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Abstract 
 
Background: There is a great lack of knowledge about mental illness in society as well 
as among nurses. If we can increase our knowledge about patients experiences of the 
psychiatric care, we can hopefully become better equipped to master difficult situations 
in our future roles as nurses, both in the somatic and in the psychiatric nursing care. 
Aim: The aim of this study was to illuminate how patients with mental illness 
experience encounters with the nurse in psychiatric care, in order to acquire increased 
understanding for the patients needs. 
Method: A litterature study was used to analyse previously published scientific articles 
within psychiatric nursing care. Content analysis inspired by Graneheim and Lundman 
was used to perform the analysis. 
Result: The result showed that the patients recovery depended on the relationship with 
the nurse. If the relationship was good, the patient was moore likely to regain his mental 
health, than if the relationship with the nurse was poor. If the nurse was able to take the 
time for the good conversation, the relationship was moore likely to carry out well. In 
order to do so, the nurse had to have gained the patients trust. 
Conclusion: If the nurse had an open attitude and a good dialogue with the patient, he 
could grow and acquire insight and learn to live with his mental illness. More empirical 
studies on patients experiences of psychiatric care are needed so that nurses can gain a 
deeper understanding for how to best meet these patients needs. 
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INLEDNING 
Förenta Nationerna (FN) antog 1991 vissa principer för att särskilt betona att de 

mänskliga rättigheterna också gäller psykiskt sjuka. Det fastslogs att alla har rätt till 

bästa tillgängliga psykiatriska vård. Vården skall innefatta såväl insatser från hälso- och 

sjukvården som från socialtjänsten där ingen skall diskrimineras på grund av psykisk 

sjukdom. Diagnostiken ska ske enligt internationellt accepterad standard där varje 

patient så långt det är möjligt ges rätten att vårdas på sin hemort. Fortfarande finns en 

stor okunnighet om psykiska sjukdomar, inte bara hos befolkningen i stort utan också 

bland personal inom servicefunktioner utanför psykiatrin (Simonsen, 2003). Psykisk 

ohälsa är när personen inte kan få sin vardag att fungera såsom att personen har en god 

nattsömn och går till sitt arbete, utan istället har en störd nattsömn, stannar hemma från 

sitt arbete, lider av depressioner och har nervösa besvär (Cullberg, 2003a). Med 

psykiatrireformen ville man öppna upp för dessa människor, något som inte visat sig 

vara helt enkelt, då dessa människor möter motstånd, såväl öppet som dolt, i stora delar 

av samhället (Lundin & Ohlsson, 2002). Om sjuksköterskan kan få en bättre förståelse 

för hur patienten med psykisk ohälsa upplever mötet skulle detta förmodligen ge 

sjuksköterskan ökade möjligheter att kunna ge mer anpassade och bättre utvecklade 

former av stöd (Nyström, 2003). Litteraturstudien gjordes för att belysa hur patienter 

med psykisk ohälsa upplever möten med sjuksköterskan inom psykiatrisk vård. 

 
BAKGRUND 
Historik 
Enligt Ottosson (2004) rådde det redan på 400-talet före Kristus en okunnighet om 

psykiska sjukdomar. Den förste att framhålla de psykogena faktorernas betydelse var 

den grekiske filosofen Platon. Han hävdade att psykiska sjukdomar uppstod ur avund, 

svartsjuka, ilska, sorg och passioner. På 400-talet före Kristus var Hippokrates verksam 

och efter honom Galenos. Dessa menade att sjukdom, såväl psykisk som somatisk och 

olika temperament berodde på en obalans i de fyra kroppsvätskorna (blod, slem, svart 

galla, gul galla). Balansen kunde återställas genom att åderlåta patienten eller att ge 

kräkmedel, svettdrivande och slemlösande medel, men även genom inympning av skabb 

samt hunger och gödkurer. Dessa metoder levde kvar först och främst i form av 
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åderlåtning ända fram till slutet av 1800-talet. Psykisk sjukdom ansågs förr i världen 

vara en följd av svart magi, djävulens verk eller trolldom som kunde få människor att 

bli besatta av onda andar. På vissa platser i världen består denna bild än idag. Vit magi 

ansågs kunna driva ut de onda andarna ur människokroppen, genom chockmetoder. 

Dessa bestod av svängbädd (en slags centrifuger), överraskningsbad och besprutning 

med kallt vatten. Den fortfarande pågående epoken betonar att det inte uteslutande är 

kroppen eller själen som avgör en människas psykiska hälsa. Uppkomsten av psykiska 

störningar grundas på samverkan mellan psykologiska, biologiska och sociala faktorer. 

Psykiatri är både humanvetenskap och naturvetenskap. I den humanvetenskapliga delen 

av psykiatrin söks förståelse för den enskilde individen. I den naturvetenskapliga delen 

är kravet på objektivitet och mätbarhet viktig inom psykiatrin, exempelvis genom att 

följa koncentrationen av olika substanser i serum (Ottosson, 2004). 

 

Makt i vårdrelationen 
Friberg (2003) framhåller att sjuksköterskan har ett övertag gentemot patienten då 

sjuksköterskan befinner sig i en för henne välkänd arbetsmiljö. Detta betyder inte 

nödvändigtvis att patienten ges möjlighet att uttrycka sitt kunskapsbehov eller att 

sjuksköterskan lyssnar på den kunskap som patienten har. Med detta menas att det inte 

är en självklarhet att patientens kunskapsbehov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt 

(Friberg, 2003). 
 

”Diagnosen är ingen diagnos som ställs på patienten, utan på det samspel som vi lyckas 
uppnå med honom. Ju mer enfaldigt vårt bemötande är, ju färre handlingsmöjligheter, ju 
färre roller som patienten förfogar över, desto enfaldigare kommer han att framstå och 
desto bättre kommer han att passa i den psykiatriska litteratur som har utvecklats främst ur 
observationer av patienter som spärrats in mot sin vilja, avskalade från alla sina sociala 
stödpunkter” (Loren &Lorenzo, 1995, förord till den svenska utgåvan). 
 
”Det centrala skeendet i det psykiatriska arbetet utspelas i mötet mellan två människor. Den 
ene av dessa är i behov av hjälp och har upplevt något slags sammanbrott i sitt liv. Den 
andre är en människa som på mer eller mindre goda grunder kan kalla sig för professionell” 
(Cullberg, 2003a, s. 15). 

 
Empati och sympati 
I professionen och ur förståelseperspektivet handlar den psykiatriska vården först och 

främst om empati. Detta innebär inte att leva sig in i patientens situation utan att förstå 

patientens upplevelse av situationen (Ottosson, 2004). Empati är att känna för någon 
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utan att leva sig in i dennes situation och sympati är att visa omsorg och handling för 

någon annan. Den empatiska förmågan går djupare än den sympatiska. Om 

sjuksköterskan utvecklar sin empatiska förmåga får hon lättare att visa den sympatiska 

sidan (Malmsten, 2001). Det viktigaste förefaller vara att förstå patienten bland annat 

med utgångspunkt från hur vederbörandes liv varit tidigare. Det är empatin och inte 

sympatin som är viktigast (Rundgren & Dehlin, 2004).  

 

Självkännedom 
Självkännedom och empatisk förmåga är inte medfödda egenskaper. De utvecklas 

genom livserfarenhet och utbildning. Det går inte att säga att sjuksköterskan blir färdig i 

det terapeutiska förhållningssättet, utan det är en ständigt pågående dynamisk 

utveckling. En kontinuerlig kritisk granskning av sjuksköterskans terapeutiska hållning 

kan vara av centralt intresse på de institutioner där människovård bedrivs (Cullberg, 

2003b). Enligt Løkensgard (1997) är självkännedom starkt sammankopplad med den 

empatiska förmågan. Patienten kan många gånger väcka sjuksköterskans egna oro- 

osäkerhetskänslor eller olust inför vissa beteenden som patienten har eller att 

sjuksköterskan visar alltför positiva känslor för patienten. Genom självkännedom kan 

sjuksköterskan lära känna de egna personliga svårigheterna. När sjuksköterskan lyssnar 

på patienten är det mer än att bara höra vad denne säger. Sjuksköterskan ska hålla sig 

öppen för det budskap som patienten meddelar, både verbalt och icke-verbalt. 

Sjuksköterskan behöver både uppmärksamma och intressera sig för vad patienten 

försöker förmedla. Om sjuksköterskan själv inte mår bra, kan hon inte vara en god 

lyssnare och då bör hon låta någon annan ta samtalet med patienten eller vänta till ett 

senare tillfälle. I psykiatriska miljöer tenderar sjuksköterskan ofta att övertolka det 

patienten förmedlar, då sjuksköterskan ofta förutsätter att det är det icke-verbala som är 

det väsentliga. Under sådana omständigheter drar sig många patienter för att förmedla 

något (Løkensgard, 1997). 

 

Möten 
Saxon och Bernström (1998) framhåller att det i mötet mellan sjuksköterska och patient 

finns flera dimensioner. I det fysiska mötet finns en önskan om att vara tillsammans 
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med och nära andra människor. Detta minskar känslan av ensamhet. Mötet består även 

av förståelse, aktning, respekt, vänskaplighet och en vilja att visa omsorg samt stimulera 

till handling. Det går aldrig att säkerställa vad som kommer att ske i mötet. De flesta 

människor önskar att bli sedda. Enligt Buber (1997) ligger det i människans natur att 

vilja bli bekräftad av andra människor och vara närvarande i andras liv. Saxon och 

Bernström (1998) framhåller att det krävs mod av den som eftersträvar ett möte, då 

individen utsätts för andra människors besvikelser. Om sjuksköterskan kan sätta sina 

egna önskningar och behov åt sidan i mötet så kan patienten lättare ses där han är och 

som han är. I mötet upprättas relationen. Mötet kan göra att patientens känsla av 

isolering, ensamhet och hjälplöshet minskas så att patientens liv förändras och blir 

början på en ny relation. I mötet finns en chans att utveckla gemenskap och 

ömsesidighet. Mötet kan bli en själslig beröring mellan människor (Saxon & Bernström, 

1998). 

 

Kari Martinsens omsorgsteori 
Kari Martinsens omsorgsteori fokuserar på samspelet människor emellan, samt ett 

ömsesidigt beroende som blir än mer tydligt när människan lider av sjukdom 

(Martinsen, 2003). Omsorg innebär att ha ett öppet och nära förhållande två människor 

emellan. Omsorg är också moraliskt knutet till principen att ta ansvar för de svaga. 

Detta innefattar att utföra konkreta, situationsbetingade handlingar som baseras på 

sjuksköterskans förförståelse av vad som är bäst för den andra personen. Grunden i 

omsorgen är att sjuksköterskan respekterar patienten utifrån dennes situation. För att 

förstå varandra behövs något som binder oss samman, en slags gemenskap, 

gemensamma normer, behov, aktiviteter eller regler. För sjuksköterskan innebär omsorg 

gentemot patienten att hon inte förväntar sig att få något i gengäld. I detta ligger även en 

förståelse för att alla människor kan hamna i en beroendeställning till andra människor. 

Relationer är aldrig likadana, utan är kontextbundna då de är både unika och typiska på 

samma gång. Principen att ta hand om de svaga genom moraliskt ansvar och moraliskt 

handlande är kontextbundet till situationer i vardagslivet och historiska villkor. De 

mänskliga relationerna är präglade av makt och beroende där patienten är den som är i 

beroendeställning. Sjuksköterskans moraliska hållning är det som avgör hur denna 

maktrelation tar sig uttryck. Sjuksköterskans ansvarstagande stämmer överens med 
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principen att ta hand om de svaga. I teorin knyts omsorgen till kärleksbegreppet, den 

spontana kärleken och det etiska kravets kravlöshet. De personer som är beroende av 

omsorg på grund av ålder eller är plågade, svaga och har någon form av sjukdom är de 

som ryms inom patientbegreppet (Martinsen, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Upplevelser av möten inom vården är oftast beskrivet ur sjuksköterskans perspektiv. 

Studier finns som belyser både hur sjuksköterskan upplever vården men även hur 

sjuksköterskan uppfattar att patienten upplever vården. Det är därför svårt att veta hur 

patienten upplever mötet med sjuksköterskan inom den psykiatriska vården. Kunskap 

behövs om hur patienter med psykisk ohälsa upplever möten med sjuksköterskan inom 

den psykiatriska vården. Detta för att sjuksköterskor ska kunna möta dessa patienter på 

ett adekvat sätt.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur vuxna patienter med psykisk ohälsa 

upplever möten med sjuksköterskan inom psykiatrisk vård, för att få ökad förståelse för 

patientens vårdbehov. 

 

METOD 

Litteratursökning 
En litteraturstudie görs för att belysa hur patienter med psykisk ohälsa upplever möten 

med sjuksköterskan i den psykiatriska vården. Enligt Polit och Beck (2004) innebär 

detta att en sammanställning av tidigare publicerade artiklar inom ett vetenskapligt 

område gjorts. För datainsamlingen söktes artiklar i databaserna Cinahl och Academic 

Search Elite på Högskolans Västs bibliotek. Cinahl är en av de viktigaste databaserna 

för internationell omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2004). Sökorden som användes 

var patients experience, psychiatric care, hospitals and interviews, nursing, adult 

inpatients, psychiatry, psychiatric nursing, mental health, mental illness, mentally ill och 

patients view. Sökorden användes i kombination och var för sig och redovisas i 

tabellform (bilaga 1). Enligt Patel och Davidson (2003) är detta en hjälp för att mer 
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exakt kunna hitta i litteraturen. Då svenska sökord inte gav något resultat har endast 

engelskspråkiga artiklar använts i studien. 

 

Urval 
För att använda så aktuell forskning som möjligt begränsades sökningen till artiklar 

publicerade från år 2000 och framåt. Endast artiklar som var peer-reviewed söktes. 

Artiklar om vuxna patienters upplevelser, oberoende av psykiatrisk problematik, inom 

såväl öppen som sluten psykiatrisk vård söktes. Både män och kvinnor användes i 

artiklarna. Barn exkluderades eftersom det inte enbart hade blivit deras egna upplevelser 

utan även föräldrarnas. Av de artiklar som hämtades i databaserna Academic Search 

Elite och Cinahl lästes först titlarna igenom. Av de titlar som var intressanta lästes även 

abstrakten igenom noggrant. Därefter granskades innehållet. Detta avgjorde om 

artiklarna svarade mot studiens syfte och problemformulering. Eftersom arbetet handlar 

om patienters upplevelser så söktes endast kvalitativa artiklar, då upplevelser inte är ett 

mätbart fenomen. Fenomen enligt Bonnier svenska ordbok (1992) är något som visar 

sig eller en företeelse. För att avgöra om en artikel är meningsfull för undersökningen är 

abstraktet utgångsläget (Polit & Beck, 2004). Efter litteratursökningen fanns 19 titlar 

som svarade mot problemformuleringen och syftet. Dessa lästes noggrant igenom i 

fulltext. Av de 19 artiklar som genomlästes exkluderades 11, då de inte svarade mot 

syftet och problemformuleringen. Av de åtta vetenskapliga artiklar som användes var 

studierna gjorda i; Sverige (4), Taiwan (1), Nya Zeeland (1), Finland (1) och Brasilien 

(1). 

 

Analys 
Analys och bearbetning gjordes utifrån studiens syfte och problemformulering. En 

sammanfattande artikelmatris skrevs som innehöll författare/årtal, syfte, 

metod/undersökningsgrupp samt huvudsakligt resultat (bilaga 2). Granskningen av 

sammanfattningarna gjordes med hjälp av vissa granskningsfrågor utformade av Friberg 

(2006). Dessa innehåller en tydlig struktur hur problemet i litteraturen är formulerat och 

preciserat. Enligt dessa frågor skall studien ha ett klart formulerat och avgränsat syfte, 

visa hur metoden är beskriven och hur data analyserades. Artiklarnas resultat har 

studerats, hur artiklarnas författare tolkat dessa samt om en återkoppling till det 
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praktiska vårdarbetet har gjorts. Resultaten i artiklarna lästes och markeringar gjordes i 

texten för att underlätta analysen. Systematiska anteckningar fördes, då det enligt Polit 

och Beck (2004) blir en struktur av den genomgångna texten i resultatet. Patel och 

Davidson (2003) menar att texten till en litteraturstudie ska läsas flera gånger samt att 

systematiska anteckningar skall föras. De noterade anteckningarna gör att gemensamma 

komponenter i texten framträder. Av bilaga 3 framgår vilka kategorier som blev 

framträdande samt hur ofta de förekom i artiklarna. Analysen har inspirerats av 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) skall meningsbärande enheter lyftas fram som sedan kondenseras till 

mindre enheter. Efter att ha gjort detta kunde kategorier lyftas fram, som sedan utgjorde 

resultatet. I den första analysen framträdde många kategorier som var tätt 

sammankopplade med varandra. Kategorierna analyserades ytterligare en gång, då de 

kategorier som återfanns i analyssteg 1 handlade om relationer. Efter den avslutande 

analysen kunde dessa kategorier grupperas i fem övergripande huvudkategorier som 

beskriver olika typer av relationer. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Resultatet i samtliga artiklar kontrollerades för att se att det överensstämde med de 

studerade artiklarnas syfte för att styrka trovärdigheten. En god tillförlitlighet innebär att 

vetenskapligt material använts (Patel & Davidson, 2003). Inför studien lästes aktuell 

vetenskaplig litteratur som berör ämnet. För att stärka tillförlitligheten vid analys av 

datan läste författarna artiklarna oberoende av varandra. Därefter diskuterades innehållet 

gemensamt. Kategorier som benämndes på liknande sätt gavs en slutgiltig benämning. 

Endast primärkällor användes, då det enligt Friberg (2006) ökar tillförlitligheten i 

studien. En korrekt referensteknik användes för att tydliggöra varifrån informationen är 

hämtad. 

 

Etik 

Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska överväganden runt processen 

göras. Kontroll har gjorts att etiska ställningstaganden har övervägts i samtliga använda 

artiklar. Detta innebär att forskaren har visat hänsyn och ansvar gentemot dem som 
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undersökts och visat respekt för deras integritet genom att förvissa sig om att 

forskningen är etiskt försvarbar (Forsberg & Wengström, 2003; Nyberg 2000).  

 

RESULTAT 
I resultatet framkom patienters upplevelser av möten med sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård. Utifrån syftet och problemformuleringen att beskriva hur patienter 

med psykisk ohälsa upplever mötet med sjuksköterskan inom den psykiatriska vården 

har olika kategorier framkommit. Dessa kategorier var förtroenderelation, respektfull 

relation, medmänsklig relation, utvecklande relation och maktrelation. Inom varje 

kategori framkom såväl positiva som negativa aspekter. Dessa presenteras i tabell 1 

nedan. Presentationen sker utan inbördes ordning. Genomgående benämns 

sjuksköterskan som hon och patienten som han, endast för att särskilja vem som är vem. 

 

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier av positiva upplevelser.  

Förtroende- 
relation 

Respektfull 
relation 

Medmänsklig 
relation 

Utvecklande 
relation 

Makt- 
relation 

Tillit Bli sedd Förståelse Självförtroende  
 

Hopp Själv- 
bestämmande 
 

Kontinuitet Det goda 
samtalet 
 

 

Tillgänglighet  
 

  
 

 

Trygghet     

     

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier av negativa upplevelser. 

Förtroende- 
relation 

Respektfull 
relation 

Medmänsklig 
relation 

Utvecklande 
relation 

Makt- 
relation 

 Respektlöshet Ej bli förstådd Det obefintliga 
samtalet 

Vanmakt 

  Tidsbrist   
  Segregation   
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Förtroenderelation 
Kategorin förtroenderelation innefattar tillit, hopp, tillgänglighet och trygghet. 

 

Tillit 
För att patienten skulle kunna känna tillit var det bra om patienten hade förtroende för 

sjuksköterskan och blev behandlad med vänlighet samt att sjuksköterskan hade en god 

empatisk förmåga gentemot patienten (Svedberg, Jormfeldt & Arvidsson, 2003). De 

flesta patienterna kände att det var viktigt att bli förstådd och respekterad samt att 

sjuksköterskan litade på dem (Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004). Om 

psykiatrisjuksköterskor i omvårdnaden av patienten använde sig av kommunikation och 

sympati samt utvecklade sin empatiska förmåga upplevde patienterna att de tillsammans 

kunde etablera en tillitsfull relation (Sun, Long, Boore, Tsao, 2006). 

 

Hopp 
Hoppet skapade en positiv bild av framtiden som präglades av optimism och 

förväntningar. Hoppet blev en tro på att livet hade en framtid och en mening (Cook, 

Phillips & Sadler, 2005). Om sjuksköterskan uppmuntrade och fokuserade på de 

möjligheter patienten hade så hjälpte det patienten att känna hopp inför framtiden. Om 

sjuksköterskan istället fokuserade på sjukdomen så ledde detta till att patienten kände 

förtvivlan (Svedberg et al., 2003). Hopp var enligt Lindgren, Wilstrand, Gilje och 

Olofsson (2004) en slags copingstrategi som kunde få patienten att lättare känna 

optimism. Då hade patienten lättare att upprätthålla relationer med andra och 

omvärlden. Om sjuksköterskan kunde hjälpa patienten att finna olika strategier för att 

bemästra sin situation, blev dessa till patientens egna copingstrategier. Copingstrategier 

kunde hjälpa patienten att känna hopp även i besvärliga situationer. Sjuksköterskan 

hade en viktig roll när hon lärde patienten att använda copingstrategier. Om 

sjuksköterskan såg människan bakom patienten kunde sjuksköterskan lättare inge hopp 

(Lindgren et al., 2004). 
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Tillgänglighet 
För ett stort antal patienter började deras tillfrisknande att gå åt rätt håll på ett positivt 

sätt när de upplevde att sjuksköterskan var tillgänglig för dem (Sun et al., 2006). Det var 

viktigt för sjuksköterskan att vara närvarande i sin relation till patienten, så att patienten 

kände att han fick en god omvårdnad. När sjuksköterskan var närvarande för patienten 

upplevdes hon som tillgänglig (Pereira, Furegato & Pereira Jr., 2005). Många patienter 

upplevde äkthet i mötet med sjuksköterskan. Patienterna upplevde en öppenhet, 

uppriktighet och ärlighet i relationen. När sjuksköterskan visade omsorg beskrev 

patienterna detta som att sjuksköterskan brydde sig om, önskade deras bästa och tog 

hand om dem (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004). Sjuksköterskor som var tillgängliga i 

omvårdnaden av patienten upplevde ökad kvalitet, i relationen med patienten. Dessa 

var, ömsesidig respekt, empati, att vara öppen inför varandra vilket gav ökad energi till 

patienten att orka ta tag i de svåra delar som fanns (Cook et al., 2005). 
 

Trygghet 
Trygghet var en förutsättning för att patienten skulle kunna ha en god relation till 

sjuksköterskan. Detta kunde uppnås om sjuksköterskan tog patienten på allvar, var 

trovärdig samt att en ömsesidig ärlighet dem emellan etablerades (Hörberg et al., 2004). 

När patienterna fick mer kunskap om sin sjukdom och kunde förstå vad som hände med 

dem så gav det en ökad känsla av trygghet (Svedberg et al., 2003).  Patienter upplevde 

att sjuksköterskan hade sådan kunskap om deras sjukdomstillstånd att de inte behövde 

vara rädda för att skada sig själva eller andra, vilket gav en känsla av trygghet (Koivisto 

et al., 2004). Psykiatrisk tvångsvård behövde inte alls upplevas som något negativt. 

Många patienter upplevde en trygghet i att inte kunna skada sig själva eller begå 

självmord medan de var sjuka (Johansson & Lundman, 2002).  
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Respektfull relation 
Kategorin respektfull relation innefattar att bli sedd, självbestämmande och 

respektlöshet.  
 

Att bli sedd 
Många patienter upplevde att det var viktigt att bli sedd i relationen med sjuksköterskan. 

Att bli sedd innebar för dem att sjuksköterskan lyssnade på dem och tog sig tid. Detta 

gjorde att patienterna kände att just de var viktiga och uppskattade samt att 

sjuksköterskan såg dem som unika individer (Hörberg et al., 2004). 
Patienten förväntade sig att sjuksköterskan skulle uppfatta vad de försökte förmedla 

både verbalt och ickeverbalt, så att de kunde förstå patienten i svåra situationer. Detta 

kunde uppnås när sjuksköterskan var lyhörd inför patientens behov (Koivisto et al., 

2004). Patienterna upplevde att det var viktigt att sjuksköterskan inte bara såg 

diagnosen, utan människan bakom sjukdomen så att patienten kunde bli bekräftad. 

Patienter som upplevde att de blev bekräftade av sjuksköterskan hade lättare att se sitt 

egenvärde (Lindgren et al., 2004).  
 

Respekt för patientens självbestämmande 
Möjligheten att få röra sig fritt innebar en känsla av frihet för patienterna. Att få lov att 

gå utanför avdelningen en stund sågs av patienterna som en stor möjlighet (Johansson & 

Lundman, 2002). Patienterna upplevde att de blev respekterade när sjuksköterskan tog 

deras känslor på allvar och respekterade deras förmåga att fatta egna beslut (Svedberg et 

al., 2003). Många patienter upplevde att det var viktigt att bli förstådda och respekterade 

av sjuksköterskan. Detta kunde uppnås om sjuksköterskan var känslig i sin dialog med 

patienten. Vilka ord sjuksköterskan använde, tid och plats på vilken hon tog upp 

problematiken hade stor betydelse för patienten. Patienterna upplevde att det var viktigt 

att sjuksköterskan gav dem utrymme och tid att läka (Koivisto et al., 2004). De flesta 

patienter efterlyste medlidande. Patienterna kände att de kunde börja läka själsligt när 

det fanns sjuksköterskor runtomkring dem som inte dömde dem för hurdana de var eller 

vad de hade gjort (Sun et al., 2006). Patienter kände att de blev respekterade när 

sjuksköterskan tog dem på allvar och såg dem för vilka de var (Hörberg et al., 2004). 

När patientens autonomi respekterades av sjuksköterskan upplevde patienterna att de 
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var mer motiverade att klara av sitt dagliga liv. När patienterna gavs utrymme till 

självbestämmande så främjade detta deras utveckling på ett mer gynnsamt sätt, än de 

gånger sjuksköterskan fattade alla beslut åt dem. Patienterna trodde även att de skulle 

göra bättre val om de tilläts att göra dessa val själva (Svedberg et al., 2003). 
 

Respektlöshet 
En patient upplevde att sjuksköterskan sade till honom att han hade diagnosen 

borderline och att patienten upplevde allting svart eller vitt. Sjuksköterskan menade att 

det inte var någon idé att behandla patienten, eftersom han kommer att motsätta sig det 

ändå. Patienten upplevde då respektlöshet mot sin person. Sjuksköterskan sade till en 

patient att han var mentalt sjuk och var paranoid. Sjuksköterskan hävdade att patienten 

inbillade sig saker som inte var sanna eller riktiga, vilket gjorde att han blev 

missförstådd vad han än sade eller gjorde (Lindgren et al., 2004). Patienter upplevde att 

de blev respektlöst behandlade när de blev segregerade. En patient beskrev sig ha varit 

inskriven inom den psykiatriska vården ända sedan han varit ett litet barn. Detta gjorde 

att patienten protesterade när han blev äldre. Patienten beskrev det som att han blev 

behandlad med flera ECT-behandlingar, eller blev placerad i isoleringsrummet fler 

gånger än de patienter som inte protesterade. Dessa behandlingar beskrevs av patienten 

som en del av behandlingen. Patienten upplevde sig bli trängd av personalen på ett 

aggressivt sätt, vilket gjorde att han reagerade med agitation det vill säga upprörd, 

upphetsad i svåra situationer. Patienten upplevde detta som dålig och respektlös vård 

(Pereira et al., 2005).  

 

Medmänsklig relation 

Kategorin medmänsklig relation innefattar förståelse, kontinuitet och ej bli förstådd, 

tidsbrist samt segregation. 

 

Förståelse 
Om sjuksköterskan kunde visa förståelse för patienten och dennes upplevelser, 

klargjorde hon för patienten vad som var viktigt och vad som var äkta. Detta gav 

patienten verktyg så han kunde förstå situationen som han befann sig i (Koivisto et al., 
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2004). När sjuksköterskan hade inre styrka att våga tala om de svåra sakerna i 

patientens liv och bemötte honom med en professionell attityd och vänlighet samt var 

opartiskt i sin roll, så såg hon det unika och mänskliga hos patienten (Lindgren et al., 

2004). När sjuksköterskan erbjöd patienterna ett eget rum istället för en flerbäddssal där 

de kunde låsa om sig, kunde patienterna känna sig trygga. När patienterna hade en bra 

relation till sjuksköterskan, kunde de utvecklas och få insikt i den egna utvecklingen 

samt få ökad självkännedom (Lindgren et al., 2004). Den mänskliga aspekten av 

omvårdnad blev mer framträdande om sjuksköterskan var med patienten i dennes 

upplevelser, istället för att stå utanför patientens upplevelser. Detta gav en möjlighet att 

visa sig själv och vara med patienten och visa medmänsklighet för dennes upplevelser. 

Detta samarbete var grunden i omvårdnaden (Cook et al., 2005). 

 

Kontinuitet 
Patienter som upplevde att de hade ett starkt stöd från sjuksköterskan i deras dagliga 

omvårdnad fick en kontinuitet i det dagliga livet (Sun et al., 2006). Många patienter 

upplevde det som värdefullt att vara tillsammans med sjuksköterskan och ha en 

ömsesidig förståelse för varandra. Detta beskrevs som att ha en vänskaplig, ömsesidig 

relation och att ha någon att prata med och göra vardagssysslor med (Hörberg et al., 

2004).  

 

Ej bli förstådd 
En patient upplevde att när han skulle tala med sin ordinarie sjuksköterska, fick han 

alltid till svar att sjuksköterskan hade bråttom och inte hade tid. Detta gjorde att 

patienten upplevde att ingen såg eller hörde vad han hade att säga, vilket ledde till att 

patienten upplevde sig vara helt ensam om sin situation på avdelningen (Koivisto et al., 

2004). En annan patient upplevde att han aldrig var så ensam som när han befann sig på 

en psykiatrisk avdelning. Detta upplevdes som att patienten hade fler människor 

omkring sig som stöttade honom när han var utskriven från avdelningen. Patienten 

upplevde det som konstigt att vara mer ensam på den psykiatriska avdelningen, än på 

utsidan, då han kom till avdelningen för att få hjälp. Ett flertal patienter upplevde att 

ingen sjuksköterska såg deras tristess och ensamhet. Patienter beskrev detta: 
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”Du vaknar, äter frukost, sen gör du ingenting, sen gör du ingenting, 
sen äter du lunch, sen gör du ingenting, sen gör du ingenting, sen äter 
du middag, sen gör du ingenting, sen gör du ingenting, sen går du och 
lägger dig” (Lindgren et al., 2004 s. 288). 

 

En patient upplevde att när han mådde dåligt och inte kunde ta sig upp ur sängen och 

klä på sig, utan i stället ringde sin sjuksköterska för att avbeställa mötet, så gjorde detta 

att patienten fick färre och färre tillfällen till samtal med sjuksköterskan. Patienten 

upplevde det som att ingen såg hans smärta eller förstod den. Detta gjorde att patienten 

kände sig ensammare än tidigare (Lindgren et al., 2004). 

 

Tidsbrist 
Om sjuksköterskan förmedlade en känsla av att vara alltför upptagen medan hon utförde 

omvårdnadshandlingar så fick det negativa konsekvenser för patienten. Patienten 

upplevde då att vården inte var bra, vilket gjorde att hans tillfrisknande tog längre tid. 

En patient upplevde att sjuksköterskan behövde ta hand om allt för många patienter 

innan det fanns tid för honom (Sun et al., 2006). Patienter upplevde att andra 

medpatienter stal tiden ifrån dem, så att de inte fick den tid de behövde med 

sjuksköterskan. Patienterna upplevde även att ansvaret för att ta kontakt låg hos dem 

själva och att de var tvungna att ta kontakt med sjuksköterskan i korridoren och hoppas 

på att hon hade tid just då. De upplevde att sjuksköterskan hade tidsbrist, men även att 

sjuksköterskan inte var tillräckligt engagerad i patienterna för att få tiden att räcka till 

(Hörberg et al., 2004). Även Koivisto, Janhonen och Väisänen (2004) framhåller att 

patienter upplevde att sjuksköterskan ofta sade till patienten att hon var för upptagen för 

att diskutera de problem patienten var i behov av att lyfta just då. Ett flertal patienter 

upplevde att sjuksköterskan var överhopad med arbete. Det gjorde att patienterna 

upplevde sjuksköterskan som sönderstressad, vilket medförde att patienterna fick en 

känsla av att inte få tid med sjuksköterskan till att samtala eller bara sitta ner en stund 

(Lindgren et al., 2004). 

 

Segregation 
Patienter som levt på institution länge upplevde att de hade blivit fråntagna sitt sociala 

och känslomässiga liv och att den enda behandling som gavs dem var medicinsk. De 

kände att de blivit utestängda från samhället och att de inte fick adekvat hjälp på 
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sjukhuset. De kände då att de blev segregerade. De upplevde även att patienter som 

blivit hospitaliserade lärde sig att inte be om hjälp för sin smärta eller andra önskemål, 

utan istället uthärdade smärtan (Pereira et al., 2005). Patienter upplevde att 

sjuksköterskan inte alltid tog dem på allvar utan ofta placerade dem i fack utifrån vilken 

diagnos de hade. De upplevde att sjuksköterskan inte såg dem som unika individer utan 

mer som objekt som skulle repareras och sedan skickas hem (Lindgren et al., 2004). 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan inte tog reda på varför vissa saker hänt i deras 

liv, utan hon upplevdes kritisk gentemot dem. Ett antal patienter upplevde att 

sjuksköterskan inte såg dem som människor av kött och blod, utan upplevde att hon såg 

på dem med avsky. Det resulterade i att patienterna upplevde att sjuksköterskan 

straffade dem genom att tala nedvärderande till dem, vilket gjorde att kommunikationen 

dem emellan blev dålig (Lindgren et al., 2004).  

 

Utvecklande relation 
Kategorin utvecklande relation innefattar självförtroende, det goda samtalet och det 

obefintliga samtalet. 

 

Självförtroende 
Sjuksköterskan kunde även hjälpa dem att se nya möjligheter och vända de negativa 

tankarna till något positivt (Svedberg et al., 2003). Många patienter upplevde att när de 

hade en god relation till sjuksköterskan så gav det patienterna styrka att växa och 

utvecklas som individer. Sjuksköterskan hjälpte patienterna att se problemen ur nya 

perspektiv. Tillsammans kunde de bryta gamla invanda mönster, då sjuksköterskan 

hjälpte dem att ge struktur i det dagliga livet. Detta gav patienterna ökat självförtroende 

och bättre livskvalitet (Hörberg et al., 2004). Många patienter kunde känna igen 

mönstret i sin sjukdom om de var väl förankrade i den. Därför var det viktigt med en 

individanpassad vård. Patienternas erfarenheter av målet med vården var mest relaterade 

till att klara sitt dagliga liv, bli av med konstiga känslor och återskapa hälsan som fanns 

innan sjukdomen (Koivisto et al., 2004). Många patienter upplevde att det var viktigt 

med samarbete och en dialog i relationen med sjuksköterskan. Detta upplevdes om 

sjuksköterskan och patienten kunde göra saker tillsammans (Svedberg et al., 2003). Om 

det fanns ett ömsesidigt samarbete mellan sjuksköterska och patient kunde detta ta fram 
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varje patients unika historia med patientens egna ord. Om det fanns ett samarbete 

mellan sjuksköterska och patient upplevdes det som positivt och en enskild vårdplan 

kunde utformas. När vårdplanen utformats gemensamt upplevde patienten en tvåsamhet 

med sjuksköterskan. Både patienten och sjuksköterskan fick varsin kopia av 

dokumentet. Detta gav patienten en känsla av kontroll över sin situation och sitt 

tillfrisknande (Cook et al., 2005). 

 

Det goda samtalet 
Många patienter upplevde samtalet med sjuksköterskan som en stor hjälp i arbetet att 

hitta lösningar på sin sjukdomsproblematik. Det var viktigt för patienterna att få 

uttrycka sina egna åsikter om sin situation (Koivisto et al., 2004). Patienterna upplevde 

det som viktigt att sjuksköterskan såg det friska hos dem och lyfte fram de resurser och 

goda sidor som de hade (Svedberg et al., 2003). När sjuksköterskan började lära känna 

patienten kunde hon också se hans goda sidor (Cook et al., 2005). I det dagliga arbetet 

som sjuksköterska inom psykiatrin var det viktigt att delta i gruppterapi och att ha en 

uppmuntrande attityd gentemot patienterna (Pereira et al., 2005). 

 

Det obefintliga samtalet 
Patienter upplevde att sjuksköterskan undvek att prata om problemen som patienten haft 

eller hade. Detta gjorde att patienterna upplevde det som att om man inte talade om 

problemen så fanns dom inte. Vissa patienter upplevde detta som att sjuksköterskan inte 

hade tillräcklig utbildning för att samtala om det som var svårt för patienten (Lindgren 

et al., 2004). 

 

Maktrelation 

Kategorin maktrelation innefattar vanmakt. 

 

Vanmakt 
En patient upplevde sig bli illa bemött när han befann sig i beroendeställning gentemot 

sjuksköterskan, då denne patient var placerad i ett övervakningsrum. Patienten upplevde 

sig ha dåliga erfarenheter av detta sedan tidigare. När patienten ville använda toaletten 
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talade sjuksköterskan om för honom att han kunde använda blöja. Detta gjorde att 

patienten kände sig helt maktlös i sin situation (Sun et al., 2006). Patienter beskrev sin 

vanmakt när de inte blev tagna på allvar. En patient upplevde att direkt när han kom till 

avdelningen så lades han i bälte. Sjuksköterskan talade då inte om varför detta gjordes 

och patienten låg sedan hela natten i bälte. Patienten upplevde att han var törstig och 

mådde fruktansvärt dåligt, vilket gjorde att patienten kände sig maktlös när ingen kom 

med vatten så att han kunde få släcka sin törst (Koivisto et al., 2004). Patienter upplevde 

att sjuksköterskan gapade och skrek på dem och även att sjuksköterskan kände sig illa 

berörd när patienterna ville samtala. Detta gjorde att patienterna kände sig missförstådda 

och maktlösa. Patienter upplevde att sjuksköterskan ofta kunde ifrågasätta om de hade 

tagit tabletter. Patienterna upplevde att sjuksköterskan inte kunde förstå varför de gjort 

som de gjort, utan istället dömde dem (Lindgren et al., 2004). Vissa patienter upplevde 

att när de pratade med sjuksköterskan om eventuella dosökningar av mediciner, så 

svarade hon att detta redan var bestämt och därmed slutdiskuterat. Sjuksköterskan sade 

att det var hon som visste bäst och att patienten inte visste vad som behövdes för att 

denne skulle bli bättre (Lindgren et al., 2004). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden inspirerades av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

eftersom detta gör det möjligt att på ett utförligt och överskådligt sätt belysa vad 

artiklarna innehöll. Detta tillvägagångssätt fungerade bra, då datan som bearbetades gav 

en möjlighet till fördjupad förståelse för innehållet. Ett vidare urval kunde ha inkluderat 

även barn, men detta har valts bort av avgränsningsskäl. Barnpsykiatri innefattar många 

andra aspekter där föräldrarna är involverade i vården och samtalen. Detta gör att det 

inte enbart hade blivit barnens upplevelser utan även föräldrarnas upplevelser. Detta är 

ett angeläget ämne, men det hade inte svarat mot syftet med studien, då det hade blivit 

mer fokus på anhörigas upplevelser av vården.  Författarna har förvissat sig om att de 

valda artiklarna speglade syftet med studien. Eftersom artiklarna var hämtade från olika 

delar av världen och kom fram till liknande resultat tyder detta på hög validitet i 

studien. Enligt Graneheim och Lundman (2004) används innehållsanalys när djupare 

förståelse söks än det som uttrycks explicit. Detta gjorde att det blev tydligt att 
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kategorierna handlade om relationer, vilket det inte var vid en första genomläsning. I 

början av analysen verkade det som om väldigt många kategorier framkommit, men 

efter noggrann genomläsning kunde dessa sammanställas till de fem kategorier som 

framkommer i resultatet. Benämningarna på dessa kategorier var sådana termer som 

utkristalliserades ur textmassorna. Tillförlitligheten styrktes genom att endast empiriska 

studier analyserades. Enligt Friberg (2006) höjs tillförlitlighet om endast primärkällor 

används eftersom datan i sekundärkällor redan tolkats. Trovärdigheten stärktes genom 

att en noggrann analys gjordes i två steg. Därmed blev resultatet väl genomarbetat och 

syftet besvarat. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur vuxna patienter med psykisk ohälsa 

upplever möten med sjuksköterskan inom psykiatrisk vård, för att få ökad förståelse för 

patientens vårdbehov. 

 

I de analyserade artiklarna var relationen mellan sjuksköterskan och patienterna 

avgörande för hur de upplevde möten i vården. När relationen var god, ledde det till att 

patienterna fick ökad självkänsla och därmed kunde klara av sin vardag bättre. Om 

relationen däremot inte var god så resulterade det i att patienterna fick sämre självkänsla 

och fick svårare att hantera de dagliga problem som uppstod. För att upprätta en god 

relation kunde sjuksköterskan erbjuda kontakt och regelbundenhet och genom handling 

visa att erbjudandet var sant och ärligt menat. Om sjuksköterskan hade en kravlös och 

tålmodig uthållighet, som en slags ställföreträdande förälder, var tillgänglig och fanns 

där för patienten om och om igen, så kunde patienten känna tillit (Saxon & Bernström, 

1998). Grunden för att få en fungerande relation är dock att patienten känner ett 

förtroende för sjuksköterskan, således är förtroenderelationen utgångspunkten i det 

praktiska vårdarbetet. 

 

Psykiatrisk vård är ett ämne som diskuteras allt mer, men fortfarande är det ett laddat 

begrepp. I de studerade artiklarna fanns det många positiva upplevelser av möten med 

sjuksköterskan, vilket inte är den bild av psykiatrin som framställs via media. Det gick 

inte att redogöra för balansen mellan de positiva och de negativa mötena, då det inte 
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framgår av artiklarna hur många möten det rör sig om samt hur många av dessa som 

upplevdes som positiva och hur många som upplevdes som negativa. Det framgår inte 

heller vilka frågor som ställts till patienterna och vilket tillstånd patienterna befann sig i 

vid tidpunkten för intervjuerna. I det första mötet med sjuksköterskan befinner patienten 

ofta i en akut fas av sin sjukdom och kan vara psykotisk och mår inte bra. Om en 

begränsning gjorts till endast dessa möten, hade troligtvis andra resultat framkommit. 

Ett bredare perspektiv valdes för att få fram så många patientupplevelser som möjligt. 

 

Förtroenderelation 
Sjuksköterskan kunde få patienternas tillit om hon stod för det som sagts och höll det 

hon hade lovat samt var förutsägbar. Detta innebar att sjuksköterskan tillät alla slags 

känslor och stod kvar även om patienten blev agiterad (Saxon & Bernström, 1998). 

Martinsen (2003) fokuserar i sin omsorgsteori på samspelet människor emellan. Det 

behövs något som binder oss samman, för att vi ska kunna förstå varandra. Detta kan 

vara regler, aktiviteter och gemensamma normer. Om sjuksköterskan hade en förståelse 

för patienterna och deras situation kunde patienterna känna tillit till sjuksköterskan. Då 

kunde sjuksköterskan inge patienterna hopp. För att sjuksköterskan skulle kunna inge 

hopp, var det viktigt att hon såg patienten bakom sjukdomen. Om sjuksköterskan kunde 

tolka patienternas psykiska symtom så att hon kunde förstå dem, så hjälpte det henne att 

förstå varför patienten gjorde som den gjorde (Ottosson 2004). Om patienterna kunde 

känna att sjuksköterskan var tillgänglig för dem gjorde det att patienterna kunde känna 

trygghet (Lindgren et al., 2004). Omsorgens grundhållning handlar om att 

sjuksköterskan ser och respekterar patienten i dennes unika situation (Martinsen, 2003). 

Enligt Ottosson (2004) är det viktigt att patienterna har en känsla av samhörighet med 

sjuksköterskan. Om sammanhållningen mellan sjuksköterskan och patienterna på 

avdelningen är god, gör detta att patienterna känner att de har en stark känsla av 

gemenskap med sjuksköterskan. 

 

Enligt Ottosson (2004) hänger själen och psyket ihop, vilket yttrar sig i de upplevelser 

och beteenden som patienterna har. Om sjuksköterskan sätter i system att ta ifrån 

patienterna deras rättigheter, resulterar det i att patienterna upplever sig bli negativt 
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särbehandlade. Detta kan leda till att patienterna regredierar i sitt sjukdomstillstånd och 

blir sämre än de var när de kom till avdelningen. 

 

Respektfull relation 
Ett genomgående mönster sågs genom hela analysen, där de patienter som kände att de 

blev behandlade med respekt gentemot sin egen person av sjuksköterskan hade lättare 

att se de positiva sidorna i sin tillvaro och komma förbi det som upplevdes som svårt. 

Martinsen (2003) framhäver att det åligger sjuksköterskan att anpassa sitt arbetssätt till 

att vara på patientens nivå och att se patienten där han är. De handlingar sjuksköterskan 

utför grundar sig således på dennes professionella och moraliska omdöme, där 

patientens integritet och intressen respekteras och bevaras. Om sjuksköterskan ägnade 

hela sin uppmärksamhet åt den patienten hon hade framför sig och höll en stadig 

ögonkontakt under hela samtalet, bidrog det till att patienten upplevde att 

sjuksköterskan verkligen lyssnade på honom och försökte att förstå dennes upplevelser. 

Detta gjorde att patienten upplevde sig bli sedd av sjuksköterskan (Martinsen, 2003). 

Patienterna kände att de blev sedda när sjuksköterskan tog sig tid att prata med dem i 

korridoren. Patienterna upplevde även att det var skönt att höra att sjuksköterskan tänkte 

på dem även mellan de inbokade samtalen (Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 

2006). Om sjuksköterskan kunde hjälpa patienten att se sina styrkor och svagheter, 

kunde han lättare hantera sin sjukdomssituation samt undvika situationer som var svåra 

för honom att hantera. Patienten upplevde då att han fick en ökad självrespekt, vilket 

resulterade i att patienten fick den styrkan som krävs för att fatta egna beslut i det 

dagliga livet, vilket även stöds av Cullberg (2003b). I de fall där patienternas 

förväntningar på vården inte uppfylldes, kände patienterna att de inte fick den 

bekräftelse de behövde. Detta resulterade i att de mådde ännu sämre än de gjorde innan 

de sökte vård (Lindgren et al., 2004). Patienterna ville bli behandlade som vem som 

helst, inte bara ännu en psykiatrisk diagnos. Många patienter upplevde att de blev dåligt 

behandlade av personalen inom psykiatrisk vård, ända från psykiatern till skötarna. De 

upplevde att de bara var ännu ett nummer i den långa ringlande vårdkön (Shattell et al., 

2006). Genomgående i den studerade litteraturen sågs att patienterna upplevde att det 

var lättare att gå vidare om de kunde förstå sin sjukdom. I denna del var det viktigt att 

sjuksköterskan hade en kontinuitet och en förståelse och visade medmänsklighet så att 
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patienten kände att det var han som var i centrum just då. Professionell empati enligt 

Løkensgard (1997) handlar om att sjuksköterskan förmedlar tillbaka till patienten både 

verbalt och ickeverbalt, hans upplevelser samt respekterar och bekräftar dessa så att han 

får stöd, så att patienten känner att han verkligen har blivit förstådd. Enligt Ottosson 

(2004) ställer vårdens innehåll patienterna i centrum och avser att tillgodose personliga 

och allmänmänskliga behov, självförverkligande, självkänsla, uppskattning, gemenskap 

och trygghet. Med detta menas att det är viktigt att sjuksköterskan ser hela patienten och 

inte bara en diagnos. Martinsen (2003) hävdar att grunden i all omvårdnad är omsorg. 

Människan är skapad så att hon kräver mänsklig kontakt, vilket innebär att människan 

alltid är beroende av andra människor. I omsorgen är patienten den som är beroende och 

sjuksköterskan är den som ska ge respons på dennes beroende. Omsorg är även starkt 

knutet till det moraliska begreppet att ta hand om de svaga (Martinsen, 2003). 

Sjuksköterskan kan lyssna utan att bry sig om patienten, men sjuksköterskan kan inte 

bry sig om patienten utan att lyssna på honom (Shattell et al., 2006). Ottosson (2004) 

hävdar att god omvårdnad syftar till att respektera patientens individualitet, 

okränkbarhet, värdighet och rätten till information, självbestämmande och sekretess. I 

all psykiatrisk vård strävas det efter att ha en röd tråd som tar till vara på patienternas 

resurser, för att bevara eller återvinna optimal hälsa. Om sjuksköterskan kan lyssna utan 

att lägga någon värdering i vad patienten kommer att säga eller göra härnäst, så kan hon 

fånga det patienten säger i just det ögonblicket. När patienterna inte fick tid, fick de en 

känsla av tristess, ensamhet, skam och skuld. Detta ledde till att patienterna kände sig 

ensammast i hela världen och att ingen förstod dem. Patienter upplevde sig få 

skuldkänslor i situationer där de upplevde sig ha burit sig illa åt mot andra människor. 

När patienterna förväntar sig att bli bestraffade upplever de ökade känslor av ånger och 

samvetskval (Ottosson, 2004). 

 

Medmänsklig relation 
Under ett arbetspass är sjuksköterskan medmänniska i ett par timmar i patientens 

livsvärld. Efter arbetspassets slut kan sjuksköterskan gå hem och stänga dörren medan 

patienten fortfarande är kvar i sin verklighet och upplevelse. I samtalet är det bra om 

sjuksköterskan och patienten har en god relation så att patienten kan bli delaktig i beslut 

och kan påverka sin situation. I arbetet med människor kan det underlätta att visa 
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respekt och hänsyn (Saxon & Bernström, 1998). Barbosa da Silva och Ljungquist 

(2003) hävdar på samma sätt att det kan vara bra att ha en jag - du relation till patienten 

och sjuksköterskan behöver befinna sig på samma plan som denne, då all 

sjukvårdspersonal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 2 paragrafen 

bör behandla patienter med värdighet och respektera deras integritet och 

självbestämmande. Enligt Eriksson (1990) kan inte kärleken till Gud och människor 

förstås utan att beakta att människan existerar i förhållande till andra, det Eriksson 

(1990) kallar innerlig gemenskap. Alla människor är födda till gemenskap och 

gemenskapen är grunden för all mänsklighet. Martinsen (2003) kopplar omsorgen till 

kärleksbegreppet, den spontana kärleken och det etiska kravets kravlöshet. Detta 

tolkades som en medmänsklig relation där omsorg om patientens välbefinnande är 

centralt. Om patienten upplevde att sjuksköterskan brydde sig om honom så fick 

patienten förtroende för sjuksköterskan och de kunde då ha en god relation till varandra.  

 

Utvecklande relation 
I varje möte mellan sjuksköterska och patient förmedlas kunskap i de mest skiftande 

situationer. Kunskap utbyts i alla möten med patienten och inte nödvändigtvis bara i det 

traditionella terapisamtalet (Gedda, 2003). Sjuksköterskans undervisande, rådgivande 

och informerande funktion beskrivs i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

(2005) och i styrdokument för praktisk verksamhet och utbildning (Socialstyrelsens 

allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska, 

SOSFS 1995:15). I en undervisningssituation med rådgivning är det till skillnad mot en 

informationssituation ett samspel mellan sjuksköterska och patient, där patienten ges 

möjlighet att värdera och reflektera över den kunskap som sjuksköterskan bidragit med. 

Målet med en rådgivningssituation är att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att se hur 

han har reagerat i tidigare situationer som har med det aktuella problemet att göra. 

Tanken med rådgivning är att patienten i förlängningen skall kunna integrera sina 

tidigare kunskaper med nya för att få ett förändrat tanke/beteendemönster (Gedda, 

2003). Sjuksköterskan kan ha väldigt goda teoretiska kunskaper om olika 

sjukdomstillstånd, men om patienten framför sjuksköterskan inte känner ett förtroende 

för henne så kommer hon inte någon vart i vården/behandlingen. För att vara kompetent 

räcker inte att enbart ha kunskaper om tillståndets natur, det hjälper inte att ha läst 

 22



många böcker. Det är först när sjuksköterskan har lärt sig att tillämpa sina kunskaper, 

om hon har lämplig färdighet och attityd som framgång kan nås i arbetet (Mattsson, 

1987). Det som kan iakttas genom erfarenhet kan sjuksköterskan också säkert uttala sig 

om. Genom att observera kunskapens betydelse kan den prövas mot verkligheten. Det 

centrala är att sjuksköterskan kan förvissa sig om att hon förstår vad det är patienten vill 

förmedla, både verbalt och icke-verbalt, då kommunikation är en komplicerad 

ömsesidig process (Eide & Eide, 1997). Sjuksköterskan måste skilja på budskapet som 

sändaren vill sända och det som faktiskt sänds och på det budskapet som mottagaren 

faktiskt uppfattar (Jarlbro, 2004). Sjuksköterskan kan i sin yrkesroll ha med så många 

dimensioner som möjligt i beaktande när hon samtalar med en patient. Sjuksköterskan 

kan inte reducera patienten till dennes symtombild, utan hela tiden bära med sig att 

kropp, själ och ande utgör den helhet som patienten består av. Oavsett om patienten 

lider av en somatisk eller psykiatrisk sjukdom, så upplever han förmodligen sig själv 

som en helhet (Barbosa da Silva et al., 2003). Det är bra om sjuksköterskan kan få 

patienten att växa och utvecklas. Det kan sjuksköterskan göra genom samtal. I mötet 

skapas relationen som sjuksköterskan kan använda i behandlande syfte. Enligt Eide och 

Eide (1997) är det avgörande för resultatet av vården att sjuksköterskan kan etablera en 

bra relation till patienten. Ottosson (2004) hävdar att om patienten kan uttrycka sina 

känslor kan detta göra att det lättar på det inre trycket för honom. Om patienten kan 

sätta ord på sina upplevelser har han lättare att förstå dem. Om sedan sjuksköterskan 

förstår upplevelserna så kan de bli mer allmängiltiga och mindre skrämmande för 

honom. 

 

Maktrelation 
Hur patientens liv och sjukdom utvecklas i förlängningen beror mestadels på hur 

patienten bemöts (Loren et al., 1995). I samhället finns många människor som lider av 

psykisk ohälsa. Om sjuksköterskan uppfattar patienten som agiterad men inte förstår 

varför patienten agerar som denne gör, blir detta till ett problem för patienten. Patienter 

upplevde att de inte hade något att säga till om när det gällde deras behandling 

(Johansson et al., 2002). 
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Konklusion 
Det viktigaste resultatet som framkom i studien var att relationen mellan sjuksköterska 

och patient var avgörande för hur patienterna skulle kunna hantera sin 

sjukdomssituation. En bra relation har sin utgångspunkt i det goda samtalet. Om 

sjuksköterskan kan föra ett bra samtal med patienten så kan de etablera en bra grund att 

stå på i det fortsatta arbetet att tillsammans ge patienten ökad sjukdomsinsikt och på så 

sätt uppnå bättre psykisk hälsa. Det är betydelsefullt att alltid försöka ha en öppen 

dialog med sina patienter och försöka att få till stånd en väl fungerande relation så att 

patienten kan växa i sin roll som människa. Fler empiriska studier om patienternas 

upplevelser av den psykiatriska vården behövs, för att sjuksköterskor ska kunna möta 

patienter på ett adekvat sätt i sin yrkesroll. Fortsatt forskning om hur sjuksköterskan kan 

skapa goda relationer är viktigt för att få ökad förståelse för hur hon ska kunna möta 

patienter med psykisk ohälsa. 
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Sökväg med sökord, databaser och antal träffar vid varje sökning. 

Databaser Sökord Träffar Använda 
artiklar 

Academic Search 
Elite 

Patients experience 
Psychiatry 
Nursing 
Psychiatric nursing 

15 1 

 Psychiatric 
Nursing 
Patient 
Mental Health 

162 1 

 Psychiatric 
Mentally ill 
Patients experience 

36 0 

 Patients experience 
Psychiatric 
Nursing 

197 0 

 Nursing 
Patients 
Experiences 
Psychiatric care 

98 1 

Cinahl Patients experiences 
Psychiatric care 
Hospitals 
Interviews 

21 1 

 Nursing 
Psychiatric 
Patients 
Psychiatric patients 

1088 0 

 Nursing 
Psychiatric patients 
Psychiatric nursing 
Adult 
Inpatients 

55 1 

 Hope 
Mental Illness 
Psychiatric nursing 
Patients 

24 2 

 Psychiatry 
Patients perceptions 
Nursing 

40 1 

 
 

 

 

Bilaga 1 

 



Sammanställning av artiklarnas syfte, metod och huvudsakliga resultat. 

Författare/År Syfte Metod/ 
Undersökningsgrupp

Huvudsakligt 
resultat 

Cook, N. R., 
Phillips, B. N. & 
Sadler, D. (2005) 

Få reflekterande 
beskrivning av 
sjuksköterskans 
omvårdnad och hur 
patienterna upplever 
denna. 

Fenomenologisk 
ansats. Intervjuer, 
möten, brainstorming, 
där fem teman 
användes. 

Sjuksköterskorna 
och patienterna har 
rapporterat olika 
positiva sidor av 
att arbeta utefter 
dessa fem teman.  

Hörberg, U., 
Brunt, D. & 
Axelsson, Å. 
(2004) 

Beskriva hur 
patienter med 
psykisk ohälsa 
uppfattar relationen 
med 
omvårdnadspersonal 
inom psykiatrisk 
öppenvård. 

Fenomenologisk 
design. 17 patienter 
intervjuades med 
öppna frågor. 

Patienterna 
upplevde 
relationen med 
sjuksköterskan 
som viktig. Den 
skapar trygghet 
och tillit i en 
genuin relation där 
sjuksköterskan 
alltid är tillgänglig. 

Johansson, I. M. 
& Lundman, B. 
(2002) 

Belysa upplevelsen 
av att bli föremål för 
psykiatrisk 
tvångsvård. 

Fem patienter som 
blivit vårdade enligt 
LPT intervjuades. 

De flesta upplevde 
att de hade blivit 
hjälpta av vården, 
medan en minoritet 
upplevde det som 
ett övergrepp. 

Koivisto, K., 
Janhonen, S. & 
Väisänen, L. 
(2004) 

Undersöka hur 
patienter upplever 
vården under en 
psykos. 

Fenomenologisk 
ansats. Nio patienter 
på en psykiatrisk 
akutvårdsavdelning 
intervjuades med 
öppna frågor. 

Patienterna vill 
känna sig trygga 
och medvetna om 
sig själva och 
känna sig 
förstådda, 
respekterade, 
betrodda och att få 
behålla sin 
integritet. 

Lindgren, B-M., 
Wilstrand, C., 
Gilje, F. & 
Olofsson, B. 
(2004) 

Beskriva hur 
människor som har 
skadat sig själva 
upplever den vård 
de får och den vård 
de skulle önska sig. 

Nio svenska kvinnor 
inom öppen och 
sluten psykiatrisk vård 
intervjuades. 

Att få bekräftelse 
inger hopp. 
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Författare/År Syfte Metod/ 
Undersökningsgrupp

Huvudsakligt 
resultat 

Pereira, M.A.O., 
Furegato, A.R.F. 
& Pereira Jr., A. 
(2005) 

Förstå de negativa 
effekterna av 
långvarig 
psykiatrisk vård. 

Fyra kvinnor i 
Brasilien intervjuades. 
De målade även 
teckningar som 
forskaren tolkade. 

Det sociala 
nätverket och 
familjen är oftast 
mer värdefull för 
patienten än sluten 
psykiatrisk vård. 

Sun, F-K., Long, 
A., Boore, J. & 
Tsao, L-I. (2006) 

Att presentera en 
teori som 
vägledning i vården 
av patienter som 
tidigare försökt 
begå självmord och 
eller är 
självmordsbenägna. 

15 patienter som hade 
självmordstankar, 
eller försökt begå 
självmord samt 15 
sjuksköterskor på 
psykiatriska 
akutvårdsavdelningar 
intervjuades och 
observerades. 

Att få en känsla av 
trygghet och 
medlidande i den 
terapeutiska 
relationen. 

Svedberg, P., 
Jormfeldt, H. & 
Arvidsson, B. 
(2003) 

Beskriva hur 
hälsoprocesser 
befrämjas inom 
psykiatrisk vård. 

Etnografisk design. 12 
patienter intervjuades 
med öppna frågor. 

Interaktion, 
uppmärksamhet, 
utveckling och 
värdighet var det 
som var viktigast 
för att främja 
hälsoprocesser 
inom psykiatrisk 
vård. 
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Tabell över innehållsanalys inspirerat av Graneheim och Lundman (2004). 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
mening 

Kategorier Antal 
artiklar 
som dessa 
kategorier 
före- 
kommer i 

Om patienten kan känna tillit i 
relationen med sjuksköterskan 
så kan han även känna hopp 
inför framtiden. 

Tillit i relationen 
banar väg för 
hoppet. 

Tillit/Hopp 6 

Om du inte mår bra säger 
sjuksköterskan att ”Du vet vart 
jag finns om det är något”. 

När sjuksköterska 
uttalar att han/hon 
finns där för 
patienten skänker 
det en känsla av 
trygghet. 

Tillgänglig 
personal/ 
Omvårdnad 

5 

När sjuksköterskan tror på 
patienten ger det patienten 
styrka att växa och utvecklas 
som människa 

Förtroende från 
sjuksköterskan ger 
patienten 
självkännedom 

Utveckling/ 
Insikt i den 
egna 
utvecklingen/ 
Själv- 
kännedom 

6 

Patienten vill ha en öppen 
dialog där sjuksköterskan 
förstår patientens problem, 
känslor och ser till att samtalet 
går framåt. 

Med en öppen 
dialog kan 
sjuksköterskan 
förstå patienten. 

Ömsesidighet/ 
Tvåsamhet/ 
Samarbete 

6 

När sjuksköterskan och 
patienten kan prata om sig 
själva så att de kan se att de har 
mycket gemensamt, vad de 
tycker om och kan berätta om 
roliga saker som har hänt så ger 
det patienten en bekräftelse på 
att man inte behöver ha 
skuldkänslor för dåliga saker 
som har hänt. 

Om patienten får 
bekräftelse så 
minskar detta 
dennes 
skuldkänslor. 

Bekräftelse/ 
Minska 
skuldkänslor/Bl
i sedd 

7 

När sjuksköterskan utstrålar 
trygghet hjälper det patienten att 
känna sig trygg och därmed 
delta i vården. 

Trygghet hos 
personal ger 
patienten en känsla 
av trygghet. 

Trygghet 7 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
mening 

Kategori Antal 
artiklar 
som dessa 
kategorier 
före- 
kommer i 

Att hjälpa människor är en 
balansgång. Ibland är det bättre 
att låta en situation passera (till 
exempel under en psykos) och 
samtala om den efteråt istället. 

Om sjuksköterskan 
väntar ut patienten 
visar detta på att 
hon respekterar 
dennes integritet 

Integritet/ 
Respekt 

6 

Att inte bli sedd, uppskattad, 
kontaktad, trodd på eller 
förstådd beskrivs som känslor 
av att bli negligerad och inte bli 
tagen på allvar. 

Om sjuksköterskan 
inte tar patienten på 
allvar så känner 
denne sig 
negligerad och 
ensam. 

Ingen ser/Ingen 
hör/ 
Ensamhet 

4 

Patienten upplever att när 
han/hon behöver prata så 
hänvisar sjuksköterskan till 
dennes mediciner istället. 

Tidsbrist hos 
personal leder till 
onödig 
medicinering 

Tidsbrist hos 
personal 

2 

Patienter som upplevde 
skuldkänslor hade ofta svårt för 
att ta emot hjälp och kände 
skam gentemot sig själva och 
alla runt omkring dem. 

Skuldkänslor leder 
till att patienter inte 
söker hjälp. 

Förlust/Skam/ 
Skuld 

5 
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