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Abstract  
Background: Studies showed differences in attitudes towards patients with mental illness in 

nurses who worked in somatic care compared to nurses who worked in psychiatric care. The 

nurses in somatic care stated more negative attitudes to mental illness in relation to the nurses in 

psychiatric care. Studies also showed that work experience affected attitudes towards mental 

illness. Nurses who often came in contact with people with mental illness had less negative 

attitudes and prejudices against mental illness. 

Aim: The aim was to examine the experiences from nurses in somatic care, caring for patients 

who also have a psychiatric diagnosis. 

Method: The study was conducted as a semi-structured interview. The study was conducted 

through interviews with six nurses from the departments with a focus on somatic care. 

Qualitative content analysis was used for the analysis, which resulted in 48 pieces of sub-

categories and six categories.  

Results: The analysis resulted in six categories: “often psychiatric patients in the somatic care”, 

“difficult patients”, “sees the whole patient as a person, not a diagnose”, “if it is not written, it 

does not exist”, “I know how to do, but” and “psychiatric disorder, not for real”. 

Conclusion: Nurses experienced that caring for patients with psychiatric comorbidity was caring 

for patients who required a lot of time and attention. The nurses felt they lacked some knowledge 

how they should respond to, and how to provide the best care, for these patients. Nurse’s 

experience was that they did not get the support from the psychiatric clinic that they wanted. 

Keywords: Experience, Knowledge, Mental illness, nurse, somatic care. 
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INLEDNING 

Psykisk ohälsa är vanligt, ungefär en av fyra kommer någon gång drabbas under sin livstid. 

Psykisk ohälsa är tabubelagt och många känner skam och vill inte berätta om sin sjukdom 

(Handisam, 2009). Skräcken att drabbas av en psykisk sjukdom och bli stämplad som psykiskt 

sjuk är fortfarande stor, och hindrar människor från att söka hjälp (Socialstyrelsen, 1997). Så 

vanligt som 9 av 10 med psykisk ohälsa har mötts av okunskap och negativa attityder. Detta 

hindrar människor från att vara öppna med sina problem. En vanlig uppfattning är att personer 

med psykisk sjukdom är oförutsägbara, farliga och våldsbenägna. Mest negativa attityder finns 

det mot personer med schizofreni och med missbruksproblem. Det visar sig också att personer 

som haft nära kontakt med psykisk sjukdom visar mer positiva attityder och mer kunskap 

(Handisam, 2009). Tidigare studier visar på att sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård 

har mer negativ attityd gentemot psykisk sjukdom, jämfört med sjuksköterskor som arbetar inom 

psykiatrisk vård (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008).  

Begreppet komorbiditet eller samsjuklighet kan definieras som ett förhållande när en person har 

mer än en sjukdom samtidigt. Begreppet är mest aktuellt beträffande långvariga eller livslånga 

sjukdomar (Nationalencyklopedin, 2013). Patienter med en psykisk sjukdom i anamnesen blir 

stigmatiserade, de börjar själva identifiera sig med sin diagnos (Lilja & Hellzén, 2010). 

Sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård uppger att patienter med psykisk sjukdom är 

krävande och otrevliga patienter (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008).  Författarna vill med 

denna studie undersöka vad sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård har för erfarenheter 

av att vårda patienter som även har en psykisk sjukdom. 

BAKGRUND 

Förutsättningar för psykiskt sjuka i samhället förändras     

Mentalsjukhusen som fanns på 1900-talet var långtifrån en stressfri miljö för de långvarigt 

psykiskt sjuka patienterna. Omvårdnad, bemötande, delaktighet och patientens egen frihet var 

inga begrepp som stod i fokus (Grunevald, Jacobsson, Sandlund & Markström, 2004). Ända 

fram till 1960-talet skedde en kontinuerlig utbyggnad av antalet mentalsjukhus och 

slutenvårdsplatser (Palmblad, 1992). Personer med psykiskt funktionshinder var inte delaktiga i 

samhället. En person med psykisk sjukdom som behövde vård skulle mot sin vilja tas in för vård 

på ett mentalsjukhus och vara där så länge som det behövdes. Processen att avinstitutionalisera 

påbörjades redan kring 1970 i form av Nackaprojektet med professor Bengt Berggren som ledare 

(Wilhelmsson & Berge, 2012). En ny form av psykiatri planerades. Anstalter skulle avvecklas 

och en ny organisation skulle byggas upp med tonvikt på öppenvård. Patienterna skulle bo i egna 

bostäder, kollektivt eller enskilt. Målet var normalisering genom integrering. Psykiatrins 

patienter skulle återföras till det sociala liv som de under lång tid varit avskärmade ifrån 

(Palmblad, 1992). Psykiatrireformen genomfördes 1995, vars syfte var att förbättra situationen i 

samhället för psykiskt funktionshindrade. Det utvecklades dagliga verksamheter och bostäder 

byggdes ut (Socialstyrelsen, 1997). Det gjordes en omdefinition av dessa människors utsatta 

situation. De var inte längre sjuka, men inte heller botade. De kallades medicinskt 

färdigbehandlade, och målet var inte längre att ständigt söka efter bot. Dessa människor blev nu 
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istället människor med ett funktionshinder, tillgängliga för samhällets normaliseringsförsök. 

Normaliseringen var en yttre anpassning, där de psykiskt sjuka skulle bo i en hemlik miljö med 

arbetsliknande sysselsättning och med vänskapsliknande relationer (Topor, Schön, Bergh, 

Tidemalm & Svensson, 1998).  Ett problem som upptäcktes efter reformen var samhällets 

negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom. Detta måste förändras för att kunna 

normalisera och integrera personer med psykisk sjukdom i samhället med samma rättigheter att 

påverka och deltaga i samhället som de utan psykisk sjukdom (Wilhelmsson & Berge, 2012). 

  

Psykisk sjukdom och bemötande 

Ett tecken på psykisk sjukdom kan vara stora känslomässiga brister, eller att patientens 

reaktioner inte står i proportion till situationen. Det kan vara svårt att skilja på psykisk sjukdom 

och psykisk kris. Vid dåligt bemötande kan dock psykisk kris leda till psykisk sjukdom, oftast är 

det på grund av bristfälligt stöd och hjälp skriver Engman (2003). Avgränsningen mellan friskt 

och sjukt är en svår gränsdragning. Gränsen kan dras genom att ett statistiskt normalitetsbegrepp 

används. Personen klassas som sjuk om den faller utanför ett visst antal standardavvikelser i 

normalfördelningskurvan. Symtom som hallucinationer och vanföreställningar kan ligga till 

grund för att klassas som sjukdom. Andra symtom som ångest, sömnstörning och nedstämdhet är 

symtom som måste finnas i en mer betydande omfattning för att det ska klassas som psykisk 

sjukdom. De flesta människor uppfattar sig som experter på sitt eget känsloliv och därigenom 

anser de sig också vara experter på andras känsloliv. Vilket kan leda till bestämda åsikter om vad 

psykisk sjukdom är och hur den ska behandlas, på sätt som inte alltid är vetenskapligt grundade. 

Det kan kännas mer hotfullt att vårt inre, det som uppfattas som vårt jag, kan påverkas av 

sjukdom som rör hjärnans aktivitet mer än om sjukdomen drabbar exempelvis njurarna där det 

själv lättare går att mäta resultatet (Herlofson, 2010). Omvärldens negativa syn på individer med 

psykisk sjukdom, kan orsaka att en person med psykisk sjukdom hamnar i en spiral av 

grubblerier och sluter sig inom sig själv. Dessa personer upplever då en känsla av att vara 

annorlunda och deras upplevelse av att de inte hade någon plats i gemenskapen stärks (Piscator 

& Nyström, 2007). Den psykiska sjukdomen kan försämras av ett dåligt bemötande, samtidigt 

som ett bra bemötande förbättrar den psykiska sjukdomen. Möjligheten till återhämtning beror 

till stor del på bemötandet skriver Engman (2003).  

 

I mötet med patienten har sjuksköterskan två val. Antingen att se patienten som en person, en 

egen individ och därifrån möta patienten i en dialog, eller att enbart se patienten som en karaktär, 

en statisk individ och därmed istället möta patienten i en monolog. I ett system där det inte finns 

rum för olikheter, och som strävar efter makt upphör patienten att vara en person och blir istället 

en karaktär. Patienten placeras i ett sammanhang där den inte tillhör vårdgemenskapen, samtidigt 

som den privata gemenskapen också upphör. Detta genom att inte se patienten som en person i 

en social grupp utan göra patienten till ett fall, ett “case” (Lilja & Hellzén, 2010). Patientens 

önskemål när den söker vård är att den i första hand vill träffa någon som kan lyssna och som 

sätter patienten i centrum. Patienten vill även att vårdpersonalen ska tro på det som berättas, och 

se den verklighet som ligger bakom. Patienten vill känna sig sedd och bekräftad och vill att 

vårdpersonalen ska vara kunnig, tydlig och pålitlig (Herlofson, 2010). Socialstyrelsen (1997) 

beskriver att personer med schizofreni som bryter benet rehabiliteras inte lika effektivt, på grund 

av att personalen inom somatiska vårdavdelningar många gånger brister i sin medverkan eller är 



3 

 

okunnig eller rädd för patientens ibland avvikande beteende. Vid långvarig psykisk sjukdom kan 

det innebära att patienten blir ett med sin diagnos, en diagnos som över tid kan expandera och 

dölja den verkliga personen. Omgivningen glömmer att patienten är en person och bemöter 

patienten enligt hur diagnossystemet säger att patienten ska vara, istället för att se personen som 

kämpar mot sjukdomen. Även patienten kan börja identifiera sig med diagnosen Lilja och 

Hellzén (2010). Hellzén (2004) beskriver i en studie om vilka faktorer som påverkar hur mycket 

tid de spenderar hos patienter. Studien visar att sjuksköterskor tillbringar mest tid med de 

patienter som de tycker bäst om, och de som de patienter de tycker sämre om får minst tid. De 

patienterna som inte blir omtyckta av sjuksköterskorna blir som om de vore osynliga för 

sjuksköterskan. De patienterna som sjuksköterskorna tycker bäst om, är de patienter som är 

positiva och välkomnar deras omvårdnad. En sjuksköterska som deltog i studien beskriver att 

patienten själv har rätt att bestämma om han/hon vill ha sällskap. Sjuksköterskan beskriver även 

att om hon själv skulle vara patient skulle hon vägra vissa av personalen att komma in till henne.  

Psykisk sjukdom och stigmatisering 

Sjuksköterskor använde ofta etiketter för att beskriva hur en person förväntades uppföra sig. 

Förståelsen hos sjuksköterskor för de beteenden som begränsades av etiketter kunde leda till att 

sjuksköterskor tog för givet att man kunde förutse dessa beteenden. De patienter som hade fått en 

etikett, visste också vilka beteenden som förväntades av dem och agerade därefter. 

Sjuksköterskor som arbetade inom rättpsykiatriska vårdavdelningar hade en allmänt mer negativ 

uppfattning om personer som t.ex. diagnostiserats med en personlighetsstörning och denna 

negativa uppfattning fokuserade mer mot att hantera dessa beteenden snarare än på 

behandlingseffekt och kliniska resultat. Kraften av dessa etiketter kunde mycket väl påverka hur 

sjuksköterskor och andra yrkeskategorier inom sjukvården påverkades av sina uppfattningar om 

patienten och hur den planerade vården påverkades negativt (Mason, Hall, Caulfield & Melling, 

2010). Om psykiskt sjuka betraktas som farliga, aggressiva och oönskade i samhället försämras 

deras situation ytterligare. För många med psykisk sjukdom innebär sjukdomen fortfarande en 

stigmatisering. Skräcken att drabbas av en psykisk sjukdom och bli stämplad som psykiskt sjuk 

är fortfarande stor, och hindrar människor från att söka hjälp. En stor del av patienterna med lätta 

och medelsvåra psykiska sjukdomar behandlas av primärvården. Cirka en femtedel av besökarna 

på primärvårdsmottagningarna har en psykisk sjukdom och de flesta av dessa patienter är okända 

för psykiatrin. Många av de som vänder sig till primärvården blir inte uppmärksammade som 

personer med psykisk ohälsa, för de anger istället ett somatiskt besvär som anledning när de 

söker vården. Det finns fortfarande kvar tabu mot psykisk sjukdom som kan vara ett hinder för 

att söka professionell hjälp (Socialstyrelsen, 1997). Lundberg (2010) beskriver i sin 

doktorsavhandling att det var vanligt att personer med psykisk sjukdom upplevdes som 

våldsbenägna, farliga och mentalt retarderade utav övriga medmänniskor. Psykiskt sjuka 

individer upplevdes även som lata, opålitliga och att de saknar egen initiativförmåga. Många 

personer i deras omgivning uttryckte att psykisk sjukdom var något som var självförvållat. Om 

attityder till personer med psykisk sjukdom har blivit bättre eller sämre skriver författaren att han 

från resultatet i sin studie har svårt att se ett tydligt svar på. Det råder brist på longitudinella 

studier och de som finns visar ofta motstridiga resultat. I Lundberg (2010) visades att år 2003 

instämde närmare 90 procent av deltagarna i påståendet att psykisk sjukdom skadar anseendet 

mer än fysisk sjukdom, jämfört med 50 procent år 1976. I påståendet att personer med psykisk 

sjukdom oftare begår våldshandlingar än andra instämde 51 procent av deltagarna. Lilja, Ordell, 
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Dahl och Hellzén (2004) beskrev i sin studie hur sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin, 

beskrev patienter med psykisk sjukdom. Fyra typologier existerade, två av dem var tydliga och 

väl sammanlänkade, “good”, god och “evil”, ond. De andra två, “crazy”, galen och “invisible”, 

osynlig var inte lika väl sammanlänkade. Den goda patienten beskrevs som trevlig, snäll, mjuk, 

pålitlig och oproblematisk medan den onde patienten beskrevs som otrevlig, ond, hård, opålitlig, 

problematisk och aggressiv. Den galna patienten beskrevs som dum, inkompetent, ignorant och 

förvirrad medan den osynlige patienten beskrevs som passiv, tyst, apatisk och isolerad. Studien 

visade att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård hade en negativ syn på patienter med psykiatrisk 

sjukdom i tre av fyra typologier. Enbart den gode patienten beskrevs positivt. Patienten som 

sjuksköterskorna beskrev som den gode, var en patient som liknade sjuksköterskorna själva. Rao, 

m.fl. (2009) beskrev en kvantitativ studie gjord med hjälp av frågeformulär bland 

sjukvårdspersonal både inom psykiatriska- och somatiska avdelningar i sydöstra England. 

Studien visade att trots att sjukvårdspersonal förutsätts vara mer fördomsfria gentemot patienter 

med psykisk sjukdom så visade resultatet negativa attityder och stigmatiserande syn på psykisk 

sjukdom bland sjukvårdspersonal. Bland de psykiatriska sjukdomarna var det schizofreni, 

alkoholism och drogmissbrukare som var den mest stigmatiserade gruppen. 

Attityd  

Altman (2008) beskriver att begreppet attityd är vagt definierad i litteraturen. Oftast är ordet 

attityd definierat som beteende baserat på medvetna eller omedvetna mentala vyer som 

utvecklats genom kumulativ erfarenhet.  De tre egenskaper som verkade mest uppenbara bland 

definitionerna var att attityder är ett mentalt tillstånd, ett värde för, tro eller känsla, och en 

predisposition för beteende eller handling. En attityd kan vara både positiv eller negativ, 

gynnsam eller ogynnsam (Altman, 2008). Svenska Akademins ordbok (2010) beskriver ordet 

attityd som hållning, mer eller mindre anpassad för en viss situation eller sinnesstämning. Lilja & 

Hellzén (2010) skriver att attityd är det sätt vi bemöter andra, och jämför attityd med 

stigmatisering, som de istället menar handlar om personens upplevelse. Det kan i en persons 

attityd ses tre delar: en kognitiv, en affektiv och en handlingsdel. Den kognitiva står för de 

kunskaper som personen har i en viss fråga, den affektiva står för de känslor personen har 

gentemot något och handlingsdelen står för hur personen faktiskt agerar.  

Attityder mot psykisk sjukdom 

Att vårda en person med psykisk sjukdom innebär att vara nära en person som drabbats av en 

sjukdom som både är skrämmande och förvirrande för både personen själv och dess omgivning. 

Med begreppet attityd, finns en föreställning att barn föds med ett öppet sinne, fritt från alla 

tankar, idéer eller känslor (attityder).  Under uppväxtåren, kommer barnet samla in information 

från sin omgivning och utveckla sina attityder. Attityderna kommer ständigt under barnets 

fortsatta levnadsår och även när barnet blivit vuxen att bli starkare och förändras i positiv eller 

negativ riktning. Attityder är en reaktion på en stimulus och baseras på handlingar eller ord 

(Altman, 2008). Lilja och Hellzén,( 2010) beskrev hur vårdaren använde den traditionella bilden 

av psykisk ohälsa som referensram vilket i sin tur påverkade vårdarens inställning och attityd 

gentemot patienten. Det var även logiskt att vårdaren påverkades av det rådande 

förhållningssättet på arbetsplatsen. För att ändra på vårdpersonalens attityder krävdes resurser i 

form av utbildning och handledning. Björkman, Angelman och Jönsson (2008)  jämförde 

skillnader i attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom hos sjuksköterskor som arbetade 
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inom somatisk, respektive psykiatrisk vård. Studien utfördes i Sverige och sjuksköterskorna 

inom den somatiska vården arbetade inom akutsjukvård eller internmedicin och sjuksköterskorna 

inom den psykiatriska vården arbetade inom akut psykiatri eller rehabilitering. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna inom den somatiska vården uppgav mer negativa attityder till psykisk 

sjukdom i förhållande till sjuksköterskorna inom den psykiatriska vården. När det gällde 

inställningen till patienter med psykisk sjukdom, berörde vårdpersonalens attityder frågor om 

patienternas utsikter till tillfrisknande, farlighet, följsamhet till den aktuella behandlingen och 

frågor om patienternas oförutsägbarhet. De mest negativa attityderna hittades i yttranden som 

rörde narkotikamissbruk, alkoholmissbruk och schizofreni. Sjuksköterskorna inom somatisk vård 

upplevde patienter med schizofreni som farligare och mer oförutsägbara jämfört med hur 

sjuksköterskorna som arbetade inom psykiatrisk vård upplevde patienter med psykisk sjukdom. 

Sjuksköterskorna som arbetade inom somatisk vård upplevde också patienter med psykisk 

sjukdom mer otrevliga, oförutsägbara och mer krävande än andra patienter. Studien visade även 

att arbetslivserfarenhet påverkade attityden gentemot psykisk sjukdom, de som arbetat längre tid 

visade mindre negativa attityder mot psykisk sjukdom. De som ofta kom i kontakt med personer 

med psykisk sjukdom hade mindre negativa attityder och fördomar gentemot psykisk sjukdom. I 

Australien har Reed och Fitzgerald (2005) undersökt sjuksköterskors attityd till att inom 

somatisk vård även vårda patienter med samsjuklig psykiatrisk sjukdom. Studien visade att 

sjuksköterskorna inte ansåg att det var deras uppgift att vårda patienter med psykisk sjukdom. 

Sjuksköterskorna ansåg inte att patienter med samtidig psykisk sjukdom gav tillbaka någon 

uppskattning på omvårdnaden. Sjuksköterskorna kände en rädsla gentemot patienter med psykisk 

sjukdom. Rädslan innebar även att de kände att det inte hade det stöd de önskade från psykiatrin. 

Sjuksköterskorna kände att de själva inte hade kontroll över situationen. Brist på kunskap och 

utbildning inom psykiatri gjorde att sjuksköterskorna inte vågade prata med patienter med 

psykisk sjukdom av rädsla att säga fel sak av rädsla för att patienten skulle explodera.  

Kunskap påverkar attityd mot psykisk sjukdom 

Studien av Reed och Fitzgerald (2005) visade också att tidigare erfarenheter av möten med 

personer i sin omgivning med psykisk sjukdom påverkade vilken attityd mot psykisk sjukdom 

sjuksköterskan fick. En bra tidigare erfarenhet gav en mindre negativ attityd och de 

sjuksköterskor som haft tidigare negativa erfarenheter visade upp en mer negativ attityd mot 

psykisk sjukdom. Madianos, Priami, Alvisopoulos, Koukia och Rogakou (2005) undersökte i sin 

studie om det blev någon skillnad i sjuksköterskestudenters attityd gentemot psykisk sjukdom 

efter att de hade haft en praktik inom psykiatrin. Sjuksköterskestudenterna spenderade 90 timmar 

inom psykiatrisk verksamhet under sammanlagt 14 veckor. Resultatet i studien visade att det 

blev en statistiskt bevisad skillnad i sjuksköterskestudenternas attityd gentemot psykisk sjukdom 

efter att de praktiserat inom psykiatrisk verksamhet. Sjuksköterskestudenterna hade efter 

praktiken en mer positiv syn gentemot att integrera de psykiskt sjuka i samhället. Studien visade 

inte på några skillnader i resultatet mellan könen. 

 

Sjuksköterskor upplever det svårt att möta patienter som lider av en psykisk sjukdom, och känner 

sig därför osäkra. Personer med psykisk sjukdom beskriver att de inte vill bli bemötta på något 

annat sätt än de personer som enbart söker för en somatisk åkomma. De beskriver själva att ett av 

skälen till att de inte blir bemötta på samma sätt som de personerna med enbart en somatisk 

åkomma är fördommar och missförstånd. En missuppfattning bland både allmänhet och 
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sjuksköterskor är att en person med psykisk sjukdom inte är tillräknelig när den mår psykiskt 

dåligt. Det är viktigt att inte bara se patienten som en som har psykisk sjukdom. Författaren 

jämför det med att liksom en patient som är rullstolburen bara är förhindrad att gå, så har en 

patient med en psykisk sjukdom sidor i sin personlighet som fungerar väl. De psykiska besvären 

är en del av honom eller henne (Engman, 2003).  Lundberg (2010) sammanfattar resultat från 

olika studier från flera länder i Europa och övriga västvärlden, att kunskapen om psykiatriska 

sjukdomar, dess orsaker och behandling är dålig bland allmänheten. Människor hade svårt att 

skilja mellan olika psykiatriska sjukdomar. Symtom på schizofreni uppfattades oftare som ett 

uttryck för psykisk sjukdom än vad symtom som påvisade depression, gjorde. Trots detta, 

föreföll många människor att ha svårare att identifiera specifika tecken på schizofreni än på 

depression (Lundberg, 2010).  

 

En litteraturstudie visade olika faktorer som påverkade sjuksköterskors, inom den somatiska 

vården, attityder gentemot personer med samsjuklig psykisk sjukdom (van der Kluit & Goossens 

2011). Resultatet visade att sjuksköterskor med kunskaper och färdigheter om psykisk sjukdom 

hade en mer positiv attityd gentemot patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna önskade 

även mer kunskap och träning i att hantera psykiatriska frågor. De sjuksköterskor som var 

tillfreds och nöjda med sitt arbete visade upp en mer positiv attityd gentemot personer med 

psykisk sjukdom. Tung arbetsbörda och brist på tid hade en negativ påverkan på attityden 

gentemot psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna önskade att de fick mer stöd från psykiatrikliniken, 

uteblivet stöd från psykiatrikliniken ledde till frustration och rädsla hos sjuksköterskorna (van 

der Kluit & Goossens 2011). 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskorna som arbetar inom somatisk vård upplever patienter med psykisk sjukdom mer 

oförutsägbara och mer krävande än patienter som patienter som enbart vårdas för somatiskt 

relaterade sjukdomar. Tidigare erfarenheter av möten med personer med psykisk sjukdom spelar 

in för vilken attityd mot psykisk sjukdom sjuksköterskan får. En bra tidigare erfarenhet ger en 

mindre negativ attityd och de som haft tidigare negativa erfarenheter visar upp en mer negativ 

attityd mot psykisk sjukdom. Att vårda en person med psykisk sjukdom innebär att vara nära en 

person som drabbats av en sjukdom som både är skrämmande och förvirrande för både personen 

själv och dess omgivning. Om psykiskt sjuka betraktas som farliga, aggressiva och oönskade 

försämras deras situation och deras tillfrisknande kan försvåras både ur en psykiatrisk men även 

somatisk synvinkel. 

SYFTE 

Syftet var att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att inom somatisk vård, vårda 

patienter som även har en psykiatrisk diagnos. 
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METOD 

Intervjuer 

För att samla in data valdes intervjuer som metod. Valet påverkades av denna studies fokus, 

vilket var att få ta del av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk sjukdom 

på en somatisk vårdavdelning. Intervjuer är oftast personliga på så sätt att den som intervjuar 

träffar intervjupersonen (informanten) personligen, och genomför intervjun (Polit & Beck, 

2012). I intervjuer byggs kunskapen upp i det hänseende att den insamlade mängden av data, 

ökar för varje intervju som genomförs. Genom intervjuer söker intervjuaren undersöka vilka 

erfarenheter informanten har av att vårda den aktuella patientgruppen. Metoden med intervjuer 

som källa för datainsamling är allmänt betraktad som väl beprövad, för insamling av kvalitativ 

data (Polit & Beck, 2012). 

  

Semistrukturerade intervjuer 

Polit och Beck (2012) menar att forskare vill säkerställa att ett specifikt område täcks in i den 

kvalitativa intervjun.  För att få en så heltäckande erfarenhetsbank från informanten formulerar 

forskaren i förväg skrivna frågor (bilaga I). Intervjuarens uppgift är att uppmuntra informanten 

att fritt med egna ord berätta om området som är av intresse. Insamlingsmetoden bidrar till att 

erhålla nödvändig information och informanten får friheten att med egna ord berätta om sina 

erfarenheter. I samband med förberedelsen av frågorna bör hänsyn tas till frågornas logiska och 

kronologiska ordning. Till den här studien formulerade elva intervjufrågor, vilka sorterades efter 

logisk och kronologisk ordning (Polit & Beck, 2012).  

 

Studien som genomfördes var en kvalitativ intervjustudie där informanterna var legitimerade 

sjuksköterskor inom somatisk vård på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. I god tid inför 

studiens planerade startdatum skickades informationsbrev ut till verksamhetschefer (bilaga II), 

för berörda kliniker och efter deras godkännande även till avdelningschefer (bilaga III), för de 

berörda vårdavdelningarna. I informationsbrevet beskrev vi syftet med studien, hur den skulle 

genomföras, vilken yrkesgrupp som avsågs som informanter samt hur studiens resultat skulle 

presenteras i form av en uppsats på D-nivå i Högskolans Västs regi. Med informationsbrevet till 

verksamhetscheferna bifogades en svarstalong (bilaga IV) som signerades och återsändes till 

författarna. Samtliga verksamhetschefer gav sitt samtycke till att vi fick utföra studien. I 

informationsbrevet till de berörda vårdavdelningscheferna bifogades även informationsbrev 

(bilaga V) som delades ut till vårdavdelningens sjuksköterskor samt svarstalonger (bilaga VI) 

som undertecknades och återsändes till författarna vid intresse av deltagande i studien. Enligt 

god forskningsed skall informanterna, som i vår studie bestod av legitimerade sjuksköterskor, 

informeras om vilka krav som ställs på en empirisk studie angående information, samtycke och 

konfidentialitet. I informationsbrevet till sjuksköterskorna informerades om studien och dess 

syfte, inklusion- respektive exklusionskritierier, att intervjuerna skulle spelas in på band, att 

sjuksköterskorna lovades anonymitet, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst utan 

att ange orsak kunde avbryta sitt deltagande. Författarna kontaktade även vårdavdelningarna via 

telefon vid flertalet tillfällen samt informerade om studien på sjuksköterskemöte på avdelningen. 

Detta för att söka informanter till studien. 
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Urval 

Studien genomfördes genom intervjuer med sex sjuksköterskor från avdelningar med inriktning 

mot somatisk vård. För att få så stor spridning som möjligt vände vi oss till olika kliniker med 

inriktning mot somatisk vård med vår förfrågan om att delta i intervjustudien. För att få ett så 

varierande urval som möjligt var vår avsikt att intervjua två sjuksköterskor från varje 

vårdavdelning som vi kontaktade. I ett första skede kontaktade vi fyra stycken olika 

vårdavdelningar och därefter kontaktade vi ytterligare två vårdavdelningar. Sjuksköterskorna 

som tackade ja till att deltaga i studien representerade fyra olika avdelningar. Alla som visade 

intresse att deltaga i studien inkluderades.  

Inklusionskritierier: 

● Legitimerade sjuksköterskor som har arbetat som sjuksköterskor i minst 2 år. Detta för att 

få fram så mycket erfarenhet som möjligt. 

Exklusionskriterier: 

● Har arbetat inom psykiatrisk slutenvård eller öppenvård det senaste året. Detta för att 

sjuksköterskans närmsta erfarenhet skulle komma från somatisk verksamhet. 

Intervjuer genomfördes i ett rum skilt från arbetsplatsen och tog mellan 25 till 45 minuter samt 

spelades in på band. Båda författarna till den här studien deltog i varje intervju. En av oss 

intervjuade och den andra observerade och gjorde minnesanteckningar, inför nästa 

intervjutillfälle skiftade vi uppgifter. När vi hade intervjuat samtliga informanter hade författarna 

till den här studien genomfört lika många intervjuer var. Före intervjuns start informerades 

sjuksköterskorna om hur många frågor som skulle ställas och att det var informantens personliga 

erfarenheter som vi ville ta del av. Informanten fick även ha ett exemplar av intervjuguiden 

framför sig under hela intervjun (bilaga VI). En fråga i intervjuguiden hade fasta svarsalternativ, 

där sjuksköterskorna själva uppskattade hur ofta de hade patienter med en psykiatrisk diagnos på 

sin avdelning. Svaren de hade att välja mellan var, “mycket sällan”, “sällan”, “ofta” och “mycket 

ofta” (se bilaga VI). 

En semistrukturerad intervju ger möjlighet att göra förändringar av frågorna under intervjuns 

gång samt att följa upp svar och berättelser från informanten (Polit & Beck, 2012). Meningen 

med en semistrukturerad intervju är att med öppna frågor kunna täcka in de områden som svarar 

mot studiens syfte. Under intervjuerna ställde vi klargörande frågor när det var något som vi 

uppfattade som oklart och vi ställde också frågor utifrån vad intervjupersonen berättade för att få 

denne att utveckla sin berättelse om sin erfarenhet av att vårda patienter med både psykisk och 

somatisk sjukdom. 

 

Analysprocessen 

Utifrån studiens syfte valde vi en kvalitativ innehålls analys med induktiv ansats. Induktiv ansats 

innebär en förutsättningslös analys av texter som kan utgöras av transkriberade inspelade 

intervjuer, baserade på människors berättelser om upplevelser. Metoden fokuserar på tolkning av 

texter. (Lundman & Granheim, 2008). En innehållsanalys kan genomföras på olika 

abstraktionsnivåer, till exempel analys av det manifesta innehållet, vilket är det som uttrycks i 
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texten, eller analys av det latenta innehållet, vilket innebär en tolkning av texten (Lundman & 

Graneheim, 2008).   

Intervjuerna skrevs ut ordagrant och delades upp i meningsenheter, vilka efter kondensering och 

abstraktion resulterade i 574 meningsbärande enheter för att därefter kodas och sammanföras i 

48 stycken subkategorier. Dessa subkategorier resulterade i 6 stycken huvudkategorier, vilka 

finns redovisade i resultatet. 

Nedanstående beskrivning enligt Lundman och Graneheim (2008), följdes och illustrerar 

tillvägagångsättet för att analysera texten, med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av 

intervjutexter. Intervjuerna transkriberades och hela texten (analysenheten) lästes igenom 

upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Meningar eller fraser som innehöll 

information som var viktig för frågeställningarna plockades ut. Dessa kallades meningsbärande 

enheter. Meningsbärande enheter beskrevs som en konstellation av ord eller meningar som 

relaterade till samma betydelse.  Omgivande text togs med så att sammanhanget kvarstod. De 

meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ned texten. Kondensering var en 

process där den meningsbärande enheten kortades ner i text, utan att förlora sitt betydande 

innehåll.  Därefter tolkades och kodades de kondenserade meningsenheterna. En kod var en 

etikett på en kondenserad meningsenhet som kortfattat beskrev dess innehåll. Utifrån detta växte 

olika underkategorier fram. Koderna jämfördes och grupperades i underkategorier. De 

underkategorier som hade liknande innehåll sammanfördes och bildade slutligen en mindre 

grupp kategorier. Under analysarbetet med vår studie, identifierade vi sex stycken kategorier som 

representerade det centrala budskapet av de intervjuades erfarenheter. En kategori bestod av flera 

underkategorier som hade ett liknande innehåll. En kategori svarar på frågan “vad” och relaterar 

till innehållet på en beskrivande nivå. En kategori kan omfatta ett antal underkategorier. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver hur man utifrån kategorier och förståelse av texten 

som helhet kan urskilja det latenta innehållet som formuleras i ett tema. Tema beskrivs som “den 

röda tråden” av mening som återkommer i kategori efter kategori. Ett tema svarar på frågan 

“hur?”. Ett tema kan avspegla det underliggande innehållet i mer än en kategori (Lundman & 

Granheim, 2008). Analysarbetet fortgick tills författarna uppnått samstämmighet vilket innebar 

att författarna i slutet av analysen var eniga i sin tolkning av sjuksköterskornas erfarenhet. 

Bild 1. Exempel på analysarbetet 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 

Det förekommer att 

det, att man kan se, 

så där på patienten 

att ehm, och det 

förekommer att 

dom verkligen 

försöker 

manipulera oss för 

att få som dom vill. 

Ibland försöker de 

verkligen manipulera 

för att få sin vilja 

igenom. 

Mycket 

uppmärksamhet 
De kräver mer 

av personalen 
Jobbiga 

patienter 
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Studiens trovärdighet 

En studies trovärdighet baseras på dess giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Enligt 

Lundman och Graneheim (2008) kan trovärdighet i studien upprätthållas genom att båda 

författarna deltar i intervjustudiens alla stadier. Giltigheten kan uppnås om resultatet påvisar de 

utmärkande och framträdande drag som är typiska för det som har undersökts. Författarnas val 

av informanter kan även påverka resultatets giltighet. Enligt Polit och Beck (2012) handlar 

överförbarheten om hur mycket av resultatet som kan överföras att gälla för andra grupper. För 

att kunna bedöma överförbarheten tas det hänsyn till: urval, informanter, datainsamling, analys 

och i vilket sammanhang studien är genomförd. Det som kan minska överförbarheten i denna 

studie var att antalet informanter var få. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska frågor är viktigt i forskningsarbete. För att få tillstånd att genomföra en studie och även 

för att få informanters deltagande för datainsamling, är det viktigt med ett tydlig etiskt 

förhållningsätt (Polit & Beck, 2012). Enligt god forskningsed skall informanterna informeras 

med avseende på informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (CODEX, 2013). Informationskravet innebär att informera de berörda och på 

vilket sätt studien kan ge konsekvenser. Samtyckeskravet står för att deltagaren (informanten) 

själv har beslutsrätt om sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet står för värnandet om 

anonymitet. Informanternas identitet skall vara omöjlig att urskilja och identifiera. Alla uppgifter 

till den berörda informanten skall lagras och dokumenteras på ett sådant sätt att det inte går att 

identifiera informanten av en utomstående individ. Nyttjandekravet är att man inte använder de 

uppgifter som kommer fram under studien på annat sätt an vad som tidigare har informerats till 

informanterna. Detta informerades sjusköterskorna om först genom informationsbrevet och 

sedan skrev de under ett informerat samtycke. Innan intervjun startades informerades 

sjuksköterskorna även muntligen om informationen som de tidigare fått i informationsbrevet.  

RESULTAT 

Analysarbetet resulterade i 6 kategorier 

●   “Ofta psykiatripatienter inom somatiken”. 

●   “Jobbiga patienter” 

●  “Ser hela patienten som en person, inte diagnos” 

●   “Står det inte, finns det inte” 

●   “Jag vet hur man ska göra, men” 

●  “Psykisk sjukdom, ej på riktigt” 
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Ofta psykiatripatienter inom somatiska vårdavdelningar 

När sjuksköterskorna skulle skatta på en skala (se intervjuguide fråga 7, bilaga IV) hur ofta det 

vårdades patienter med psykisk samsjuklighet på deras avdelningar, skattade sjuksköterskorna att 

det var “ofta” psykiskt sjuka patienter på avdelningen. Många av de intervjuade sjuksköterskorna 

ändrade sig under intervjuens gång, till att det var mycket ofta som det vårdades patienter med 

psykiatrisk samsjuklighet. Sjuksköterskorna fick själva insikt under intervjuns gång att somatiska 

sjukdomar kunde utlösa tillstånd som egentligen räknas som en psykisk sjukdom till exempel 

ångest som är vanligt vid sjukdomen KOL och depression som är vanligt vid allvarliga 

hjärtsjukdomar. Den vanligaste orsaken som uppgavs och kan relateras till ett psykiskt 

sjukdomstillstånd, var att patienten hade intoxinerat sig med något läkemedel, näst vanligast 

uppgavs depression och ångesttillstånd och sedan upplevde sjuksköterskorna att det var bipolära 

tillstånd och schizofreni som förekom bland patienterna. En sjuksköterska uppgav ospecificerat 

“mycket ofta har vi patienter med psykisk diagnos” men kunde inte definiera vilka diagnoser hon 

avsåg. 

Några av sjuksköterskorna berättade att patienterna med psykisk samsjuklighet hade det extra 

jobbigt eftersom de både behandlades för den somatiska sjukdomen som kunde vara av olika 

allvarlig art samtidigt som de hade sin psykiska sjukdom. Sjuksköterskorna ansåg att detta kunde 

medföra att patienterna var extra sårbara i sin situation och att övriga personalen på avdelningen 

borde ha det medvetandegjort för sig. 

“Viktigt att tänka på i omvårdnaden av patienter som även har psykisk diagnos, att de har 

dubbla problem” (Sjuksköterska 4) 

 

Jobbiga patienter 

Sjuksköterskorna ansåg att patienter som vårdades på deras avdelningar och som samtidigt hade 

en psykiatrisk diagnos var tyngre att vårda på så sätt att de krävde mer tid och uppmärksamhet av 

sjuksköterskan än vad de övriga patienterna på avdelningen krävde. Patienterna som hade en 

psykisk sjukdom var mer krävande och kontaktsökande på ett sätt som skiljde sig från övriga 

patienter, vilket gjorde att personalen misstänkte att det även fanns någon psykisk sjukdom. 

Tidspressen gjorde att personalen upplevde att de inte hann ge extra omvårdnad som patienter 

som mår dåligt behöver. 

“De det känns som tidspressen gör att vi, ja då har man inte det extra, det där lilla extra, 

man gör det man hinner precis och det där lilla extra som patienter som mår dåligt 

behöver det hinner vi inte riktigt ge… Så det är mina upplevelser och erfarenheter av det 

hela.” (Sjuksköterska 2) 

Patienten försökte få uppmärksamhet av sjuksköterskan för att den hade ett behov av att få prata 

med någon.  Personalen kände sig stressad eftersom deras erfarenhet var att patienter med 

psykisk sjukdom krävde mer uppmärksamhet av personalen än vad de patienterna med enbart ett 

somatiskt sjukdomstillstånd gjorde. Eftersom personalstyrkan var begränsad och det var ett 

ständigt tillflöde av patienter till avdelningen så upplevde sig personalen stressad och ibland 

gjorde personalen ett medvetet val och undvek att passera förbi vissa patientrum där det vårdades 
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“krävande” patienter. 

 

“Man kommer ibland ingenstans i kommunikationen, om patienten bara ropar och ropar, 

då kanske man går en omväg förbi patienten” (Sjuksköterska 3) 

Sjuksköterskan upplevde att patienterna krävde mycket uppmärksamhet och att de måste vakta 

patienterna eftersom de annars trodde att de skulle hitta på något olämpligt på avdelningen.  

Sjuksköterskornas uppfattning var att det inte är någon säker eller lämplig vårdmiljö för 

patienterna och de var oroliga för att patienterna skulle skada sig själva. De hade inte möjlighet 

att ha uppsikt om något hände patienterna och det fanns en ständig oro för patientsäkerheten. 

Samtidigt var sjuksköterskorna bekymrade över att vårda psykiskt sjuka patienter som hade en 

dålig impulskontroll och några sjuksköterskor hade funderingar om det händer patienten 

någonting, vems ansvar är det i sådana fall. 

De flesta sjuksköterskorna ansåg själva att de inte hade full kunskap om hur patienter med 

psykiska diagnoser kan tänkas reagera i olika situationer. De ansåg att all personal i arbetslaget 

skulle känna sig trygga och säkra, men all personal visste inte hur man skulle agera vid hotfulla 

situationer och upplevde en rädsla för att bli utsätta för våld av patienterna. Några sjuksköterskor 

hade erfarenhet av hotfulla situationer sedan tidigare. Flera av sjuksköterskorna uttryckte att de 

fick stöttning av sin chef i samband med jobbiga patientsituationer. Avdelningschefen såg till att 

sjuksköterskorna fick information om hur de kunde hantera en hotfull situation. På en av 

avdelningarna beskrev en sjuksköterska att de fick extra personal insatt från sin avdelningschef 

om situationen krävde det och om det var något speciellt krävande med en patient. Flera av 

sjuksköterskorna berättade att de själva ringt till avdelningar inom psykiatriklinken och bett att 

de skulle bistå med extra personal till dem då patienten hade en psykiatrisk diagnos. 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att den psykiatriska diagnosen påverkade omvårdnaden av 

patienten även om de inte själva var medvetna om det. Några sjuksköterskor berättade att när de 

fick reda på att en patient hade en psykiatrisk diagnos funderade de extra på vad de behövde 

tänka på i omvårdnaden av patienten. Andra sjuksköterskor berättade att patienterna blev 

stämplade av personalen som jobbiga patienter avdelningen skulle få besvär med, utan att de ens 

hade träffat patienten. 

“Har inte tänkt på att psykiatriska diagnosen hos patienten påverkar min omvårdnad, men 

det gör den nog” (Sjuksköterska 5) 

Sjuksköterskorna berättade även att de psykiatriska diagnoserna uppfattades som besvärande när 

de skulle planera omvårdnaden av patienten, anledningen var att sjuksköterskorna upplevde att 

de saknade kunskap om olika psykiatriska diagnoser som ibland förekom på avdelningen.   

 

Ser hela patienten som en person, inte diagnos 

De flesta sjuksköterskorna berättade att man måste se individen bakom de olika 

sjukdomsbegreppen och att det var särskilt viktigt vid omvårdnaden av psykiatriskt sjuka 
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patienter. Sjuksköterskorna nämnde att lyhördhet och att de kunde förstå vad patienten menade 

var en förutsättning för att de kunde ge en god omvårdnad. 

“i omvårdnaden av patienter med psykisk sjukdom är det viktigt att se patienten” och 

”Man måste försöka vara lyhörd för det som patienten uppfattar som sitt största problem, 

som kanske inte är det som han söker för“ (Sjuksköterska 4) 

Sjuksköterskorna berättade samtliga att de borde behöva dämpa sitt arbetstempo vid möten med 

patienter med psykisk sjukdom och att de kände sig pressade och kluvna till hur de skulle 

prioritera sitt omvårdnadsarbete på avdelningen. En del upplevde det som att tidspressen styrde 

så mycket och att allt var tvunget att flyta smidigt för att de skulle hinna med sina 

arbetsuppgifter, de liknade sitt arbete med ett “rullande band”. När sjuksköterskorna tog sig tid 

till att prata och diskutera med patienten som hade en psykiatrisk samsjuklighet, fann de att det 

fanns många olika företeelser som var bakomliggande orsaker till att patienten hade en psykisk 

sjukdom och patienten uppfattades efter det som mindre skrämmande för dem. Några av 

sjuksköterskorna uppgav att de försökte ta sig tid för att lyssna och samtala med patienten 

eftersom de ansåg att det var patienten som hade kunskapen om sin sjukdom.  

Den informationen som sjuksköterskorna hade tillgång till när patienten kom till 

vårdavdelningen var den som läkaren dokumenterat i inskrivningsjournalen efter ett 

inskrivningssamtal med patienten. Några av sjuksköterskorna påtalade att det var viktigt att ha en 

god relation med patienternas anhöriga. Genom att de pratade med anhöriga kunde 

sjuksköterskorna få reda på sådant som inte stod i inskrivningsjournalen. Genom samtal med 

patienten fick sjuksköterskan information om hur patienten mådde, och vad som påverkade 

patientens upplevda hälsa. Flera av sjuksköterskorna försökte tänka sig in i patientens bakgrund 

för att förstå varför patienterna var som de var. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde vara mer 

öppna, och att orsaken till att patienten mådde dåligt kunde bero på något annat än det faktiska 

somatiska tillståndet som patienten vårdades för på avdelningen.  

Några av sjuksköterskorna önskade att de skulle kunna få möjlighet att bredda sin erfarenhet när 

det gällde omvårdnaden av patienter med psykiska sjukdomar. Det skulle vara bra för deras 

omvårdnadsarbete om de fick möjlighet att auskultera inom den psykiatriska vården eller på 

annat sätt öka sin kunskap och erfarenhet. Några av sjuksköterskorna ansåg även att flera av 

deras kollegor skulle behöva arbeta inom psykiatrin för att de hade väldigt mycket fördomar och 

rädsla mot psykiatriska sjukdomar. 

“Om vår personal fick möjlighet att askultera en period inom psykiatrisk vård, skulle vår 

vård kunna förändras till det bättre för patienter med psykisk sjukdom” (Sjuksköterska 6) 

Sjuksköterskorna ansåg att för att de skulle kunna ha förmågan att ”se patienten och individen 

som finns bakom” så skulle de behöva öka sin kunskap om hur det är att ha en psykiatrisk 

sjukdom. 

“jag kan ju inte ge dem den perfekta omvårdnaden för då skulle jag ju behöva utbildning 

för det”. (Sjuksköterska 5) 
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Sjuksköterskorna påpekade upprepade gånger att det var bristande erfarenhet och för lite 

kunskaper om de olika psykiatriska diagnoserna som gjorde att de hade svårt för att se och förstå 

patienten bakom sjukdomen. 

Några av sjuksköterskorna berättade att de var intresserade av psykiatri som omvårdnadsområde 

och att de försökte vara lyhörda för varje patients behov. De ansåg att de tog sig oerhört långt 

med att de lyssnade på människor och om de inte hade lämplig kunskap lämnade de över till en 

arbetskamrat eller annan avdelning som hade erforderlig kunskap.  

 De flesta sjuksköterskorna hade en positiv syn på att vårda patienter med psykisk sjukdom och 

menade att det inte var någon skillnad mellan de olika patientgrupperna. 

“Jag kan inte se att det är någon skillnad, en sjukdom är en sjukdom” (Sjuksköterska 6) 

  

Står det inte, finns det inte 

Den informationen som sjuksköterskorna hade tillgång till, om de olika psykiatriska diagnoserna 

som patienterna hade, var informationen som läkarna hade skrivit i patientens journal i samband 

med inskrivningen på avdelningen. Om patienten inte talade om sin sjukdom för läkaren eller om 

läkaren inte fått information från vårdhistoriken så missades information till personalen om 

aktuella sjukdomar. Sjuksköterskorna försökte i samband med inläggning av patienten på 

vårdavdelningen att ta sig tid att läsa i patientens journal för att de skulle få en ordentlig 

överblick om den aktuella situationen. Någon av sjuksköterskorna uttryckte att hennes kollegor 

oftast inte var intresserade av patientens bakomliggande diagnoser och bara läste det de tyckte de 

behövde veta. 

Mellan de olika arbetsskiftena överrapporterade den ansvariga sjuksköterskan muntligt till den 

sjuksköterska som skulle starta sitt arbetsskift, den informationen som man tyckte var adekvat 

för patientens aktuella situation. Många sjuksköterskor hade uppfattningen att det bara var den 

aktuella sjukdomen, det vill säga, det som patienten vårdades för, som borde rapporteras till den 

tillträdande sjuksköterskan. De psykiatriska sjukdomar som patienten tidigare hade 

diagnostiserats med missades då helt eller nämndes bara i förbifarten som att patienten hade en 

“sån där psykisk sjukdom också”. Ibland hade läkaren bara skrivit “känd inom psykiatrin” och 

inte definierat det mer utförligt. Informationen som inte var inskriven från början i läkararens 

inskrivningsanteckning missades, som om de inte fanns. 

 “Jag utgår från att läkaren antecknat alla de sjukdomar patienten har”. (Sjuksköterska 5) 

 

 “vi har muntlig rapport och det är inte alltid det framkommer om det finns några 

psykiatriska sjukdomar i botten” (Sjuksköterska 5) 

Jag vet hur man skall göra, men 

Sjuksköterskorna uppfattade samtliga att de hade nödvändig kunskap för att de skulle kunna ge 

alla patienter en god omvårdnad, men att de på grund av övergripande faktorer som de hade svårt 

att påverka till exempel antalet vårdplatser på avdelningen i relation till hur stor personalstyrkan 
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på avdelningen var. Det gjorde att de kände sig hårt pressade och inte uppfattade sig ha tid att 

ägna patienterna den tid som de skulle önska att de hade möjlighet till. Patientetkontakten bestod 

av korta möten, där fokus var inom det medicinska området. På grund av att sjuksköterskorna 

upplevde en stor arbetsbelastning hann de inte prata och därmed inte fördjupa sig i patientens 

situation. 

“jag hinner knappt prata med den som mår psykiskt dåligt, när det är mycket på 

avdelningen” (Sjuksköterska 1) 

En sjuksköterska uttryckte att det kändes som att hon tappade omvårdnaden och att det hon hann 

utföra var endast det mest akuta. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade någon tid att söka 

efter den information som de skulle behöva. Sjuksköterskorna berättade samtliga att tempot på 

avdelningen inte var bra för patienter med psykiska problem. Det saknades resurser för att kunna 

ge en bra omvårdnad för den här patientkategorin. 

Sjuksköterskorna önskade att samarbetet mellan de olika somatiska klinikerna och den 

psykiatriska kliniken skulle förbättras. Några sjuksköterskor uttryckte ett önskemål om att de 

borde ha tillgång till psykiatriker snabbare när det verkligen fanns ett behov, och inte som de 

upplevde att det var nu, att de inte fått den hjälp från psykiatrin som de har önskat. Ett exempel 

som en sjuksköterska nämnde var ett fall där de har skickat förfrågan om psykiatrikonsult och att 

hon sedan ringde upprepade gånger för att få förfrågan om psykiatrikonsultationen genomförd. 

Psykiatrikern kom inte till avdelningen snabbt nog för att bedöma patienten och till slut hade 

patienten hunnit tröttna på att vänta och skrivit ut sig från avdelningen innan psykiatrikern hunnit 

genomföra sin bedömning. När sjuksköterskan försökt diskutera med ansvarig läkare på 

psykiatrikliniken har de oftast fått svaret att det var bedrövligt att det inte fanns tillräckligt med 

resurser inom klinikerna. 

Sjuksköterskorna riktade även kritik gentemot sina kolleger på respektive avdelningar. Många 

gånger upplevde de att kollegorna saknade förståelse för psykiatrisk sjukdom och att de hade 

fördomar om att alla med psykisk sjukdom borde behandlas likadant. En sjuksköterska uppgav 

att övrig personal valde att bortse från patientens psykiska sjukdomar. En annan av 

sjuksköterskorna uppgav att hon upplevde att hennes arbetskamrater inte hade förståelse för 

varför hon tog sig tid att söka information som kunde förbättra omvårdnaden för patienten som 

även hade en psykisk diagnos. Några av sjuksköterskorna upplevde att kollegorna hellre gjorde 

andra uppgifter på avdelningen i stället för att utföra omvårdnaden på de patienter som hade en 

psykiatrisk diagnos. 

 

Psykisk sjukdom är ingen “riktig” sjukdom 

Sjuksköterskorna i vår intervjustudie berättade att de fokuserade i första hand på de medicinska 

sjukdomstillstånden som hörde till deras avdelnings vårduppdrag. De var medicinskt inriktade på 

att allt skulle fungera runt omkring patienten och glömde lätt bort att även fokusera på den 

psykiska ohälsan. Några sjuksköterskor ansåg att de kunde förbise den psykiska sjukdomen 

eftersom patienten bara skulle vårdas på deras avdelning en kort period, eftersom vårdtiderna 

generellt var korta på den avdelningen, dels att det inte var deras uppgift att sköta eller ta hand 

om den psykiska problematiken.  
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“känner inte att jag då behöver lägga mycket tid på hans psykiatriska diagnos, utan 

lämnar det vidare” (Sjuksköterska 5) 

 ”Beroende på vilken klinik man arbetar på så lyfter man de problem man är bra på, 

resten lägger man åt sidan”. (Sjuksköterska 6) 

Några av sjuksköterskorna upplevde att vissa patienter som hade psykisk samsjuklighet inte ville 

prata om den och att patienten kände någon form av skam över att de hade en psykiatrisk 

sjukdom. En sjuksköterska uttryckte att hon tyckte att det var bedrövligt att patienter med 

psykiska diagnoser skämdes och inte vågade prata om det på den somatiska vårdavdelningen, 

hon jämförde det med att man inte skäms för somatiska åkommor. 

 “en patient som har stukat foten men vårdas för någon annan somatisk sjukdom inte 

upplever någon känsla av skam för sin stukade fot”.  (Sjuksköterska 4) 

En av sjuksköterskorna uppgav att hon tyckte att en rådande åsikt bland kollegorna var att 

psykiatriska sjukdomar inte var något livshotande tillstånd som man kunde avlida av. En 

uppfattning som några av de intervjuade sjuksköterskorna hade, var att det var svårare att hjälpa 

en patient med somatisk sjukdom än att hjälpa den som var psykiskt sjuk. Samtidigt som de 

flesta av sjuksköterskorna var överens om att det var viktigt att identifiera och hjälpa patienter 

som var deprimerade, så hade några av sjuksköterskorna en åsikt om att det för de patienterna 

med psykisk sjukdom skulle räcka med en tablett om dagen eller samtalsterapi för att botas helt 

från sin sjukdom. 

”om en psykiskt sjuk människa kan få hjälp, kanske den blir fullständigt frisk resten av 

livet”. (Sjuksköterska 4) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En undersökningsmetod väljs utifrån de problem som forskaren avser att besvara. Syftet 

avgjorde valet av forskningsmetod vilket resulterade i vårt val av semistrukturerade intervjuer 

och kvalitativ innehållsanalys för vår studie. Kvalitativ innehållsanalys används för att analysera 

intervjutexter och identifiera slutsatser angående det centrala, manifesta och latenta, innehållet i 

intervjuerna (Polit & Beck, 2012; Graneheim & Lundman, 2008 ). 

Semistrukturerade intervjuer kräver en omfattande planering (Polit & Beck, 2012). Efter vald 

insamlingsmetod inleds arbetet med att formulera intervjufrågor. Frågorna formulerades på ett 

sådant sätt att de enligt vår förhoppning inte kunde misstolkas eller upplevas ha dubbla 

innebörder. Det var viktigt att frågorna var formulerade så att de samlade intervjusvaren kunde 

svara på vårt problemområde och att det gav oss tillräckligt mycket datamaterial och leda oss 

fram till svaret på vårt syfte.  Frågorna formulerades på sådant sätt att informanterna 

uppmuntrades att fritt med egna ord berätta och förklara om sina erfarenheter. Informanterna 

svarade utförligt på frågorna. Vår uppfattning var att de i början på intervjuerna svarade på det 

vis som de trodde att vi förväntade oss. När intervjuerna fortlöpte kunde vi urskilja att de 

omedvetet anknöt till tidigare ställda frågor och gav ett mer uttömmande och fritt svar. 
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Intervjuerna resulterade i en stor mängd av material som analyserades och resulterade i vår 

resultatpresentation. 

  

Forskningsproblemet var det som styrde valet av informanter. Kriterierna för inklusion av 

informanterna valdes ut för att få fram ett så representativt och varierat urval som möjligt (Polit 

& Beck 2012).  Det var inledningsvis svårt att hitta informanter som hade intresse att medverka i 

vår studie. Efter att verksamhetscheferna hade godkänt att studien fick bedrivas inom deras 

kliniker, kontaktade vi vårdavdelningscheferna. En vårdavdelningschef sa nej till att bedriva 

studien på den avdelningen, och motiverade det med att de aldrig hade patienter som även hade 

någon form av psykisk sjukdom. Det hade varit önskvärt att få ta del av denna avdelnings 

sjuksköterskors egen skattning på hur ofta de skattade att de hade patienter med psykisk 

sjukdom. Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna skattade att de hade patienter med 

psykisk sjukdom på samtliga i studien representerade avdelningar. En avdelningschef var mycket 

positiv till vår studie och inbjöd oss att informera sjuksköterskorna på vårdavdelningen när de 

hade sjuksköterskemöte. Av okänd anledning var det inte några sjuksköterskor från avdelningen 

som anmälde sig till att delta i studien.  Andra vårdavdelningschefer informerade oss om att det 

fanns intresserade sjuksköterskor på deras avdelningar men det tog en lång period innan vi fick 

kontakt med dessa sjuksköterskor. Författarna kontaktade respektive avdelning flertalet gånger 

för att påminna om studien. Efter en längre tidsperiod blev författarna studien bekymrade att det 

inte var ett tillräckligt antal informanter, därför kontaktades ytterligare en klinikchef. Den sist 

tillfrågade klinikchefen var mycket positiv och även de tillfrågade cheferna för 

vårdavdelningarna var positivt inställda. Vi fick inom en kort tidsperiod resterande 

sjuksköterskor som behövdes för att slutföra studien. Resultatet kan dock vara färgat av att de 

flesta sjuksköterskor som valde att delta i studien hade själva ett intresse för psykisk sjukdom.  

 

I en empirisk intervjustudie, där man använder sig av en kvalitativ innehållsanalys, krävs det att 

antalet intervjuer är tillräckligt många för att kategorierna skall vara uttömmande (Lundman & 

Graneheim, 2008). Vår avsikt, var till en början att intervjua åtta sjuksköterskor eftersom vi 

bedömde det som rimligt för att kunna nå detta mål, och få en förståelse för deras erfarenheter.  

Vårt slutresultat blev att vi intervjuade sex stycken sjuksköterskor. Fler intervjuer kunde ha gett 

en större variation i svaren. En anledning till att det var svårt att få sjuksköterskor att deltaga i 

studien kan vara att det finns ett revirtänkande mellan psykiatrikliniken och de somatiska 

klinikerna. Ytterligare en anledning till det låga deltagandet kan vara att sjuksköterskorna kan ha 

varit misstänksamma till att studien har ett annat syfte än det som redovisas i vår information till 

berörda chefer och berörd personal. För att behålla sjuksköterskorna konfidentiella har vi 

medvetet valt att inte precisera vilket sjukhus eller vilken typ av avdelning de intervjuade 

sjuksköterskorna arbetade på. 

  

Intervjuernas längd varade i genomsnitt 25 minuter. Trots att inte fler än sex intervjuer 

genomfördes och ligger till grund för studiens analys intervjuernas kvalitet givit innehållsrikt 

resultat (Lundman & Graneheim, 2008). Varje intervju transkriberades av båda författarna till 

den här studien. Det minskade även risken för feltolkningar av det som sades i de 

semistrukturerade intervjuerna. Att transkriptionen av intervjuerna skall göras ordagrant 

(Lundman & Graneheim, 2008) har förmodligen gjort att en del missats i tolkningen av det sagda 

i intervjun.  Informanternas talspråk var fyllt av stakningar, pauser, harklingar, vokala läten och 

variationer i den vokala intensiteten. Känsloyttringar av olika slag, upprepningar, pauser och så 
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vidare saknade inte betydelse utan kan ha påverkat forskarens uppfattning av innehållet (Polit & 

Beck, 2012). 

  

Författarna till studien är sjuksköterskor som arbetar på psykiatriska vårdavdelningar tillhörande 

samma sjukhus och övergripande organisation, som sjuksköterskorna som vi intervjuade i vår 

studie, vilket kan ha haft betydelse för analysens utgång. För att minska risken för att vi skulle 

kunna påverkas av personliga uppfattningar, har vår odelade uppmärksamhet hela tiden varit på 

det transkriberade materialet. Processen inom kvalitativ analys innebär att lägga ihop bitar till en 

helhet (Lundman & Graneheim, 2008). Ur denna process skapas förståelse som resulterar i 

insikten av det manifesta och latenta innehållet. Faktorer som inverkar är författarnas intuition, 

subjektivitet och tolkning (Polit & Beck, 2012). I dessa avseende är det därför intressant att 

reflektera över om den här kvalitativa studien och dess resultat kan ha blivit påverkat av 

informanternas inställning mot den psykiatriska kliniken samt av författarnas egen förkunskap 

rörande syftets frågeställning. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna hade en teoretisk kunskap om att det var 

viktigt att stanna upp i sitt arbete för att lyssna på vad patienten verkligen sa. Däremot visade 

resultatet också att sjuksköterskorna inte ansåg sig ha den tiden, och menade istället att det 

lättaste vore om alla patienter krävde så lite som möjligt och höll sig till den åkomman de 

vårdades på deras avdelning för. Enligt Hogg och Warne (2010) måste sjuksköterskor bli bättre 

på att utöva sina teoretiska och praktiska kunskaper, samt även utnyttja den lika viktiga 

kunskapen och erfarenheten som patienterna innehar. Detta innebär att sjuksköterskorna lär sig 

lyssna på vad vårdtagaren säger. Vi anser att kunna lyssna och tolka/förstå vad patienterna 

verkligen säger är en färdighet som ibland tas för givet av sjuksköterskor, men något 

sjuksköterskorna behöver vara införstådd med att behöva träna sig på för att kunna uppnå en nivå 

som innebär en god förmåga.  

Sjuksköterskorna som valde att delta i vår studie berättade att det inte alltid var så att patienten 

ville tala om sin psykiatriska diagnos, vilket stämmer med Socialstyrelsens (1997) och 

Handisams (2012) undersökningar, som visar att många patienter fortfarande känner att psykisk 

sjukdom är belagd med tabu och att de skäms över sin sjukdom. Piscator och Nyström (2007) 

beskrev i sin studie att personer med psykisk sjukdom upplevde skamkänslor för sin sjukdom 

och drog sig därmed tillbaks från sin omgivning. När patienten drog sig tillbaks från 

omgivningen blev omgivande människor skrämmande för patienten och han upplevde sig själv 

helt olik omgivningen. Individen upplevde att han eller hon inte längre hade någon plats i 

gemenskapen.  

Altman (2008) definierar begreppen: antecedents och consequences i sin diskussion om attityder. 

Antecedent är en situation eller händelse som föregår förekomsten av begreppet attityd och tar ett 

litet barn som exempel. Barnet är född med ett öppet sinne, fri från alla tankar, idéer och känslor. 

Under sin uppväxt formas barnet av omgivningens uppfattningar och utvecklar attityder i olika 

hänseenden. Consequences är enligt Altman (2008) en situation, händelse eller resultatet av en 

persons attityd. Det finns ett stort antal möjliga consequences av en persons attityder. 
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Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor med kunskaper och färdigheter om psykisk 

sjukdom har en mer positiv attityd gentemot patienter med psykisk sjukdom (Kluit & Goossens, 

2011). Tidigare studier visade att sjuksköterskor önskade även mer kunskap och träning i att 

hantera psykiatriska frågor. De sjuksköterskor som var tillfreds och nöjda med sitt arbete visade 

upp en mer positiv attityd gentemot psykisk sjukdom. Tung arbetsbörda och brist på tid hade en 

negativ påverkan på attityden gentemot psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna önskade att de fick 

mer stöd från psykiatrikliniken, uteblivet stöd från psykiatrikliniken leder till frustration och 

rädsla hos sjuksköterskorna (Kluit & Goossens 2011). Resultatet i vår studie visade att de 

sjuksköterskor som hade ett lugnare arbetstempo var de som visade mer positiva attityder mot 

psykisk sjukdom. 

 

 

Resultatet i vår studie visade att det fanns en rädsla hos många sjuksköterskor mot patienter med 

psykisk sjukdom. Lilja (2007) beskrev att sjuksköterskor med mindre erfarenhet och kunskap om 

psykiska sjukdomar, placerade patienter i olika kategorier. Patienterna delas upp i god, tokig, 

osynlig eller ond patient. Lilja (2007) visar även att personalen “färgas” och är fastlåst vid sina 

schablonbilder av patientens diagnos. Patienterna uttrycker att personalen på vårdavdelningen 

bara ser dem som en sjukdom, och patienterna upplever det som att de är utlämnade till sig själva 

på grund av personalens ointresse. 

Resultatet i vår studie visade att rädslan var mindre hos de sjuksköterskor som tog sig tid att 

samtala med patienten jämfört med de som inte har tid till patientsamtal. Lilja (2007) beskrev att 

varje sjuksköterska hade ett eget ansvar att vara delaktig i möte med patienterna. I dialogen med 

patienten kunde sjuksköterskan lära sig att förstå patienten. Sjuksköterskan behövde inte förkasta 

sina egna ståndpunkter men han kommer få bredare perspektiv på patientens situation. 

 

Resultatet i vår studie stämde väl in i Ross och Goldners (2009) studie, då majoriteten av 

sjuksköterskorna även i vår studie inte ansåg sig ha den rätta kunskapen för att vårda patienter 

med psykiatrisk problematik. Ross och Goldner (2009) skrev att hos sjuksköterskor beskrevs 

fortfarande patienter med psykiatrisk sjukdom som farliga, oberäkneliga och våldsamma. Dessa 

begreppsbildningar ledde till rädsla och negativa attityder. De var rädda att säga fel saker för att 

det skulle kunna reta upp patienten så denne exploderade. Sjuksköterskorna kände sig inte trygga 

och kompetenta och de kände att de hade brist på kunskap för att kunna möta patientens behov. 

De sjuksköterskor som inte uppvisade en negativ attityd hade ändå starka reservationer om sin 

egen förmåga att förse dessa patienter med lämplig omvårdnad. I vår studie visade resultatet att 

sjuksköterskorna inte kände att de hade kunskapen och hellre lämnade den psykiatriska 

sjukdomen åt sidan och istället fokuserade helt på det somatiska tillståndet. 

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna önskade att de själva och deras kollegor fick 

möjlighet att praktisera inom psykiatrisk verksamhet. Både för att de själva önskade mer 

erfarenhet och för att de trodde att det skulle ändra deras kollegors inställning till psykisk 

sjukdom. Vilket kan kopplas till att tidigare studier (Madianos m.fl., 2005) beskrev att det blev 

en signifikant förbättring i attityder gentemot psykisk sjukdom efter en längre praktikperiod 

inom en psykiatrisk verksamhet.  
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Resultatet i vår studie visade två olika åsikter om att vårda patienter med psykisk sjukdom. 

Några av sjuksköterskorna ansåg inte att det var deras uppgift att vårda patienter med psykisk 

sjukdom, då de bland annat ansåg att det var psykiatrikliniken som skulle bistå med extraresurser 

när de hade en psykiskt krävande patient. Vilket stöds av Reed och Fitzgeralds (2005) studie som 

belyste att sjuksköterskor inom somatisk vård inte hade vårdat patienter med psykisk sjukdom 

om de inte varit tvungna. Andra sjuksköterskor i vår studie hade åsikten att den psykiska 

sjukdomen var som vilken sjukdom som helst och lika mycket deras ansvar när patienten 

vårdades hos dem. 

Sjuksköterskorna berättade att de tänkte att det oftast fanns en orsak till varför patienten var som 

den var, att ingen själv valde att må dåligt. Åsikten att det hjälpte med en tablett om dagen för att 

bli helt botad från psykisk sjukdom kom också fram samt att om den här personen fångades upp 

och fick hjälp kunde den bli botad för resten av livet. Lundberg (2010) skrev att det fanns en 

vanlig uppfattning att personer med psykisk sjukdom saknade vilja och var lata, att de var 

opålitliga och att psykiska sjukdomar var självförvållade. Topor, m.fl. (1998) beskriver att redan 

i samband med psykiatrireformen som genomfördes år 1995, ändrades synen på psykisk sjukdom 

från att inte längre vara människor som var ständigt sjuka, men inte heller botade. Målet är inte 

längre att ständigt söka efter bot till sjukdomen. Dessa människor blir nu istället människor med 

ett funktionshinder. Resultatet i studien visar att synen på psykisk sjukdom fortfarande visar att 

det är en sjukdom som lätt kan botas. Istället för att det handlar om människor som dagligen 

kämpar med en kronisk sjukdom och eventuell medföljande funktionsnedsättning. 

KONKLUSION 

Sjuksköterskors erfarenheter av att inom somatisk vård, vårda patienter med psykisk 

samsjuklighet är att dessa patienter kräver mer tid och uppmärksamhet än patienter utan psykisk 

sjukdom. Tidsbristen och den upplevda stressen på de somatiska avdelningarna gör att 

sjuksköterskorna måste prioritera sitt arbete noga, och den somatiska vården med de medicinska 

sysslorna prioriterades före att samtala med patienterna. Det område som sjuksköterskorna valt 

att arbeta inom är naturligt det område som de lägger mest fokus på även i omvårdnadsarbetet. 

Studien visar att sjuksköterskorna själva inte anser sig ha några fördomar mot psykisk sjukdom, 

men att de flesta sjuksköterskorna beskrev att deras kollegor har fördomar mot psykisk sjukdom, 

i olika hög grad. Flera sjuksköterskor hade svårt att se patienten bakom den psykiatriska 

diagnosen och hade en befäst uppfattning om patientens beteenden. Sjuksköterskorna ansåg att 

de saknar kunskap om hur de bäst ska bemöta och tillgodose god omvårdnad för dessa patienter. 

Sjuksköterskorna önskade att psykiatriavdelningarna kunde bistå med personal när 

sjuksköteerskorna bedömde att de har en extra svår patient med psykisk sjukdom.  

IMPLIKATIONER 

För att få fram ett mer representativt resultat för sjuksköterskor inom somatisk vård borde en ny 

studie genomföras med fler informanter med fler avdelningar representerade i resultatet. 

Studien visar att rutiner och riktlinjer behöver utvecklas för hur man skall bemöta patienter med 

psykisk diagnos som vårdas på somatiska vårdavdelningar. En utbildningsplan för hur 

sjuksköterskorna skall kunna fortbildas i omhändertagande och omvårdnad av de berörda 
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patienterna på vårdavdelningar är ett steg till högre vårdkvalitet. En översyn av rutiner gällande 

förfrågan om psykiatrikonsultationer, bistånd med personalresurser och övertagande av patienter 

mellan den psykiatriska och somatiska kliniken, skulle vara av vikt för att förbättra 

förutsättningarna för sjuksköterskor i somatisk vård att ge adekvat omvårdnad till patienter som i 

tillägg till somatiskt vårdbehov har en psykiatrisk problematik. Vår studie kan ligga till grund för 

en ny och mer utvecklad forskning, då vår studie haft få informanter. 
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           BILAGA I                                                                                                                                                                                      

INTERVJUGUIDE 

Inledning: 

Förklara/berätta syftet med intervjun, tidsåtgång 45 - 60 min, deltagandet är frivilligt och informanten kan 

när som helst utan att ange skäl avbryta sitt deltagandet. 

Bakgrundsinformation 

Kön 

Sjuksköterskelegitimation år? 

Yrkeserfarenhet inom vården som sjuksköterska? 

Har du någon form av specialistutbildning?  



 

BILAGA I   

 

 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att inom somatisk vård, vårda patienter 

som även har en psykisk sjukdom 

 

 

Frågor 

 

1 Beskriv dina erfarenheter av att hur det är att vårda en patient med psykisk sjukdom på din 

avdelning. 

2 Vad är viktigt att tänka på i omvårdnaden av personer med psykisk sjukdom? 

3 På vilket sätt tror du dina tankar och känslor gentemot psykisk sjukdom påverkar ditt bemötande? 

 

4 A) Får du reda på vilka psykiatriska diagnoser patienten eventuellt har?  

B) Hur får du reda på patientens psykiatriska diagnoser? 

5 Berätta hur du brukar tänka när du får reda på att patienten har en psykiatrisk diagnos. 

6 Påverkar vetskapen om att patienten har en psykiatrisk diagnos ditt sätt att planera och utföra 

omvårdnaden? 

7 Hur ofta enligt din erfarenhet har era patienter även en psykiatrisk diagnos? 

      a) mycket sällan        b) sällan        c) ofta        d) mycket ofta 

 

8 Anser du att du har tillräcklig kunskap om psykisk sjukdom för att möta dessa patienter? 

9 Finns den tid du behöver för att ta reda på den information du behöver? 

10 Skulle er vård gentemot patienter med psykiatrisk sjukdom kunna förändras, ge gärna exempel? 

11 Hur uppfattar du att övrig personal på din arbetsplats ser på patienter med psykisk sjukdom? 

 



 

        
            

Trollhättan 2013-02 

Till Verksamhetschef på berörd klinik 
 
Förfrågan om samtycke till att få genomföra en intervjustudie på  ….kliniken. 
 
Vi tillfrågar härmed dig om samtycke att få intervjua sjuksköterskor på ...kliniken i syfte att  undersköka 
sjuksköterskors erfarenheter av att inom somatisk vård, vårda patienter som även har en psykisk 
sjukdom. Studien görs inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatri, och 
kommer att presenteras på Högskolan Väst i form av en magisteruppsats. 

Vår önskar få tillåtelse att intervjua sjuksköterskor på två av er kliniks avdelningar, avdelning ..  och .. 

Vi kommer tillfråga sjuksköterskor som har arbetat som sjuksköterskor i minst 2 år och som inte har 
arbetat inom psykiatrisk verksamhet det senaste året. 
Totalt kommer 1-2 sjuksköterskor väljas ut att delta i studien från varje avdelning. 
Intervjuerna kommer äger rum på arbetsplatsen, lokal meddelas senare, och beräknas ta som högst 30-
45 min.  
Tidpunkt för intervjuerna görs upp i samråd med respektive avdelningschef och sjuksköterska. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras för att säkerställa god forskningsetisk sekretess. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band och förvaras i ett  låst utrymme som endast författarna har tillträde till. 
Deltagandet är frivilligt och deltagaren kan när som helst utan att ange skäl avbryta sitt deltagande. 
 
Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare. 
Vi bifogar en svarstalong som du med fördel kan skicka med internpost till: ssk Martin Klefsjö avd .. 

 

 

 

 

Martin Klefsjö                                 Mimmi Markusson                                Britt Hedman Ahlström 
martin.klefsjö@student.hv.se    mimmi.markusson@student.hv.se     britt.hedman.ahlstrom@hv.se 
Sjuksköterska                                 Sjuksköterska                                         Handledare, universitetslektor  
xxx                                                   xxx                                                             xx
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Trollhättan 2013-02 

Till berörd avdelningschef  
 
Förfrågan om samtycke till genomförande av studie på er avdelning  
 
Vi tillfrågar härmed dig om samtycke att få intervjua sjuksköterskor på er avdelning i syfte att 
undersköka sjuksköterskors erfarenheter av att inom somatisk vård vårda patienter som även har en 
psykisk sjukdom. Studien görs inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
psykiatri, och kommer att presenteras på Högskolan Väst i form av en magisteruppsats. 
Samtycke att studie bedrivs på ...kliniken har godkänts av verksamhetschef ... 

Vi kommer tillfråga sjuksköterskor som har arbetat som sjuksköterskor i minst 2 år och som inte har 
arbetat inom psykiatrisk verksamhet det senaste året. 
Totalt kommer 1-2 sjuksköterskor väljas ut att delta i studien från din avdelning, ett önskemål är 
sjuksköterskor med lång arbetserfarenhet. 
 Vid önskemål kommer vi gärna och informerar sjuksköterskorna muntligt om studien och dess syfte på 
respektive avdelning vid lämpligt tillfälle. 
 Intervjuerna kommer äga rum på arbetsplatsen, lokal meddelas senare, och beräknas ta som högst 30-
45 min. Vi önskar att sjuksköterskorna får deltaga i intervjun under arbetstid. 
 Tidpunkt för intervjuerna görs upp i samråd med Dig och respektive sjuksköterska. 

 
Vi hoppas på Ert samtycke till intervjuerna och kommer att kontakta Dig via telefon för vidare planering. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras för att säkerställa god forskningsetisk sekretess. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band och förvaras i ett låst utrymme som endast författarna har tillträde till. 
Deltagandet är frivilligt och deltagaren kan när som helst utan att ange skäl avbryta sitt deltagande. 
 
Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare. 

 

Martin Klefsjö                             Mimmi Markusson                             Britt Hedman Ahlström 

martin.klefsjö@student.hv.se mimmi.markusson@student.hv.se britt.hedman.ahlstrom@hv.se 

Sjuksköterska                             Sjuksköterska                                       Handledare, universitetslektor 

xxx                                               xxx                                                          xxx 
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Samtycke om studie 

 

Härmed ges samtycke till att studie med syfte att undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av att inom somatisk vård vårda patienter som även har eller kan ha 
en psykisk sjukdom, bedrivs på ...kliniken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Verksamhetschef ..., ...kliniken. 

 

________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

 

(skickas med fördel med internpost till; ssk Martin Klefsjö avd ...) 
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Information om deltagande i studie, till sjuksköterska på avd ... 

 

Du som legitimerad sjuksköterska på medicinkliniken tillfrågas härmed om deltagande i studie.  Studiens 

syfte är undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att inom somatisk vård  vårda patienter som även 

har en psykisk sjukdom. Studien görs inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

psykiatri och kommer att presenteras  på Högskolan Väst i form av en magisteruppsats. 

 

Studien kommer genomföras i form av enskilda intervjuer med öppna frågor. Till dessa intervjuer söker 

vi Dig som är legitimerad sjuksköterska och har arbetat minst 2 år som legitimerad sjuksköterska, dock 

vill vi inte att du har arbetat inom område psykiatri det senaste året. Totalt kommer vi välja ut 2 

sjuksköterskor från varje tillfrågad avdelning. 6 olika avdelningar utanför psykiatriska kliniken tillfrågas 

om deltagande. Vi har talat med din avdelningschef, och har informerat om studien och dess syfte och 

hämtat tillstånd att få genomföra den på din avdelning.  

 

Intervjun kommer att äga rum på arbetsplatsen på tid Du själv lämnat önskemål om. Vi har framfört 

önskemål till din chef att intervjuerna ska få ske under arbetstid. Lokal meddelas senare och 

intervjuerna beräknas ta som högst 45-60 min. Intervjuerna kommer att avidentifieras för att säkerställa 

god forskningsetisk sekretess. Intervjuerna kommer transkriberas från inspelade ljudband till text för att 

sedan analyseras. Det insamlade datamaterialet kommer förvaras i ett låst utrymme som endast 

författarna till studien har tillgång till.  

 

Accepterar du att deltaga i studien, vänligen fyll i önskade uppgifter på den bifogade svarstalongen som 

du sedan enklast skickar med bifogat svarskuvert med internpost till Ssk Martin Klefsjö, Avd .. så 

kontaktar vi dig. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. 

 

Om du har några frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handledare. 

 

Martin Klefsjö                                 Mimmi Markusson                                 Britt Hedman Ahlström 

martin.klefsjö@student.hv.se     mimmi.markusson@student.hv.se     britt.hedman.ahlstrom@hv.se 

Sjuksköterska                                 Sjuksköterska                                           Handledare, universitetslektor 

xxx                                                   xxx                                                              xxx 
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Svarstalong för deltagande i studie       

 

Undertecknad accepterar att delta i studien med syfte att undersöka sjuksköterskor erfarenheter av att 

inom akut somatisk vård vårda patienter som även har en psykisk sjukdom. 

Genom att anmäla mig intygar jag även att jag har tagit del av informationsbrevet som beskriver studien 

och villkor för deltagande. Nedanstående uppgifter får användas för att kontakta mig för att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

boka tid för intervju. 

Svarstalongen skickas med internpost till: Martin Klefsjö, Avd. ... 

Tjänstetitel                                        Avdelning 

 

Telefonnummer vi lättast kan nå dig på, samt mail-adress 

 

Lämna gärna några förslag på tider för intervju 

 

Underskrift                                                    Ort/Datum 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

Martin Klefsjö                                 Mimmi Markusson                                Britt Hedman Ahlström 
martin.klefsjö@student.hv.se    mimmi.markusson@student.hv.se     britt.hedamn.ahlstrom@hv.se 
Sjuksköterska                                 Sjuksköterska                                         Handledare, universitetslektor 

xxx                                                   xxx                                                             xxx               
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