen hade ansvar för att 

bryta den sociala isoleringen men förklarade samtidigt att människor har ett eget ansvar 

för sin livssituation. För att få ett bättre välbefinnande borde människor umgås med 

varandra menade denna informant. Samma informant påpekade också att motion var en 

viktig del i det vardagliga livet och hon menade att motion tar bort mycket av en 

människas ångest. Hon uttryckte att en människa som under sin livstid haft ett aktivt liv 

borde genom kommunens försorg kunna fortsätta med detta. 

 

Inhämtande av kunskap för att stärka yrkesrollen 
 

Flertalet av de intervjuade informanterna inhämtade nya kunskaper för att stärka 

yrkesrollen via Internet. För att fördjupa sina kunskaper använde några av 

sjuksköterskorna litteratur som de lånade på bibliotek eller som fanns på arbetsplatsen. 

Artiklar och FASS användes också. Två informanter beskrev att de frågade kollegor 

eller tog kontakt med någon annan person som hade aktuell kunskap när det uppkom 

något som de var osäkra på. En informant ansåg att det var viktigt att uppdatera sig för 

att patienterna skulle få adekvat vård. 

  

Kunskapen som informanterna sökte efter var oftast fördjupade kunskaper om olika 

medicinska sjukdomar och läkemedel. En av de intervjuade informanterna sökte ofta 

efter rent medicinsktekniska kunskaper. En annan informant förklarade att hon sällan 

sökte kunskap om psykiatriska störningar på Internet eller via litteraturen. Hon 

rådfrågade istället hemsjukvårdens läkare om hon vårdade någon patient med psykisk 

ohälsa. Denna informant hade också arbetat med psykiskt sjuka människor tidigare och 

använde sig av den kunskap som detta hade gett, vilket hon kände var otillfredsställande 

då den kunskapen inte räckte till när hon vårdade patienter med psykisk ohälsa. Flertalet 
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av de intervjuade informanterna ansåg att det fanns tid för att inhämta ny kunskap på sin 

arbetstid. En informant ansåg att tiden inte räckte till på arbetet för detta utan sökte 

istället denna information under sin fritid.  

 

En av intervjufrågorna var vilken vidareutbildning informanterna i hemsjukvården 

skulle välja om de fick möjligheten att gå på denna. Två av de intervjuade 

informanterna hade valt att utbilda sig inom intensivvård. En av dessa informanter 

utryckte att hon behövde mer kunskap om att sätta venöst dropp och kunskap om att 

handha infusionspumpar. Dels för att hon hade ett intresse av medicinsk teknik, dels att 

hon trodde att hon kunde ha användning av denna kunskap i sitt arbete som 

sjuksköterska i hemsjukvården. 

 

En av de intervjuade informanterna hade valt att utbilda sig till vårdlärare eftersom hon 

hade ett särskilt intresse av att möta och handleda studenter. En intervjuad informant 

förklarade att hon träffade många äldre människor i sitt arbete och hade därför valt att 

utbilda sig inom geriatrisk omvårdnad. En informant hade valt att gå 

specialistutbildningen inom öppen hälso- och sjukvård. Samma informant menade att 

det var den utbildningen som hon hade mest nytta av samt att utbildningen gav henne 

mer bredd för det hon redan gjorde. En av de intervjuade informanterna, som hade 

speciellt intresse för psykiatri och psykiatrisk omvårdnad ville utbilda sig till 

psykiatrisjuksköterska. Hon menade att psykiatriutbildningen inte var nödvändig för 

hennes arbete inom hemsjukvården men trodde ändå att hon  skulle ha stor nytta av 

fördjupade psykiatriska kunskaper i sitt arbete.   

 

DISKUSSION 
 

Metod 
 

Att göra en empirisk studie har varit lärorikt. Eftersom syftet med studien var att belysa 

hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever sin kunskapskompetens om psykisk 

ohälsa, och om denna är tillräcklig/otillräcklig i mötet med individer med psykisk 

ohälsa var valet av undersökningsgrupp mer eller mindre givet.  
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Inledningsvis valde författarna att göra en enkätundersökning. Enkäterna innehöll såväl 

öppna som slutna frågor. Vid sammanställningen av enkätsvaren fann författarna att 

materialet behövde kompletteras eftersom frågorna till största delen var slutna vilket 

minskade studiens validitet. Enligt Hansagi och Allebeck (1994) är fördelen med slutna 

frågor att den tillfrågade har klara, precisa alternativ att ta ställning till. Bearbetningen 

och analysen av frågor med fasta svarsalternativ blir också lättare. I föreliggande studie 

hade möjligheterna att fylla i egna reflektioner och åsikter på de öppna frågorna 

utnyttjats av för få sjuksköterskor för att kunna ge en kvalitativt god bild av 

informantens uppfattning i frågan. I efterhand insåg författarna att detta tydligare borde 

ha framkommit i informationsbrevet. Hansagi och Allebeck (1994) menar att öppna 

frågor kräver en del av dem som svarar som att minnas vissa saker, avgöra vad som är 

väsentligt och därtill formulera det på ett begripligt sätt. Öppna frågor används ofta för 

att klargöra begrepp och ta reda på känslor och åsikter. För att få en djupare innebörd i 

svaren i förhållande till undersökningens syfte samt stärka studiens validitet bestämdes 

att enkätsvaren skulle kompletteras med intervjuer. 

 

Intervjufrågorna grundade sig på enkätsvaren. Tre områden, handledning, kunskap och 

utbildning, var begrepp som författarna till föreliggande studie såg i enkätsvaren att 

sjuksköterskorna hade behov av att utveckla. Utifrån detta sammanställdes nio öppna 

grundfrågor (bilaga 4). För att klargöra innehållet i frågorna under intervjun var det 

ibland nödvändigt att komplettera med följdfrågor. 

 

Enkätsvaren skrevs från början i löpande text men för att tydliggöra förståelsen för 

resultatet, valde författarna att sammanställa bakgrundsvariabler i text och de viktigaste 

samt mest relevanta svaren för studiens syfte i fyra tabeller. Svaren blev då mer 

överskådliga och lättförståliga. Analysen av såväl enkäterna som intervjun var 

tidskrävande då detta skedde manuellt. Resultatet av detta blev att det tänkta 

tidsschemat för studien förlängdes. Patel och Davidson (1994) beskriver att ett 

begränsat antal intervjuer ger ett stort textmaterial och gör kvalitativa undersökningar 

tids och arbetskrävande. Så småningom färdigställdes analysen med stöd från litteratur 

om kvalitativa metoder. 
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Resultat 
 

Mycket har hänt sedan nunnor, munkar och barmhärtiga samariter vårdade sjuka 

människor i hemmen. Idag är hemsjukvård en del av det allmänna hälso- och 

sjukvårdssystemet som har till uppgift att ge vård på lika villkor för hela befolkningen. 

En humanistisk människosyn och att alla människor har lika värde måste beaktas och 

innebär att ett genomtänkt etiskt förhållningssätt ingår i kraven på god vård (HSL 

1982:763). Detta gäller även omvårdnad som syftar till att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov (SOSFS 1993:17). 

 

Idag vårdas många patienter i de egna hemmen då de inte längre är i behov av vård som 

kräver sjukhusens resurser. Detta medför att patientens omvårdnadsbehov kan vara 

stort. Kommunens personal, som blir de som tar över vårdnaden efter utskrivning från 

sjukhusen, behöver därför en bred kompetens. Inom hemsjukvården krävs det att 

sjuksköterskorna har olika former av kunskap. Såväl allmän som specifik 

omvårdnadskompetens behövs för att vården inom hemsjukvården kan bli så bra som 

möjligt. Enligt WHO (1996) bör äldrepsykiatri läras ut i de olika vårdmiljöer där den 

praktiseras och utbildningsplaner för all vårdpersonal inom hälso- och sjukvård bör 

omfatta avsnitt om psykisk hälsovård för äldre. Denna utbildning bör erbjudas på såväl 

grundutbildning som under den yrkesmässiga verksamheten. 

 

Hälso- och sjukvårdens struktur och innehåll förändras successivt, och med detta ställs 

högre krav på hälso- och sjukvårdens kvalitet. För att ge en bättre vård till sina patienter 

ville samtliga intervjuade informanter öka sina kunskaper genom föreläsningar, 

studiebesök och få råd av personer med erfarenhet inom psykiatri. Lindencrona (2003) 

anser att det är nödvändigt att medvetet satsa på internutbildningar, fort- och 

vidareutbildningar, praktikhandledning och mentorskap. 

 

 I resultatet framträder vikten av att de intervjuade informanterna behöver mer 

utbildning inom psykiatrisk omvårdnad för att på ett bra sätt kunna bemöta och 

kommunicera med patienter med psykisk ohälsa samt bedöma patientens 
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omvårdnadsbehov. Flera av de patienter som personal från hemsjukvård och hemtjänst 

möter är äldre människor med både medicinska och psykiatriska tillstånd. Många av 

dessa äldre har svårt att uttrycka sina behov och det ställs krav på personalens förmåga 

att förstå, både de uttalade och outtalade behov, och omsätta detta till meningsfulla 

vårdhandlingar. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) beskrivs att 

sjuksköterskornas kompetens inte enbart består i att göra vissa arbetsuppgifter rätt, utan 

det krävs att kunna bedöma och besluta när en åtgärd är relevant. För att patienterna 

ämnar få en god och trygg vård bör sjuksköterskornas kompetens tas tillvara och 

utvecklas. 

 

I resultatet framkommer också att hemsjukvårdens sjuksköterskor ofta arbetar ensamma 

och möter patienter med en komplex sjukdomsbild. I sjuksköterskans dagliga arbete 

ingår det att göra bedömningar av olika tillstånd. Att bedöma psykisk ohälsa kan vara 

svårt då flera av de intervjuade informanterna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper i 

ämnet psykiatri. Här efterfrågas ett mer kontinuerligt samarbete med kommunens 

psykiatrisjuksköterskor. Båda kommunerna har utbildad personal inom psykiatrin men 

psykiatripersonalen är inte direkt knuten till hemsjukvården. De intervjuade 

informanterna uttrycker ett visst missnöje i kontakten med psykiatrin. I Socialstyrelsens 

(SOSFS 1996:24) föreskrifter om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården står att läsa att 

vårdgivaren har ett ansvar att det i varje verksamhet bör finnas ett kvalitetssystem med 

resurser, rutiner och metoder som säkerställer kvalitén. Vidare beskrivs att rutiner bör 

finnas för att klargöra ansvarsfördelningen gällande samarbete och samverkan mellan 

funktioner och gentemot andra enheter, nivåer och ansvarsområden. Kvalitetssystemet 

har för avsikt att innehålla rutiner för att säkerställa att personalen underhåller och 

vidareutvecklar den kunskap, erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra 

tilldelade arbetsuppgifter 

 

Det som författarna kan se är att det inte finns något fungerande samarbetet med klara 

anvisningar om när och var sjuksköterskorna i hemsjukvården kan vända sig när de 

behöver råd och stöd gällande patienter med psykisk ohälsa. Magnusson m.fl. (2001) 

beskriver att sjuksköterskor som får handledning och stöd i sitt yrke, känner ökad 
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arbetstillfredsställelse, personlig utveckling och minskad stress. Något som leder till att 

patienterna får god omvårdnad.  

 

Folkhälsorapporten 2005 (www.socialstyrelsen.se) visar tydliga tecken på att den 

psykiska ohälsan har ökat i Sverige och sannolikt kommer att öka ytterligare. I resultatet 

beskriver sjuksköterskorna inom hemsjukvård att det är viktigt att all personal inom 

kommunens hälso- och sjukvård fortbildas i psykiatrisk omvårdnad då de möter många 

människor med psykisk ohälsa i sitt arbete. Författarna anser en kontinuerlig utbildning 

inom psykiatrisk omvårdnad bör finnas då många medelålders personer har den mest 

frekventa ökningen av psykisk ohälsa, enligt Folkhälsorapporten 2005. Dessa personer 

kommer sannolikt sjuksköterskor inom hemsjukvård att möta framöver och det är 

viktigt att sjuksköterskorna är förberedda genom utbildning för att möta denna 

patientkategori.  

 

I resultatet framkommer vidare att ensamarbetet innebär ett ansvar på den enskilda 

sjuksköterskan inom hemsjukvården. När kunskapen om psykisk ohälsa inte är 

tillräcklig kan ansvaret upplevas betungande. För att minimera ett betungande ansvar, är 

ett väl fungerande samarbete med psykiatrisjuksköterskan värdefullt. I resultatet 

framkommer det också att handledning från psykiatrisjuksköterskan är en bra form av 

samarbete. Det är lärorikt att personalen från både psykiatrin och hemsjukvården 

gemensamt diskuterar problem och svåra situationer som kan uppstå hos patienter med 

psykisk ohälsa. På detta sätt kan personalen lära sig av varandras erfarenheter, 

upplevelser och utnyttja varandras kapacitet för att nå så goda arbetsresultat som 

möjligt. Detta beskrivs i Hedelin och Janssons (2004) slutrapport där sjuksköterskor 

som arbetade tillsammans med psykiatrisjuksköterskor fick en kompetenshöjning och 

upplevde att de fick en trygghet på det personliga planet. I WHO´s konsesusuttalande 

(1996) beskrivs att en viss överlappning mellan somatisk och psykiatrisk kunskap är en 

förutsättning för högkvalitativ samverkan. 

  

Nilsson (2001) beskriver att för att minska marginalerna av osäkerhet och öka den egna 

tryggheten i olika omvårdnadssituationer är det viktigt att diskutera och få råd inom den 

egna arbetsgruppen och även tillsammans med andra yrkesgrupper. I resultatet kommer 
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det fram att flertalet av de intervjuade informanterna i hemsjukvården anser att det finns 

för lite tid till att reflektera på arbetstid. Att få tid till att reflektera och att samtala med 

kollegor är en betydelsefull del i sjuksköterskans yrke. Det är viktigt för att 

sjuksköterskorna kan lära sig att hantera och lägga svåra upplevelser bakom sig. Enligt 

Egidius (2002) är reflektion en tanke som säger att varje situation är unik och varje 

reflektion leder fram till nya kunskaper. Författarna anser att lika väl som tid avsätts till 

arbetsplatsmöten bör tid avsättas till reflektion och samtal i arbetsgruppen. Detta är 

också ett bra sätt att dela med sig av sin egen kunskap och få tillgång till kollegors 

kunskap. Detta överensstämmer med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) 

som beskriver om erfarenhet från det dagliga arbetet skall kunna fördjupas, krävs att 

sjuksköterskan får tid till reflektion som kan vara tillsammans med kollegor eller annan 

yrkesgrupp. 

 

Hemsjukvårdens arbetsinsatser är av medicinsk karaktär. Ensamheten som många av 

kommunens äldre patienter lider av är ett omvårdnadsproblem. På grund av att 

arbetsbelastningen ibland är hög är det svårt att få tid till rent sociala besök från 

sjuksköterskorna. Författarna menar att kommunen bör tillsätta mer resurser inom 

personalenheten för att bryta denna sociala isolering. Resultatet av detta kan leda till att 

patientens oro och ångest minskar. Det är angeläget att förebygga psykisk ohälsa så att 

den inte fördjupas, därför är det betydelsefullt att sjuksköterskorna i hemsjukvården 

utbildas i psykiatri och att det finns tid till besök av mer social karaktär. Kanske blir det 

en hög kostnad för kommunen men i längden kan en minskad psykisk ohälsa vara 

kostnadseffektivt för samhället. 

 

Det som författarna till föreliggande studie anser som värdefullt är att sjuksköterskorna 

har förmåga att se sina egna brister i kunskapen om psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

ger flera förslag till hur kunskapen kan höjas, till exempel genom utbildning och 

föreläsningar som arbetsgivaren kan tillhandahålla. Handledning och samarbete från 

psykiatrisjuksköterskor är också förslag på kompetenshöjning. Vad som är 

anmärkningsvärt enligt författarna är att sjuksköterskorna sällan söker kunskap om 

psykisk ohälsa trots att de anser sig ha för lite kunskaper. En av anledningarna kan vara 



 

27 

att sjuksköterskorna fokuserar mer på de medicinska tillstånden och inte ser det som sitt 

huvudansvar att vårda patienter med psykisk ohälsa. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bör varje kommun erbjuda en god hälso- 

och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Kommunerna bör planera sin hälso- 

och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård. Då 

Folkhälsorapporten 2005 (www.socialstyrelsen.se) visar att antalet personer som lider 

av psykisk ohälsa kommer att öka i framtiden är det angeläget att kommunerna ser över 

vilka kunskaper som finns och vilka kunskaper som kan behövas för att bemöta den 

ökade psykiska ohälsan. Det finns en stor kunskap och erfarenhet hos de sjuksköterskor 

som intervjuades, men det finns brister i kunskapen att bemöta den ökade psykiska 

ohälsan. Därför är det angeläget att ansvariga i de två kommuner som ingick i studien 

ser över organisationen. 

 

Konklusion 
 

De intervjuade informanterna anser att de har för lite kunskaper i ämnena psykiatri och 

psykiatrisk omvårdnad och menar att den personalkategori som de arbetar nära, 

undersköterskor inom hemtjänst och kommunala boende, också har för lite kunskaper 

inom det psykiatriska kunskapsområdet. För att höja kompetensen hos dessa 

personalkategorier är utbildning viktigt.  Författarna menar att kunskap genom 

utbildning leder till att kommunens personal känner sig tryggare i sin yrkesroll och det 

bidrar till att patienterna också känner sig trygga.  

 

Författarna menar att utbildning för alla yrkesverksamma, både inom hemsjukvård och 

inom hemtjänst, bör innehålla ämnen som ökar kunskaperna om psykisk ohälsa, i 

synnerhet äldrepsykiatri då många av hemsjukvårdens patienter är äldre. Enligt 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) har verksamhetschefen ett ansvar för att 

personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser. 

Författarna anser också att verksamhetscheferna inom psykiatrin samt hemsjukvård i de 

två kommunerna bör se över hur ett väl fungerande samarbete mellan kommunens 

psykiatri och hemsjukvård kan se ut. Författarna till föreliggande studie anser att detta 

är ett angeläget område att vidare undersöka. 
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Bilaga 1 
Översikt över litteratursökning, använda databaser, sökord, kombinationer och resultat 

 

Nr Sökmotor / Databas Sökord Antal 

träffar 

Varav 

använda 

1 Google Läkartidningen 

Hemsjukvård 

Distriktsköterska + psykiatri 

Socialstyrelsen 

Division of mental health and 

prevention of substance abuse 

23 700 

28  

753 

224 000 

 

165 

0 

0 

1(slutrapport) 

1 ( rapport ) 

 

1 (rapport) 

2 GU´s bibliotek Hemsjukvård 

Home care 

Non institutional care 

Psykiatri 

Psykiatri+hemsjukvård 

4  

0 

0 

4 

0 

1( avhandling)

0 

0 

0 

0 

3 HTU´s bibliotek 

Press-Text 

 

 

Mediearkivet ( Dagens 

 medicin ) 

 

SWEMED ( Karolinska 

Institutet ) 

 

ACADEMIC SEARCH 

ELITE 

 

Hemsjukvård 

Psykiatri 

 

Hemsjukvård 

Psykiatri 

 

Hemsjukvård 

Psykiatri 

 

Homecare and psychiatric 

knowledge 

 

1 

5 

 

25 

100 

 

0 

3 

 

9 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

1 (Publicerad 

artikel ) 
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Bilaga 2 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 Man 

 Kvinna 

 

 

2. Vilket år tog du din sjuksköterskexamen? 

________ 

 

 

3. Ingick ämnet psykiatri eller psykiatrisk omvårdnad i din sjuksköterskeutbildning? 

  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

4. Om Ja, hur omfattande var den psykiatriska delen i utbildningen? 

( timmar eller poäng) 

____________________ 

 

 

5. Har du någon vidareutbildning? 

 Ja 

 Nej 

      Om Ja, vilken_________________________________________________ 
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6. Inom vilka områden har du arbetat som sjuksköterska? 

 Geriatrik 

 Psykiatri 

 Akutvård 

 Primärvård 

 Annan ______________________________________________________ 

 

 

7. Hur länge har du arbetat med att vårda patienter i deras eget hem? 

_________ 

   

 

8. Upplever du att den psykiska ohälsan har ökat hos de patienter du möter i ditt arbete? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

9. Om Ja, vilket tillstånd av psykisk ohälsa tycker du har ökat mest? 

 
 
 
 

 

 

10.  Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att bemöta människor med       

        psykisk ohälsa?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej  

 

 

 

 

11. Om Ja, vilken kunskap tycker du att du har? 
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12. Om Nej, vilken kunskap saknar du? 

 
 

 
 

 

 13. Skulle det vara önskvärt att kommunen ordnade utbildning i psykiatri för att öka        

kunskaperna hos sjuksköterskan i hemsjukvården? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

 14. Anser du att det ligger på ditt ansvar att vårda människor med psykisk ohälsa? 

 Ja  

 Nej 

 Vet ej 

 

 15. Om nej- vem anser du ska ansvara för vården av människor med psykisk ohälsa  

        inom kommunen? 
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16. Har du som sjuksköterska någon att konsultera med psykiatrisk kompetens om                            

           du har frågor rörande psykisk ohälsa? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

17. Om ja- är du nöjd med det stöd du får? 

 Helt nöjd 

 Nöjd i stort sett 

 Något missnöjd 

 Missnöjd 

 

      

18. Vilken form av stöd brukar du vanligtvis efterfråga ? 

         

 
 
 

 

 

19. Har ni idag någon form av kontinuerlig handledning i psykiatrisk omvårdnad?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 20.Om Nej, finns det behov av det? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Tack för din medverkan 
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Bilaga 3 
 
 
HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 
Institutionen för omvårdnad  
Sjuksköterskeprogrammet 120 p  
 
Introduktionsbrev 
 
Vi är tre sjuksköterskestudenter som går i termin fem på Högskolan (HTU) i Vänersborg. Vi 
har nyligen påbörjat vår C-uppsats och hoppas att ni kan vara behjälpliga genom att svara på 
några enkätfrågor angående patienter med psykisk ohälsa. 
 
I tidigare studier beskrivs att vården i de egna hemmen kommer att öka, dels på grund av 
kostnadseffektivitet och att vårdplatser inom den slutna vården har minskat de senaste åren. 
Detta gör att vårdpersonal inom hemsjukvård kommer att möta fler människor med stort 
vårdbehov och också människor med psykisk ohälsa i större omfattning. Enligt 
Socialstyrelsens Hälsorapport 2005 framkommer det att livslängden ökar och vissa 
hälsoförbättringar ses men det finns många varningssignaler. En varningssignal är att den 
psykiska ohälsan ökar. Mellan 20-40 procent av befolkningen uppskattas idag lida av psykisk 
ohälsa – allt ifrån allvarligare sjukdomstillstånd som psykoser till lättare psykiska problem 
som t.ex. oro, ångest och sömnproblem. 
 
Syftet med vår studie är att få förståelse om sjuksköterskor inom hemsjukvård anser sig ha 
tillräcklig kompetens för att bemöta patienter med psykisk ohälsa samt om det finns tillgång 
till handledning från personer med psykiatrisk kompetens. 
 
Enkäten är anonym och det kommer inte att framgå vilka hemsjukvårdsområden som ingått i 
studien. Deltagandet är frivilligt men för att vi ska kunna sammanställa ett resultat av 
enkäterna är det av största vikt att så många som möjligt svarar på enkäten. 
Vi skulle vilja ha svaren senast 15/4 och vi kommer personligen till er och hämtar enkäterna. 
 
Vid frågor kontakta  
 
Jenny Kullman Parvin Noori Lotta Olofsson 
0304/660904 0303/81603 0304/667580 
0730-327048 0701-424467 0704-334560 
 
 

 
TACK PÅ FÖRHAND FÖR ER MEDVERKAN 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor 
 

I vårt enkätsvar har vi sett att de flesta sjuksköterskor i hemsjukvården anser sig ha för 

lite kunskaper om psykisk ohälsa. 

 

Om du får en ökad kunskap om psykisk ohälsa, på vilket sätt skulle du använda den 
kunskapen? 
 
Har du någon specialistutbildning?  
Om Ja, vilken? Varför valde du just den specialistutbildningen? 
Om Nej, vad är anledningen till att du inte specialistutbildat dig? 
 
Om du skulle få en specialistutbildning bekostad, vilken skulle du då välja?   
Varför just den specialistutbildningen ? 
 
21/22 sjuksköterskor i vår enkätundersökning har ingen kontinuerlig handledning 
gällande psykisk ohälsa, 14/22 uttrycker att de är i behov av det. 
 
Vilken form av handledning anser du att du skulle behöva ? 
 
Hur skulle du vilja se att ett samarbete såg ut mellan hemsjukvård och personal med              
specialistkompetens inom psykiatri ? 
 
21/22 sjuksköterskor önskar att kommunen ordnar utbildning i psykisk ohälsa.  
 
Hur skulle kommunens utbildning kunna se ut enligt dig?  
 
Vad anser du att kommunen bör göra för att ¨ta hand¨ om och förebygga psykisk ohälsa? 
 
Hur inhämtar du ny kunskap och ¨nya rön¨ idag? 
 
Vilket kunskapsområde söker du vanligtvis efter?  
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