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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I tidigare forskning framkommer att sjuksköterskor inom psykiatrin har 
svårigheter i att genomföra omvårdnadsbedömningar vilket hindrar ett systematiskt 
omvårdnadsarbete. Samtidigt framkommer att patienterna efterfrågar att få vara mer 
delaktiga i sin vård och få sitt perspektiv validerat. Tidvattenmodellen har varit framgångsrik 
att skapa en personcentrerad vård i flera olika vårdkontexter runt om i världen. Modellen är 
dock mindre beprövad i en svensk vårdkontext och avseende ett projekt med begränsade 
resurser.       
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenhet av att börja tillämpa 
den holistiska bedömningen inom slutenvårds psykiatrin på en vårdavdelning för vuxna i 
Mellansverige.   
Metod: Urvalet bestod av sju deltagare som arbetade med att implementera den holistiska 
bedömningen. Fokusgrupper genomfördes före och efter implementeringsarbetet. Data 
analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom erfarenheter av att den holistiska bedömningen främjade 
patientens delaktighet och bidrog till ett större samarbete mellan vårdaren och patienten. Det 
framgick även erfarenheter av att implementeringen inte fick genomslag i en medicinskt 
dominerad verksamhet då omvårdnaden inte prioriterades. 
Slutsatser: Tidvattenmodellen med den holistiska bedömningen kan skapa en högre grad 
av delaktighet och samarbete mellan vårdaren och patienten även i en svensk slutenvårds 
kontext. Perspektivet har dock svårigheter att få genomslagskraft i en medicinskt dominerad 
verksamhet. Tidvattenmodellens åtagande att ”ge tid som gåva” och prioritera omvårdnad 
och tiden tillsammans med patienten blir här ett viktigt ansvar för specialistsjuksköterskan i 
psykiatri.         

NYCKELORD: Erfarenheter, Fokusgruppintervjuer, Holistiska bedömningen, 
Implementera vårdvetenskap, Kvalitativ innehållsanalys, Psykiatrisk slutenvård, 
Tidvattenmodellen, Vårdares perspektiv   



 

ABSTRACT;  

Background: Past research shows that nurses in psyciatric care find it hard to assess the 
caring needs of patients. This become an entaglement to working systematically within 
caring. Patients inquire for a higher degree of participation in their own care and to have 
their perspective validated. The Tidalmodel have been successfull in several studies in 
different care contexts to produce a personcentered care. The Tidal model have however 
rarely been tested in a swedish context, especially not a small project with scarce resources.  
Aim: The purpose of this study is to describe nurses and other health professionals 
experience of working with the Holistic assessment in a psyciatric hospital ward in central 
Sweden.  
Method: Seven participants participated in the work with implementing the Holistic 
assessment. Focusgroup interviews was performed before and after the implementation 
work. A qualitative content analysis was used to analyse data.  
Result: The result showed experience of the holistic assessment promoting the patients 
participation and the cooperation between patient and health professionals. However 
experience also showed that the implementation of the holistic assessment did not have a 
successful impact since the hospital ward was dominated by the medicine perspcetive and 
nursing was not prioritated.   
Conclusion: The Tidal model and the holistic assessment can produce a higher degree of 
patient participation and promote collaboration between patient and health professionals in 
a Swedish care context. It does not however have a greater impact in a care environment 
dominated by the medicine. The commitment to ”give the gift of time” to prioritize care and 
time together with the patient is a vital responsibility for psyciatric nurses to promote care.          

KEYWORDS: Experience, Focusgroup interviews, Health care workers perspective, Holistic 
assessment, Implementing caring science, Psyciatric inpatient care, Qualitative content 
analysis, Tidal model    
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskorna är den profession som befinner sig närmast patienterna i den psykiatriska 
slutenvården tillsammans med skötarna. Vad tiden tillsammans med patienterna fylls med 
för vård-innehåll kan dock variera mycket mellan sjuksköterskor. Ofta saknar vården en 
tydlig teoretisk riktning varpå vård-innehållet blir godtyckligt och personbundet till den 
kompetens och de värderingar den aktuella sjuksköterskan har. Sjuksköterskor och patienter 
kan säkerligen vittna om att även läkare kan agera godtyckligt men med den väsentliga 
skillnaden att de alla använder samma diagnossystem, ICD-10 och DSM-V, vilket ger dem ett 
gemensamt sikte ett ”vad” för att konstruera sina ”hur”. Sjuksköterskorna och 
omvårdnadsteamet som saknar detta ”vad” det vill säga gemensam teori har svårt att ställa in 
ett gemensamt sikte. Strukturen saknas för att skapa gemensamma mål som kan följas upp 
och utvärderas.  

Sjuksköterskan och omvårdnaden förpassas till en mer assisterande, osjälvständig 
yrkeskategori till den medicinska professionen.  Fokus ligger på symtomlindring med 
farmakologisk behandling och min erfarenhet som sjuksköterska på en psykiatrisk 
slutenvårdsavdelning är att psykiatrikerna inte sällan ställer sig svarslösa inför patienter de 
inte kan behandla tillfredsställande. Medicinens begränsade förmåga har lett tilldiskussioner 
om de diagnosgrupper psykiatrikerna omtalar som kroniska snarare är ett uttryck för att 
medicinen inte kan hjälpa dessa människor. Samtidigt finns en gedigen vårdvetenskaplig 
forskning kring vilken vård patienter i psykiatrisk vård efterfrågar och behöver samt modeller 
för hur detta kan användas i klinisk praxis. Med Patientlag (2014:821) skärptes patienternas 
rätt till delaktighet, information och beslutsrätt ytterligare. Trenden i såväl forskning som 
lagstiftning går mot en personcentrerad vård där vårdgivaren har ett långtgående ansvar att 
låta patienten vara delaktig och ta informerade beslut. Specialistsjuksköterskan i psykiatri 
har här en nyckelfunktion i den psykiatriska vården genom att vara den profession som 
arbetar närmast patienten men också genom den vårdvetenskap som sedan länge existerar 
där det framgår vad som behöver göras för att uppnå en personcentrerad vård. Det som fattas 
är steget från teori till handling, kunskapen finns men den behöver omsättas och 
implementeras i den kliniska verksamheten. Ett egentligen litet steg för sjuksköterskan men 
ett jätteviktigt steg för patienten. I detta arbete beskrivs en implementering av 
Tidvattenmodellens holistiska bedömning i en svensk psykiatrisk slutenvårds kontext.     
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2 PRESENTATION AV TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning avseende implementering av 
Tidvattenmodellen och återhämtningsperspektivet för att ge en översikt av kunskapsläget. 
Detta då arbetet avser en implementering av Tidvattenmodellens holistiska bedömning. De 
studier som redogörs för har genomförts i flera olika psykiatriska vårdkontexter samt utifrån 
olika perspektiv såväl patienters, sjuksköterskors som den bredare benämningen ”mental 
health workers”1. Avsnittet avslutas med tidigare forskning kring sjuksköterskor 
omvårdnadsbedömningar då införandet av återhämtningsperspektivet och 
Tidvattenmodellen i hög grad är knuten till sjuksköterskeprofessionens bedömningar.    

2.1 Tidigare forskning 
Vermont studien visade att patienter diagnosticerade med Schizofreni långsiktigt 
återhämtade sig från diagnosen i långt högre grad än förväntat då diagnosen ansågs vara 
kronisk (Harding, Brooks, Ashikaga, Strauss & Breier, 1987). Detta slog delvis hål på den 
inom psykiatrin då accepterade devisen att en diagnos förutser prognos, vilket föranledde till 
ifrågasättande av diagnossystemets funktion i den psykiatriska vården, en diskussion som 
pågår än idag. Studiens validitet och tillförlitlighet har ifrågasatts då patienterna fick 
diagnosen retrospektivt vilket kan ha påverkat resultatet Studien har dock i ljuset av 
efterkommande forskningsresultat ansetts som en viktig milstolpe för psykiatrin då den 
antyder att psykiskt lidande är mer komplext än vad en psykiatrisk diagnos låter påskina.   

2.1.1 Patienterna i den psykiatriska slutenvården 

I den psykiatriska slutenvården befinner sig patienter med ett akut psykiatriskt vårdbehov. 
Det handlar om patienter som mår svårt psykiskt dåligt och livet hemma är inte längre 
hanterbart. En psykiatrisk slutenvårdsavdelning i Sverige är generellt en låst avdelningen 
med en avskalad miljö för att erbjuda patienterna säkerhet. Det är en vårdmiljö som av 
patienterna upplevs som präglad av brist på frihet och ett överhängande hot om 
tvångsåtgärder (Gilburt, Rose & Slade, 2008; Newman, O´Reilly, Lee & Kennedy, 2015; 
Schön, 2010). Patienterna efterfrågar i relation till detta ett större samarbete i slutenvården 
med vårdarna. Att vårdarna ska lyssna och visa respekt och intresse för dem samt att de ska 
erbjudas en större valfrihet (Gilburt, Rose & Slade, 2008; Newman, O´Reilly, Lee & Kennedy, 
2015). Denna längtan efter att få sin upplevelse validerad ses även hos patienternas anhöriga 
som inte befinner sig inom slutenvården men som är en del av patienternas sociala 
sammanhang. Det kan vara en svår och livsomvälvande upplevelse när en anhörig drabbas av 
psykisk ohälsa och anhöriga uttrycker behov av stöd och att bli lyssnade till (O’Grady & 
Skinner, 2012). Den psykiatriska slutenvården behöver utvecklas för att möta upp såväl 
patienters som deras anhörigas behov av stöd, frihet och samarbete. Det framgår en 

                                                        

1 ”Mental health workers” är en bred benämning på personer som arbetar inom psykiatrin och inte en 
specifik yrkeskategori.   
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vårdmiljö som inte upplevs vårdande och omhuldade av patienterna utan snarare lite hotfull 
och tvingande. Detta blir givetvis problematiskt då den psykiatriska slutenvården ska vårda 
de människor som mår allra sämst och har ett stort behov av omvårdnad.  

2.1.2 Återhämtningsperspektivet 

Återhämtningsperspektivet har haft framgång i den psykiatriska omvårdnaden med att 
implementera ett perspektiv och ett arbetssätt som är patientfokuserat. Patienterna vittnar 
om ett ökat och förbättrat samarbete mellan vårdare och patient där de känner sig mer 
lyssnade till och respekterade (Marshall, Lindsay, Oades, Trevor & Crowe, 2008; Schön, 
2010). Dessa resultat är samstämmiga med hur patienterna som vårdats utifrån 
återhämtningsmodellen Tidvattenmodellen upplever vården (Berger, 2006; Cook, Phillips & 
Saddler, 2005; Gordon, Morton & Brooks, 2005). Patienterna som vårdats utifrån 
Tidvattenmodellen uttrycker dessutom en högre delaktighet i planeringen av vården samt en 
bättre struktur på vården (Berger, 2006; Gordon, Morton & Brooks, 2005). De identifierade 
studierna av patienters perspektiv på att vårdas utifrån Tidvattenmodellen härrör från början 
av 2000-talet. Vilket sannolikt hör samman med att Tidvattenmodellen utvecklades i början 
av 1990-talet (Barker, 2001). En nyare, mindre, RCT studie genomförd i en Turkisk 
vårdkontext visade dock liknande resultat (Savasan & Cam, 2017). Patienterna som vårdats 
utifrån Tidvattenmodellen uppfyllde i högre grad sina mål, tog mer stöd av sitt sociala 
nätverk samt hittade oftare lösningar på sina problem jämfört med kontrollgruppen 
Resultatet har begränsad generaliserbarhet på grund av ett mindre urval om totalt 36 
patienter men ger ändå en antydan om Tidvattenmodellens positiva inverkan på patienternas 
empowerment2. Just återhämtningsperspektivets förmåga att empower patienter lyfts fram i 
en studie som visade hur patientutbildning kunde ge redskapen att hantera livet självständigt 
och ingjuta hopp (Knutson, Newberry & Schaper, 2013). Flertalet studier visar således på 
återhämtningsperspektivet och Tidvattenmodellens förmåga att skapa en personcentrerad 
vård där patienterna känner sig delaktiga och hjälpta.  

Framgången verkar vara att vården utgår från patientens perspektiv på saken och att 
vårdandet i hög grad handlar om att bistå patienten med det den behöver. Det sociala stödet 
och att bli lyssnad till ses som centralt för återhämtning av patienter i flera studier 
(Hungerford & Fox, 2014; Schön, 2010). Vilket synkroniserar väl med vårdarnas syn på 
återhämtningsperspektivet som ett samarbete med patienten där patientens perspektiv står i 
centrum och där kommunikationen är viktig (Berger, 2006; Stentoft Dalum, Pedersen 
Kryger, Cunningham & Eplov Falgaard, 2015). Utbildning av vårdare i 
återhämtningsperspektivet har dels genererat en positiv attityd mot återhämtning bland 
vårdarna (Crowe, Deane, Oades, Caputi & Morland, 2006) men också visat goda resultat i 
klinisk praxis då dokumentationen av samt kvalitén på målsättningen med vården 
förbättrades (Clarke, Crowe, Oades & Deane, 2009). Däremot beskriver inte dessa studier 
närmare hur en implementering av Tidvattenmodellen har gått till mer än högst 

                                                        

2 Empowerment används då motsvarande begrepp i svenskan saknas. Med empowerment avses att 
stärka en annan persons egenmakt och förmåga att hantera sig själv och sin situation, att ge validitet 
till personens egen förståelse för sig själv och sitt liv och låta hen utveckla sin egen kompetens.   
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övergripande vilket är en kunskapslucka väsentlig vid en implementering av modellen. 
Vidare är Tidvattenmodellen i en svensk vårdkontext sparsamt undersökt.   

2.1.3 Hinder för implementering av ett återhämtningsperspektiv 

Ett hinder som identifieras av sjuksköterskor för att implementera Tidvattenmodellen i 
slutenvården är den medicinska modellens dominans samt att slutenvården innehåller inslag 
av ofrihet och tvång (O’Donovan, 2007). Hinder som även identifieras vid andra 
återhämtningsperspektiv än Tidvattenmodellen (Cusack,Killoury & Nugent, 2017; Timmons, 
2010). Psykiatrisjuksköterskor lyfter utifrån detta fram vikten av att hela organisationen 
genomsyras av återhämtningsperspektivet för att verksamheten ska omsätta perspektivet 
(Cusack, Killoury & Nugent, 2017). Annars riskerar Tidvattenmodellen att enbart bli ett 
bedömningsinstrument separerad från sin teori. Det får givetvis stora konsekvenser för 
vårdandet om sjuksköterskan agerar utifrån Tidvattenmodellens människosyn och syn på 
återhämtning än om modellens bedömningsinstrument används utifrån en medicinsk eller 
psykologisk teori vilket framkom förekom bland äldre sjuksköterskor i en studie (O’Donovan, 
2007). Även patienterna lyfter att det utgör ett hinder när vårdaren inte är kunnig i teorin 
bakom Tidvattenmodellen och efterfrågar insikt i perspektivet innan vården organiseras 
utifrån modellen (Hungerford & Fox, 2013). Grunden för en implementering tycks således 
vara att vårdarna först erhåller kunskap i vilken filosofi Tidvattenmodellen och 
återhämtningsperspektivet grundar sig på.     

2.1.4 Sjuksköterskors omvårdnadsbedömningar 

Sjuksköterskors bedömningar har i ett historiskt perspektiv existerat inom det medicinska 
paradigmet som en tjänstgöring mot läkaren. Det har handlat om praktiska bedömningar av 
parametrar lätta att mäta såsom kroppstemperatur, puls och blodtryck (Savage, 1990; 
Barker, Buchanan Barker, 2011). I den psykiatriska vårdkontexten har fokus för 
sjuksköterskors bedömningar främst varit att observera patienterna för att bedöma olika 
risker såsom suicidrisk eller aggressionsrisk. Att observera patienterna är problematiskt 
eftersom det motverkar den tillitsfulla relation som behövs för att ta del av patientens 
perspektiv, vilket enligt omvårdnadsteorin borde vara sjuksköterskans fokus. Oförmågan att 
åstadkomma autonoma omvårdnadsbedömningar blir ett problem såväl i omvårdnaden av 
den enskilde patienten som för hela professionen som inte kan ta klivet mot en självständig 
profession (Barker, 2005b). 

Sjuksköterskor i rättspsykiatrisk vård identifierar förmågan att göra kvalificerade 
bedömningar som en av sina viktigaste uppgifter men är samtidigt inte övertygade om sin 
förmåga att genomföra dem (Timmons, 2010). Att göra en bedömning är grundläggande i all 
verksamhet för att avgöra vilka åtgärder som blir relevanta. Det får stora konsekvenser för 
omvårdnaden hur sjuksköterskorna gör sina bedömningar och i vilken kunskap de grundar 
dem. Därför är det viktigt att deras bedömningar bygger på systematisk vetenskap och följer 
en formell form för att undvika personbunden godtycklighet (Barker, 2009).  Sjuksköterskor 
inom psykiatrin uttrycker dock osäkerhet kring vad deras omvårdnadsbedömningar handlar 
om och vad som bör fokuseras. Trots att det finns omfattande omvårdnadsteori att tillgå 
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används den inte utan medicinska observationer av risk kring patienten fortsätter att 
prioriteras (Coombs, Crookes & Curtis, 2013).       

Tidvattenmodellen innebär ett ansvar för sjuksköterskorna att genomföra systematiska 
bedömningar av vad som behöver göras tillsammans med patienterna (Barker, Buchanan 
Barker, 2011). Den psykiatriska omvårdnaden bör framförallt fokusera vad som pågår inom 
patienten, den erfarenhetsbaserade kunskapen om hur patienten upplever och förstår sig 
själv och sin situation. Samtidigt är det värdefullt att ta del av hur det ser ut runt omkring 
patienten eftersom det får betydelse för patientens möjlighet att hantera livet. Detta är 
kärnan i den psykiatriska omvårdnaden för att komma fram till vad som behöver ske för att 
patienten ska komma vidare och skapa en hanterbar livssituation (Barker, 2009).          

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Tidvattenmodellen kommer vara vägledande genom hela arbetet då syftet är kopplat till en 
implementering av modellen. Vårdvetenskapens konsensusbegrepp människa, världen, hälsa 
och vårdande kommer att definieras utifrån Tidvattenmodellens definitioner med fokus på 
berättelsen, återhämtning, resursfullhet, empowerment och livet som en process. I 
bakgrunden diskuteras tidigare forskning kring Tidvattenmodellen gällande patienters och 
vårdares erfarenheter av dess påverkan på vården samt vilka utmaningar en implementering 
kan innebära. Datainsamlingsmetoden i form av fokusgrupper med personer utbildade i 
Tidvattenmodellens filosofi stämmer väl med modellens syn på kunskap som någonting 
erfarenhets baserat. Slutligen kommer resultatet att diskuteras i relation till tidigare 
forskning kring Tidvattenmodellen.   

3.1 Tidvattenmodellens kontext 

Tidvattenmodellen växte fram på 1990-talet genom pilotstudier i psykiatrisk vårdkontext i 
Storbritannien. Modellen har således sina rötter i den kliniska verksamheten. Den skapades 
utifrån frågeställningen vad psykiatrisk vård behöver vara (Barker, 2001). Bakgrunden var 
den oförmåga psykiatrin uppvisade i att hjälpa människor med psykisk ohälsa samt den 
”kolonialisering” av människors psykiska mående det medicinska paradigmet ansågs utöva 
genom att klassificera människor i diagnoser och tysta deras levda erfarenhet (Barker, 2003). 
Sedan dess har Tidvattenmodellen prövats i över 100 pilotstudier världen över och beskrivs 
idag som en viktig middle-range vårdteori3 (Barker & Buchanan Barker, 2010).  

                                                        

3 En middle.-range vårdteori är utvecklad nära den kliniska verksamheten och uppbyggd kring ett 
fenomen, den syftar till att vägleda det kliniska arbetet (Callista, 2013).   
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3.2 Tidvattenmodellen 

Återhämtning enligt Tidvattensmodellen beskrivs som att ”getting going again”4. Fokus för 
omvårdnaden ligger här och nu på vad som behöver göras för att patienten ska kunna 
återerövra livet. Navet för att komma fram till detta är patientens berättelse, livsberättelsen, 
där det framkommer hur patienten förstår sig själv och sin situation och vad hen behöver för 
att komma vidare. Människosynen präglas av en tro på människans förmåga där alla ses som 
resursfulla och vårdarens uppgift är att stötta patienten till att få syn på detta. Vårdandet 
handlar således till stor del om att empower patienterna till att återta kontrollen över sitt liv 
och leva utifrån sin värderade riktning. Modellen använder sig av metaforen vatten för att 
illustrera hur psykisk ohälsa kan hindra människor på deras resa över livserfarenhetens hav 
och orsaka dem till exempel skeppsbrott eller stiltje. Betydelsen av metaforen betonas då 
människor i kris ofta använder sig av metaforer för att beskriva sin upplevelse (Barker & 
Buchanan Barker, 2010, 2005a). Modellen talar inte om psykisk sjukdom eller ohälsa utan 
använder istället begreppet livsproblem vilket anses mindre stigmatiserande samt lyfter 
fokus till att det handlar om problem som kan hanteras vilket synkroniserar väl med 
modellens framåtblickande fokus (Barker & Buchanan Barker, 2005a).       

3.3 Tidvattenmodellens 10 åtaganden 
Barker och Buchanan Barker (2005a) konkretiserar sin teori i tio åtaganden vilka vägleder 
vårdaren i att arbeta utifrån Tidvattenmodellens filosofi och främja återhämtning 
tillsammans med patienten. Dessa åtaganden beskrivs som en kompass eller en karta och 
svarar på hur vårdaren ska omsätta teorin praktiskt i vårdandet. Av dessa tio åtaganden 
fokuseras två i detta arbete; Att bli patientens lärjunge och Att ge tid som gåva. Att bli 
patientens lärjunge handlar om att vara ödmjuk inför att patienten känner sig själv och sin 
livshistoria bäst. Att som vårdare ta del av patientens berättelse med respekt och ödmjukhet 
är en av grundstenarna i Tidvattenmodellen. Att ge tid som gåva handlar om att tiden är en 
förutsättning för allt vårdande och återhämtning. Den viktigaste gåva en vårdare kan ge till 
en patient är tid eftersom först då kan en relation skapas och en berättelse delas vilket är 
navet i återhämtningsprocessen (Barker & Buchanan Barker, 2005a).            

3.4 Holistiska bedömningen 

Syftet med den holistiska bedömningen är att skapa en individuell vårdplan som utgår från 
patientens förståelse av sig själv och vad som behöver göras för att komma vidare (Barker & 
Buchanan Barker, 2005a, 2010). Den holistiska bedömningen syftar till att svara på frågan 
”vem är du?” i kontrast till den klassificerande medicinska bedömningen som svarar på 
frågan ”vad är du?”. Vårdaren och patienten skapar den holistiska bedömningen tillsammans 
                                                        

4 ”Getting going again” förklarar Tidvattensmodellens syn på återhämtning som att identifiera sina 
livsproblem och återerövra sitt liv genom berättelsen (Barker & Buchanan Barker, 2010).  
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vilket främjar samarbete och relation. Den ska skrivas med patientens ord för att så nära som 
möjligt spegla patientens berättelse. Med fördel kan patienten själv vara den som skriver. 
Den holistiska bedömningen är uppbyggd kring fyra olika dimensioner av patientens 
upplevelse av Värld-dimensionen, dimensionen där vi som människor reflekterar kring oss 
själva och vår historia. Den första dimensionen handlar om vilka problem patienten ser i sin 
nuvarande situation samt vilka behov hen har här och nu. Den andra handlar om hur 
intensiteten på dessa problem upplevs, hur svåra är de? Den tredje berör vilka resurser 
patienten identifierar att hen har att hantera dessa problem och behov. Samt slutligen vad 
som behöver hända för att patienten ska förändra sin situation i önskad riktning. När den 
holistiska bedömningen är färdigställd ska patienten erhålla en kopia av dokumentet då 
vårdplanen tillhör patienten och blir en värdefull referens för patienten att diskutera med 
anhöriga (Barker & Buchanan Barker, 2005a, 2010).      

3.5 Min förförståelse 
Författaren har arbetat som sjuksköterska sedan 2012. Inom psykiatrin sedan 2015, först i 
slutenvården och idag i öppenvården. Författaren har arbetat på den psykiatriska 
slutenvårdsavdelning där projektet med implementeringen av den holistiska bedömningen 
kommer genomföras. Erfarenheten därifrån är att vården är väldigt medicinstyrd. Läkaren 
har det högsta mandatet och vårdandet fokuserar farmakologisk behandling av symtom. 
Omvårdnadsteamet observerar patienterna för att hantera risktillstånd såsom abstinens, 
suicid och aggression. Omvårdnadsarbetet har organiserats utifrån det medicinska 
perspektivet med ronden och läkarsamtalen som navet i verksamheten. Vårdmiljön är 
avskalad och det finns omfattande regler för patienterna såsom att tillstånd krävs för att få gå 
ut. Vårdkontexten innehåller således en hög grad av tvång och ofrihet och patienternas 
delaktighet är begränsad.  

4 PROBLEMOMRÅDE 

Den psykiatriska slutenvården domineras av det medicinska perspektivet och innebär en hög 
grad av ofrihet och tvång för patienten. Möjligheten till delaktighet är begränsad vilket 
stämmer illa med svensk lagstiftning som slår fast att specialistsjuksköterskor i psykiatrisk 
vård, liksom övriga legitimerade professioner i vården, har ett ansvar att göra patienterna så 
delaktiga som möjligt. All vård ska bedrivas i samråd med patienten och ge patienten 
möjlighet att ta informerade beslut (Patientlag, 2014:821). Det innebär i praktiken ett lagkrav 
om personcentrerad vård som utgår från patientens livsvärld då beslut och preferenser alltid 
innebär en subjektivitet.    

Specialistsjuksköterskorna i psykiatrisk vård är den profession som arbetar närmast 
patienten i den psykiatriska slutenvården. Deras främsta kunskapsområde är 
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vårdvetenskapen vilken innefattar omfattande teorier kring hur omvårdnad kan stödja 
patienten till en högre grad av hälsa. En av dessa teorier, Tidvattenmodellen, har haft stor 
genomslagskraft internationellt med flera framgångsrika implementeringar av modellen i 
psykiatrisk vårdkontext. Patienter och vårdare vittnar om åtskilliga vinster med ett 
återhämtningsperspektiv. Samarbetet mellan patient och vårdare främjas, patientdelaktighet 
ökar och den leder till en mer strukturerad planering av vården. Allt sammantaget främjas en 
mer personcentrerad vård.  

I en svensk vårdkontext är modellen mindre beprövad då inga studier har identifierats kring 
detta. Det saknas även studier kring en implementering med begränsade resurser gällande 
såväl ekonomi, handledning, erfarenhet och tid. Det är ofta förutsättningen när en 
implementering ska genomföras i den kliniska verksamheten. Kunskap kring detta kan 
utgöra ett stöd för vidare utveckling av omvårdnaden i en svensk vårdkontext. 

Sjuksköterskor har dokumenterade svårigheter i att omsätta vårdvetenskapen till praxis och 
etablera perspektivet i den kliniska verksamheten. Det vore därför viktigt att införa ett 
systematiskt omvårdnadsarbete på den aktuella vårdavdelningen som idag domineras av det 
medicinska perspektivet. Det är sällsynt med en tydlig teoretisk inriktning för omvårdnaden. 
Sjuksköterskor uttrycker osäkerhet kring vad deras bedömningar bör gå ut på. Det vore 
därför värdefullt att ta del av sjuksköterskors och skötares erfarenhet av att arbeta utifrån en 
omvårdnadsteori, Tidvattenmodellen, med en implementering av en omvårdnadsbedömning, 
den holistiska bedömningen.   

 

5 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors och annan omvårdnadspersonals erfarenheter av att 
börja tillämpa den holistiska bedömningen inom sluten psykiatrisk omvårdnad.  

Studien söker svar på följande frågeställningar:  

- Hur beskriver deltagarna sin syn på personen och dennes förmåga till delaktighet före och 
efter införandet av den holistiska bedömningen?  

- Hur beskriver deltagarna sina egna möjligheter att arbeta med utgångspunkt i ett 
vårdvetenskapligt perspektiv före och efter införandet av den holistiska bedömningen?  

- Vilka möjligheter och utmaningar identifieras i samband med införandet av den holistiska 
bedömningen i omvårdnaden? 
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6 METOD OCH MATERIAL 

I följande avsnitt presenteras studiens kvalitativa design som återkommer i så väl 
datainsamlingsmetod, analysmetod som urvalsförfarande. Implementeringsprocessen 
presenteras för att ge överskådlig information om hur implementeringen av den holistiska 
bedömningen gått till.   

6.1 Design 

Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats. Kvalitéer i form av sjuksköterskors 
och skötares erfarenheter eftersöktes. En kvalitativ design utgår från en hermeneutisk, 
holistisk tradition där människors levda erfarenheter av ett fenomen undersöks (Hartman, 
2004). Ett induktivt förhållningssätt innebär att förhålla sig så förutsättningslöst som möjligt 
inför data och dra slutsatser utifrån de erfarenheter som framkommer. Analysen går från det 
specifika till det generella (Henricson & Billhult, 2017).     

6.2 Genomförande av implementeringsprocessen 
Projektplanen utformades utifrån PDSA-modellens principer med att planera, genomföra, 
studera och slutligen agera (Crowford & Prasad, 2017). För överskådlig information om 
implementeringsprocessen var god se Bilaga A och för utbildningen se Bilaga B.   

6.3 Datainsamling och urval 
Datainsamling med hjälp av fokusgrupper tillämpades för att få fram nyansrika data kring 
erfarenheten av att arbeta med den holistiska bedömningen. Urvalet och dess förfarande 
presenteras slutligen i avsnittet.    

6.3.1 Datainsamling 

Fokusgrupper användes som datainsamlingsmetod då syftet var att utvärdera deltagarnas 
erfarenhet av den holistiska bedömningen i omvårdnaden. Fokusgrupper lämpar sig väl när 
syftet är att beskriva en grupps erfarenhet av något och används vid utvärderingar av olika 
projekt (Jayasekara, 2012). Deltagarnas diskussion innebär en interaktiv lärprocess där 
förståelsen för ämnet kan utvecklas och fler nyanser framkomma än ur en enskild intervju då 
deltagarnas gemensamma förståelse är större samt att förståelsen utvecklas i diskussionen 
(Wibeck, 2010; Wibeck,2017). Tre fokusgrupper genomfördes med deltagarna, en före 
implementeringen av den holistiska bedömningen där alla deltagarna medverkade och två 
efter implementeringen där deltagarna delades upp i två mindre grupper.  
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Fokusgrupperna genomfördes semi strukturerat med en intervjuguide. En intervjuguide för 
fokusgruppen innan och en för fokusgrupperna efter implementeringen utformades, där den 
första fokuserade på omvårdnadsarbetet på avdelningen (bilaga B) och den andra på vilken 
erfarenhet deltagarna hade av den holistiska bedömningen i omvårdnaden (bilaga C). 
Intervjuguiderna utformades kring tre öppna frågeställningar formulerade i syfte att skapa 
diskussion kring det fokuserade ämnet. Då fokusgruppen hade en utvärderande funktion 
behövdes en struktur som säkerställde att gruppen svarade på syftet, samtidigt som de öppna 
frågorna gav deltagarna möjlighet att diskutera fritt kring frågeställningarna. För att minska 
risken att erfarenheter gick förlorade i diskussionen ställdes två avslutande frågor där 
deltagarna fritt kunde tillägga sådant som inte framkommit (Wibeck, 2017).  

Fokusgrupperna genomfördes i ett avskilt grupprum på den psykiatriska kliniken där 
deltagarna arbetade. De genomfördes på deltagarnas arbetstid, den första tog en timme och 
18 minuter och av de två uppföljande tog den första en timme och 14 minuter medan den 
sista tog 33 minuter. Vid fokusgrupperna deltog endast moderatorn och deltagarna och 
därmed ingen bisittare. Fokusgruppernas spelades in på moderatorns mobiltelefon som 
ljudinspelningar. Ljudfilerna transkriberades fortlöpande vartefter fokusgrupperna 
genomfördes. De transkriberades ordagrant samt att pauser, suckar, skratt och höjt eller 
sänkt röstläge noterades, liksom när deltagarna pratade samtidigt för att få så autentiska data 
som möjligt.    

6.3.2 Urval 

Urvalet bestod av sju deltagare som valdes ut utifrån att de alla arbetade på den psykiatriska 
slutenvårdsavdelning för vuxna patienter i Mellansverige där implementeringen av den 
holistiska bedömningen skulle genomföras. De hade själva efter genomgången utbildning i 
Tidvattenmodellen volonterat till att delta i projektet.  Deltagarna utgjorde den projektgrupp 
som genomförde implementeringen av den holistiska bedömningen. Urvalet var således 
ändamålsenligt då de som deltog hade erfarenhet av det ämne som fokusgruppen diskuterade 
(Henricsson & Billhult, 2017; Wibeck, 2017). 

Urvalsgruppen hade en hög grad av homogenitet vilket främjar diskussionsklimatet i 
fokusgruppen (Wibeck, 2010; Wibeck, 2017). De ingick i samma omvårdnadsteam och hade 
erhållit samma utbildning i Tidvattenmodellen, det var den första utbildning de erhållit om 
modellen. De hade vid de uppföljande fokusgrupperna en gemensam erfarenhet av att arbeta 
med den holistiska bedömningen under fem veckors tid.  

Urvalsgruppen var samtidigt heterogen avseende kön med en man och sex kvinnor. 
Arbetslivserfarenheten varierade från 8 månader till 22 år på avdelningen. 
Utbildningsgraden varierade från att två deltagare studerade till undersköterska, två var 
undersköterskor, två var grundutbildade sjuksköterskor till att en var specialistsjuksköterska 
i psykiatrisk vård. En viss grad av heterogenitet är nödvändig för att generera en diskussion 
som ger rika data. Den kategori av olikheter mellan forskningspersonerna som framförallt 
kunde utgöra en social maktfaktor i diskussionen var utbildningsgraden. Moderatorn styrde 
därför diskussionen genom att fördela ordet om det blev nödvändigt så att inte en deltagare 
kunde ta över (Wibeck, 2010; Wibeck, 2017).  
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6.4 Analys av data 
De data fokusgrupperna genererade analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys vilket 
beskrivs närmare i avsnittet. Analysprocessen synliggörs i kronologisk ordning i 
nedanstående figur (Tabell:1).    

Tabell 1: Analys av data 

Transkribering av fokusgrupp 1 à MeningsenheteràKondenseringàKoder för 
fokusgrupp 1 

Transkribering fokusgrupp 2+3à MeningsenheteràKondenseringàKoder för 
fokusgrupp 2+3 

Kategorier skapades för fokusgrupp 1à Kategorier skapades för fokusgrupp 2+3à 
Möjligheter och hinder identifierades i 
kategorierna för fokusgrupp 2+3à 

Kategorierna för fokusgrupp 1 och dem för 
fokusgrupp 2+3 jämfördes avseende 
likheter och skillnader - vad hade 
förändrats? 

à Två teman skapades som svarade på 
den ”röda tråden” i vårdarnas 
erfarenhet 

 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning. Analysen av den första fokusgruppen, som genomfördes innan 
implementeringen av den holistiska bedömningen, påbörjades direkt efter transkription. 
Analysenheten lästes flera gånger för att skapa en förståelse för helheten och därefter skrevs 
en kort sammanfattning av vad texten handlade om.  Därefter identifierades meningsbärande 
enheter i form av citat som representerade en gemensam innebörd relevant för syftet. De 
meningsbärande enheterna koncentrerades till kondenserade enheter där kärnan i den 
mening som uttrycktes kvarstod i en kortare men lika innebördsrik enhet. I nästa steg 
abstraherades de till koder vilket Graneheim och Lundman (2004) liknar vid att sätta en 
etikett på enheterna. Det blev en form av sammanfattning i enstaka ord. 

När deltagarna arbetat med bedömningen i 5 veckor hölls de två uppföljande 
fokusgrupperna. Även dessa transkriberades och analyserades enligt samma principer. I och 
med det kunde analysarbetet med den första fokusgruppen fortsätta då det blev möjligt att 
jämföra data före och efter införandet av den holistiska bedömningen. Data från 
”utgångsläget” respektive ”uppföljningen” utgjorde varsin domän eller område med 
gemensamt innehåll såsom Granheim och Lundman (2004) beskriver dem. En manifest 
analys genomfördes av data från såväl ”utgångsläget” som ”uppföljningen”. Koder med 
gemensam innebörd fördes samman i kategorier och subkategorier vilka enligt Graneheim 
och Lundman (2004) skall vara homogena vad gäller meningsbärande enheter inom 
kategorin och tillräckligt heterogena mellan olika kategorier så att en meningsbärande enhet 
bara kan passas in i en kategori.  

I följande skede genomfördes en latent analys, med fokus på tolkning av den underliggande 
meningen. Kategorierna jämfördes sedan för att identifiera likheter och skillnader mellan 
fokusgrupperna. I uppföljande data eftersöktes även möjligheter och hinder som identifierats 
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med den holistiska bedömningen genom att den underliggande meningen i kategorierna 
abstraherade till två teman, vilka enligt Graneheim och Lundman (2004) tar fasta på hur 
något erfars.  

Tabell 2: Exempel på analysförfarandet  

Fokusgrupp 
1 

Meningsenhet  
Kondensering  

Kod Subkategori Kategori Tema 

…det finns ju fall 
där liksom där 
önskemål och 
kring planeringar 
och sådär inte är 
riktigt realistiska. 

Ibland är 
önskemål kring 
planering inte 
realistiska. 

Patienter 
har 
orealistiska 
önskemål. 

Personalen vet 
vad som är bäst 
för patienten 

De 
professionella 
vet bäst 

Att gå från 
expertroll 
till 
partnerskap 

Fokusgrupp 
2+3 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori Tema 
…man får en 
inblick i 
personen. Hur 
den har haft det 
och tidigare och 
nu och framåt att 
man får en 
förståelse kanske 
på ett annat sätt 
och att man 
jobbar på ett 
annat sätt 

Får en större 
inblick i och 
förståelse för 
personen. 

Ger större 
förståelse 

Att få en större 
helhetsbild av 
patienten  

Patientens 
perspektiv 
kommer mer 
i fokus 

Att gå från 
expertroll 
till 
partnerskap 

6.5 Etiska överväganden 
Etiska övervägande har gjorts utifrån Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska principer om 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Deltagandet i 
studien var helt frivilligt och deltagarna kunde när som helst avsluta sitt deltagande utan att 
ange orsak. Muntligt samt skriftligt samtycke inhämtades för varje deltagare för att 
säkerställa samtyckeskravet. De fick överskådlig information om studiens bakgrund, syfte 
och eventuella risker och fördelar kring deras deltagande i studien vilket svarade mot 
informationskravet, se (Bilaga E). En identifierad risk med studien var att konfidentialiteten 
kunde brytas och deltagarnas identitet röjas då risken för detta är extra stor när deltagarna 
känner varandra sedan tidigare. För att upprätthålla konfidentialitetskravet presenterades 
inte personliga data såsom namn och ålder. Även hur länge varje enskild deltagare arbetat på 
vårdavdelningen utelämnades då det skulle kunna röja deras identitet för andra på 
arbetsplatsen.  Varje fokusgrupp avidentifierades med ett kodnamn och inga personuppgifter 
sparades varpå det inte är möjligt att koppla personuppgifter till en enskild deltagare. Data 
förvarades på en lösenordskyddad hårddisk oåtkomlig för obehöriga.  

För att minska risken att deltagarna indirekt identifieras utifrån ett sammantag av 
information som framkommer i fokusgruppen så utelämnades sådan information som kunde 
anses röja deltagarnas identitet från resultatet såsom andra arbetsplatser som deltagaren 
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arbetat på (Vetenskapsrådet, 2018). Avvägningen mellan det etiska kravet om 
konfidentialitet för deltagarna föregår den eventuella vinsten med studien med hänsyn till 
studiens forskningsnivå, magisteruppsats, samt den etiska principen att etiken alltid ytterst 
måste föregå eventuell vinst med studien. Framförallt som studien genomförs utifrån ett 
urval i en liten grupp där forskningsopersonerna känner varandra vilket i sig innebär en 
förhöjd risk att deras identitet kan röjas (Damianakis & Woodford, 2012). Datamaterialet 
användes enbart för den aktuella studien och delades endast med författarens handledare för 
att upprätthålla nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018).   

Ytterligare en identifierad etisk risk med studien var att författaren tidigare varit kollega med 
deltagarna vilket skulle kunna påverka deltagarna till att känna sig manade att delta mot sin 
vilja för att hjälpa författaren, vilket strider mot samtyckeskravet. För att undvika den risken 
fick de som ville delta i projektet lyfta detta med sin närmaste arbetsledare alternativt maila 
författaren så att ingen situation uppstod där författaren kunde upplevas utöva påtryckning 
utan de fick på eget initiativ visa sitt intresse att delta. När de visat sitt intresse försåg 
författaren deltagaren med skriftlig information om studien så att de med god tidsmarginal 
informerat kunde överväga deltagandet. För att undvika att författaren påverkade deltagarna 
under datainsamlingen förhöll sig författaren neutral till allt som framkom och yttrade inga 
egna erfarenheter utan ställde endast uppföljande frågor i syfte att få deltagarna att utveckla 
sina resonemang. Inledningsvis i varje fokusgrupp klargjorde författaren att det var 
deltagarnas erfarenheter som eftersöktes och att allt var tillåtet att uttrycka. Författaren 
skulle enbart agera moderator och inte själv delta i diskussionen. Vid de få tillfällen frågor 
ställdes direkt till författaren hänvisade författaren till att istället fråga Fokusgruppen.  

7 RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån analysprocessen. Det inleds med att den manifesta analysen 
relateras till först ”utgångsläget” och sedan ”uppföljningen”. Slutligen presenteras den latenta 
analysen där kategorierna från respektive domäner relateras till varandra. 
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Figur 3; Presentation av resultatet 

7.1 Utgångsläget 
Här presenteras den manifesta analysen av fokusgruppen innan den holistiska bedömningen. 
Det framkom tre kategorier med sammanlagt sju subkategorier som alla berörde vårdarnas 
erfarenhet av omvårdnaden på slutenvårdsavdelningen.  

7.1.1 Omvårdnaden får inte utrymme 

Kategorin handlade om det medicinska perspektivets dominans på vårdavdelningen. Läkaren 
hade det högsta mandatet och var den som bestämde över patientens planering. 
Sjuksköterskorna med den högsta omvårdnadskompetensen hade svårigheter i att få 
utrymme för omvårdnaden. Omvårdnaden blev osynliggjord men vårdarna strävade mot att 
använda omvårdnaden mer.  

Läkaren styr vården 
Vårdandet utgick från läkarens bedömning av patienten. Vårdarna gjorde även en egen 
bedömning av patienten men den stämde ofta ganska bra med läkarens. De uttryckte att 
läkarens förtroende var viktigt eftersom det gav dem mandat till att påverka i vårdandet.   

  …initialt är det ju den rapporten man får från läkaren…sen när man träffar patienten så så 
gör man liksom som en egen liten vad behöver patienten. Oftast så går dom ju ändå ganska 
parallellt eh den bedömning läkaren har gjort... (G)     

Vårdarna hade som uppgift att observera patienterna åt läkaren. Det framkom en hierarki 
där skötarna som arbetade närmast patienten observerade och rapporterade till 
sjuksköterskan som i sin tur meddelade läkaren. Patienterna hade begränsad möjlighet till 
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delaktighet i denna hierarki eftersom de inte kunde påverka läkarens medicinska bedömning. 
Läkaren hade de slutgiltiga besluten om patientens vård och kunde besluta åtgärder som inte 
stämde överens med patientens eller vårdarnas uppfattning. Det kunde handla om att 
patienten skrevs ut mot sin vilja till en svår situation. Patienten ansågs av läkaren medicinskt 
färdigbehandlade men patienten uttryckte en annan uppfattning. Vårdarna efterfrågade här 
mandat att ta beslut kring patienterna utifrån ett omvårdnadsperspektiv.  

Omvårdnaden blir osynliggjord 

Vårdarna arbetade inte utifrån omvårdnadsplanen. Skötarna tog inte del av den annat än om 
sjuksköterskorna lyfte delar av den muntligt när det ansågs angeläget. Sjuksköterskorna som 
skrev omvårdnadsplanerna fick inte tid för detta vilket gjorde det svårt att hinna med dem. 
Omvårdnaden prioriterades inte vilket visade sig genom att vårdarna inte prioriterade 
patientsamtal trots att det kunde finnas tid.  

Det blir ju som idag jag har inte gjort en enda omvårdnadsplan. Tanken har funnits där på fyra 
stycken men det går inte. (E) 

Sjuksköterskorna hade mest administrativa arbetsuppgifter och träffade inte patienten såsom 
skötarna som var ute på avdelningen. Sjuksköterskorna träffade patienterna främst vid 
medicindelning och det var främst snabba möten. Det innebar svårigheter i att få en relation 
till patienten. Omvårdnadsbedömningen kretsade mest kring tiden på vårdavdelningen och 
på att patienten skulle må så bra som möjligt i nuet. Det var svårt att planera för tiden efter 
vårdtillfället eftersom vårdarna inte visste vad de kunde erbjuda patienten då. Det var andra 
aktörer som beslutade om den planeringen såsom socialtjänsten och läkaren.   

Att sträva efter att använda omvårdnaden mer 

Vårdarna intresserade sig för patienternas perspektiv på saken genom att fråga dem om 
deras mående, vad de behövde och vad de hade för målsättning. Det var en individuell vård 
på så vis att det inte fanns någon mall som alla skulle följa utan vårdandet planerades utifrån 
varje patient.    

…tänker ju mycket på det här med bemötande, det lägger jag mycket fokus på faktiskt. Och så 
att man försöker ha samtal med patienterna. (A)  

Vårdarna försökte arbeta mer utifrån omvårdnad och inte bara utifrån det medicinska 
perspektivet. Det gjorde de genom att prioritera samtal med patienterna och att fokusera på 
ett bra bemötande. Ytterligare en strävan att använda sig mer av omvårdnad visade sig i att 
sjuksköterskorna hade börjat skriva fler omvårdnadsplaner. Tidigare hade de knappt skrivit 
några alls men nu strävade de efter att så många som möjligt skulle få en omvårdnadsplan. 
Det var dock fortfarande en minoritet av patienterna som fick en omvårdnadsplan.       

7.1.2 De professionella vet bäst 

I denna kategori framträdde två subkategorier där den första beskrev hur vårdarna 
framförallt observerade patienterna och ansåg sig bättre kunna avgöra vad som var bäst för 
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patienten. Den andra beskrev hur vårdandet främst utgick från det professionella 
perspektivet och patientens delaktighet reducerades till att få uttrycka sin åsikt.     

Personalen vet vad som är bäst för patienten 
Vårdarna beskrev hur de baserade sina bedömningar av patienten till stor del på 
observationer. Mycket handlade om att observera avvikande beteende som kunde tyda på ett 
försämrat mående. Vårdarna eftersträvade att få en så objektiv bild som möjligt av patienten 
och diskuterade därför patienten med varandra. Risken fanns att patienten upprätthöll ett 
sken för en vårdare men visade ett mer autentiskt mående för någon annan. 
Sjuksköterskorna använde sig mycket av skötarnas bedömningar i sitt arbete eftersom de 
träffade patienterna mer. Sjuksköterskorna förmedlade bland annat skötarnas perspektiv i 
rapporterna vid skiftbytet men också i omvårdnadsdokumentationen. 

…nånstans vad skulle den här behöva?...Vad känner jag? Att den här personen behöver utifrån 
vad den har sagt till mig eller hur jag uppfattar den… (C)  
 
Det framträdde att det var vårdarnas erfarenhet att inte alla patienter kunde avgöra 
sitt eget bästa. De kunde komma med önskemål eller målsättningar som inte var 
rimliga. Det kunde också handla om att vårdaren behövde tvinga patienten till att 
göra saker mot sin vilja för att på så sätt enligt vårdaren hjälpa patienten. Det kunde 
handla om att tvinga en patient att gå ut på permission eftersom det ansågs stärka 
patienten. Vårdarna uttryckte också erfarenhet av att inte kunna lita på patienterna. 
De kunde känna sig lurade av patienterna och därför var det viktigt att vara på sin 
vakt för att minska risken för att någonting blev fel. Att alltid lita på patienten 
bedömdes utifrån den här erfarenheten som att vara naiv.    

Delaktighet på vårdarnas villkor 
Vårdarna uttryckte att patienterna hade en hög grad av delaktighet i sin vård genom 
att de fick uttrycka sina tankar och önskemål. Denna delaktighet handlade om att få 
komma till tals och att vårdarna lyssnade till vad patienten hade att säga. Det 
handlade om att bli tillfrågad och att få välja inom avdelningens givna ramar men inte 
lika säkert om att få bestämma. Det blev upp till vårdaren att avgöra när patienten 
skulle få vara delaktig 
 
…de är väldigt delaktiga om dom…dom kommer ju med önskemål och tankar (instämmande 
hummande) och asså hela tiden. (C) 

Det var lättare att vårda patienter som hade varit på avdelningen förut och som kände 
vårdaren. De återkommande patienterna kände till hur avdelningen fungerade och vad de 
kunde förvänta sig. På så vis blev de återkommande patienterna mer delaktiga genom att de 
hade förståelse för vilka krav de kunde ställa. De yngre patienterna beskrevs som mest 
delaktiga eftersom de var pålästa och ställde mer krav.  
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7.1.3 Patienten måste själv vilja 

I kategorin framkom vårdarnas erfarenhet av att patienten behövde vara motiverad och 
samarbeta med vårdaren för att uppnå förändring. De hade dock erfarenhet av svårigheter i 
att uppnå detta vilket framträder i den första subkategorin.     

Svårt att få patientens förtroende 
Det fanns patienter som vårdarna hade svårt att nå fram till.  De patienterna erfor vårdarna 
som avskärmade då de avvisade vårdarnas försök till kontakt. Det blev frustrerande för 
vårdarna som kunde känna sig svarslösa inför hur de skulle få kontakt med patienten.  

…försöker hitta anledningar till att starta ett samtal och dom liksom…bara skärmar av det kan 
jag tycka är jobbigt…ibland man vet inte riktigt hur man ska…nå fram riktigt. (F) 

En del patienter verkade känna sig anklagade av att erbjudas samtal genom att de uttryckte 
oro när vårdarna ville prata med dem. Andra patienter hade enligt vårdarna svårt att berätta 
och dela med sig och dessa patienter kunde glömmas av bort eftersom de inte gjorde anspråk 
på vårdarnas uppmärksamhet. Vårdarna erfor också svårigheter när patienter hade svårt för 
att prata om sina resurser och sin förmåga att åstadkomma förändring. Det blev en utmaning 
för vårdaren att ha ett utvecklande, framåtblickande samtal med dessa patienter.    

Patienten behöver vara motiverad 
Patientens delaktighet kopplades samman med dess motivation, att patienten behövde vara 
motiverad för att uppnå positiva resultat. Om patienten inte själv ville åstadkomma en 
förändring så var det enligt vårdarnas erfarenhet svårt att komma vidare. Det blev en 
uppgiven situation där vårdaren inte kunde göra så mycket utan att vänta på att patienten 
skulle bli motiverad.  

 Om inte patienten är med på det hela dåå uppnår man bara kortvariga resultat eller inga 
resultat alls. (B) 

Vårdarna kunde försöka att motivera patienten till förändring men patienten behövde själv 
göra jobbet. Det brukade inte vara lönsamt att lägga alltför mycket kraft om patienten inte 
visade sig intresserad. Den planering som gjordes brukade i alla fall fallera inom kort om 
patienten inte var motiverad.  

7.2 Uppföljningen 
Här presenteras den manifesta analysen i relation till de två uppföljande fokusgrupperna 
efter implementeringen av den holistiska bedömningen. Det framgick sammanlagt fyra 
kategorier och tio subkategorier som berörde omvårdnaden på avdelningen efter 
implementeringen och vilka möjligheter och hinder som erfarits i arbetet med bedömningen.     
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7.2.1 Patientens perspektiv kommer mer i fokus 

I kategorin framkom tre subkategorier som berörde vårdarnas erfarenhet av att patienten 
blev mer delaktig i sin vård. Den holistiska bedömningen främjade vårdarens förståelse för 
patienten och relationen utvecklades mer mot ett samarbete.    

Att låta patientens perspektiv bli mer styrande i omvårdnaden 
Patienten blev mer delaktig i sin vård genom den holistiska bedömningen. Fokus hamnade 
mer på att ta del av patientens perspektiv och att låta det vara styrande i patientsamtalet. 
Patientens berättelses hamnade mer i centrum och de professionellas inverkan på 
patientsamtalet minskade. Detta genom att vårdaren i mindre grad avgjorde vad som var 
viktigt för patienten.   

 …att det inte blir vi som bestämmer vad som blir viktigt eller prioriterat för asså just för det 
här fallet utan att alla…får möjligheten själva och bestämma vad dom tycker… (D) 

Den holistiska bedömningen främjade samarbetet mellan vårdare och patient. Den hade en 
positiv inverkan på vårdrelationen där patienten blev mer aktiv i sin vård. Det kom inte i lika 
stor utsträckning som tidigare an på vårdaren att ordna med allting utan samarbetet ökade. 
Att arbeta med bedömningen stärkte vårdaren i sin profession genom att aktivt arbeta med 
omvårdnad på ett sätt som vårdaren kunde se var till hjälp för patienten.          

Att få en större helhetsbild av patienten 
Samtalsmanualen för den holistiska bedömningen var ett stöd för att ta del av patientens 
perspektiv. Samtalet fick en struktur som säkerställde att en helhetsbild av patienten och 
dess situation framträdde. Genom samtalsmanualens upplägg och frågeställningar framkom 
mer information kring patienten än vid ett ostrukturerat samtal.  

…man får en inblick i personen. Hur den har haft det och tidigare och nu och framåt att man 
får en förståelse kanske på ett annat sätt och att man jobbar på ett annat sätt då. Istället för att 
bara utgå ifrån här och nu. (C) 

Samtalsmanualen gav ett samtal med bra flyt, utformningen gav ett naturligt samtal där 
frågorna kom i en logisk följ. För de patienter som hade svårt för att berätta om sig själva och 
sin situation var samtalsmanualen en möjliggörare för samtal. Dels genom att patienterna i 
högre grad fick en omvårdnadsbedömning men också genom att vårdaren fick stöd i 
frågeställningarna vilket möjliggjorde samtal.   

Att stödja patienten till en ny förståelse av sig själv 
Vårdarna erfor att patientens förståelse för sig själv och sin situation främjades av att 
använda den holistiska bedömningen. Genom att vårdaren lät patienten berätta utifrån sig 
själv så kunde patienten få syn på saker som utvecklade dess förståelse.     

…oftast ganska tydligt att öehm situationen klarnar för patienten att den genom att den liksom 
sätter ord på sina tankar och så vidare att situationen blir tydligare och och mera konkret.... 
(B) 
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Frågorna och samtalet kring bedömningen var ett stöd att få klarhet i sin situation vilket var 
hjälpsamt i sig oavsett om bedömningen ledde till något ytterligare. På så sätt var 
bedömningen ett ändamål i sig självt. 

Holistiska bedömningen främjar en samsyn 
Att den holistiska bedömningen dokumenterades innebar en mer systematisk dokumentation 
av patientsamtalen vilket förbättrade informationsöverföringen kring patienten. Tidigare 
skrevs inte patientsamtal ner lika rutinmässigt utan mycket information fördes vidare 
muntligt.  

…man har en samsyn på patienten att om du har samtal och beskriver liksom patientens 
önskemål ja och så får jag läsa det så liksom får vi ungefär samma blick över det hela. (B) 

Att kunna läsa den holistiska bedömningen i journalen gav en större samsyn kring patienten, 
dels mellan vårdaren och patienten och dels i personalgruppen då alla hade möjlighet att ta 
del av patientens perspektiv. Det blev även lättare att följa upp vården då en helhetsbild av 
patienten och dess situation fanns dokumenterad vilken kunde användas som en 
referenspunkt vid nästa vårdtillfälle.   

7.2.2 Krångligt att använda sig av den holistiska bedömningen 

I kategorin framgick två subkategorier där den första handlade om praktiska svårigheter 
vårdarna stött på i arbetet med den holistiska bedömningen relaterat till samtalsmanualen. 
Den senare berörde svårigheter i att utgå från perspektivet.   

Svårt att använda samtalsmanualen praktiskt 
Samtalsmanualen var enligt några vårdare, främst skötare, krånglig att använda då den 
innehöll många frågor vilka dessutom delvis gick in i varandra. Samtalet blev då som en 
intervju och mindre som ett naturligt samtal. Det var svårt att hinna med att dokumentera 
patientens svar under varje fråga då patienten började prata fritt och att då plocka tillbaka 
samtalet för att besvara varje enskild fråga med patientens ord var osmidigt. 

 …blir som en intervju där man…har asså där dom här frågorna liksom hindrar nästan istället 
för…att kanske ha färre frågor. (D) 

Att vårdavdelningens journalsystem inte var utformat utifrån Tidvattenmodellen och den 
holistiska bedömningen var ett hinder. Sökorden stämde inte överens vilket gjorde det svårt 
att föra in bedömningen i dokumentationssystemet på ett begripligt vis. Vårdaren behövde då 
förklara samtalsmanualen i löpande text för att sätta patientens berättelse i ett begripligt 
sammanhang.    

Svårt att förstå hur perspektivet ska användas 
Motivationen i arbetet med den holistiska bedömningen kunde svikta då några uttryckte att 
de inte såg att bedömningen bidrog med något nytt eftersom man alltid haft samtal med 
patienterna och frågat dem om deras syn på saken. De såg inte att bedömningen gjorde 
någon skillnad.   
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…på nåt sätt som att vi bara sätter ett ord på nåt att vi sitter och pratar med patienterna och då 
blir det liksom en holistisk bedömning…. (C) 

Det blev delvis mest ett nytt namn på en gammal företeelse. Den holistiska bedömningen var 
svårare att genomföra vilket uttrycktes som att bara göra en redan existerande arbetsuppgift 
svårare. Vårdarna uttryckte erfarenhet av att ha varit stressade och förvirrade under arbetet 
med bedömningen. Att känna sig osäker på hur den skulle genomföras skapade ett motstånd 
till att arbeta med den holistiska bedömningen.     

7.2.3 Omvårdnaden prioriteras inte 

I kategorin framkom två subkategorier vilka båda berör hur omvårdnaden hade svårt att få 
utrymme i vårdandet. Vårdarnas tid prioriterades till sysslor och att bistå läkaren.    

Att inte få tid för omvårdnad 
Det var svårt att få tid för att arbeta med den holistiska bedömningen. Andra arbetsuppgifter 
prioriterades såsom att bistå läkaren eller mer praktiska sysslor såsom att bistå patienterna 
med saker. Förutsättningarna var inte sådana att alla patienter hann få en bedömning. Ett 
annat hinder var de korta vårdtiderna på avdelningen. När patienten kom till avdelningen 
mådde hen ofta för dåligt för att genomföra den holistiska bedömningen och när patienten 
mådde bättre skrevs den snabbt ut. Det var därför svårt att hitta ett bra tillfälle att genomföra 
bedömningen.   

…svårt att få den här tiden …man får liksom andra uppgifter hela tiden…det blir liksom aldrig 
av och att man får den tiden för det är så mycket annat hela tiden. (C) 

Sjuksköterskorna med den främsta omvårdnadskompetensen hade ganska lite 
patientkontakt, det var skötarna som arbetade närmast patienten. Sjuksköterskorna hade 
mer administrativa arbetsuppgifter och träffade patienterna främst vid medicindelning. 
Samtidigt var sjuksköterskorna de som var mest intresserade av arbetet med den holistiska 
bedömningen av vårdarna på avdelningen.    

Holistiska bedömningen får inte genomslagskraft  

Vårdarnas arbete kretsade mycket kring att observera patienterna för att uppmärksamma 
medicinska risktillstånd. Arbetet utgick på så vis från medicinska bedömningar även efter 
implementeringen av den holistiska bedömningen.    

… ibland så kan jag tycka så här nä men sen händer det inget mer. Man har det här samtalet 
och så, det var det…”. (D) 

De använde sig inte aktivt av omvårdnadsbedömningen utan de genomförde den holistiska 
bedömningen och dokumenterade den men utgick sen inte från den i vårdandet. De andra 
vårdarna på avdelningen involverades inte i arbetet med bedömningen utan endast deltagarna 
var insatta i arbetet. Endast andra sjuksköterskor kunde visa sitt intresse för bedömningen 
men i övrigt var det ingen som visade intresse. På detta sätt fick bedömningen inte 
genomslagskraft på vårdavdelningen.  
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7.2.4 Att inte våga ge upp expertrollen  

Kategorins två subkategorier berör på olika sätt hur vårdarna erfor svårigheter i att släppa på 
sin kontroll och låta patienten vara mer styrande.  

Det är inte patienten som bestämmer 

Enligt vårdarna kunde patienten inte bestämma över så mycket i sin vård. Det var läkaren 
och socialtjänsten som framförallt beslutade om vidare planering och på avdelningen fanns 
det rutiner att förhålla sig till som inskränkte patientens självbestämmande.  

Det är ju fortfarande läkare och socialsekreterare och så här som har tyck och tänk om. (C) 

Vårdarna erfor att patienternas delaktighet främst handlade om att få diskutera sina 
mediciner eller att få uttrycka önskemål och åsikter vilka det var upp till vårdarna att bedöma 
om de var rimliga eller inte. Patientens delaktighet var inte nödvändig i vårdandet utan det 
fanns patienter som bad att få slippa vara delaktiga och då tog vårdarna över.     

Litar inte på patientens förmåga 

Patienternas planeringar höll sällan vilket innebar att vårdarna räknade med att få arbeta 
med en patient i många år. I samtal med en patient kunde vårdaren upptäcka att patienten 
uttryckte en enligt vårdaren skev verklighetsuppfattning. Det var svårt att ha delaktighet med 
en patient som inte visade sjukdomsinsikt. Vårdarna kunde också ha svårt att lita på de svar 
som patienten gav.     

…Dom här som inte har nån sjukdomsinsikt överhuvudtaget där är det ju svårt…när dom 
själva tycker att dom har helt klar bild över världen ser ut och det kanske inte riktigt stämmer 
överens med vad vi andra ser där och då. Då är det ju svårt för dom och styra. (C) 

Vårdarna diskuterade ofta patienterna och hur de uppfattade dem med varandra. De 
överförde på så vis sin egen bedömning av patienten till varandra. Det handlade mycket om 
att uppmärksamma ett försämrat mående och att skapa en gemensam bild. Det fanns också 
mycket tyst kommunikation där vårdarna kommunicerade sina bedömningar icke-verbalt 
mellan varandra.  

7.3 Latent analys 
I den latenta analysen framkom två teman som fångar möjligheter och hinder med 
implementeringen av den holistiska bedömningen. I den följande texten beskrivs dessa 
teman var för sig.  

7.3.1 Att gå från expertroll till partnerskap 

Temat handlade om hur vårdarna hamnade i en strid om vilket fokus de skulle ha i vårdandet 
av patienten. De befann sig i en organisation som inte förändrats utan liksom tidigare 
dominerades av det medicinska perspektivet med läkaren som den främste experten på 
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patienten. Vårdarna agerade rutinmässigt som läkarens ställföreträdande experter på 
vårdavdelningen. Det var en bekant roll omgärdad av erfarenheter och myter kring patienten 
som lite opålitlig och oförmögen att ta ansvar för sig själv. Att patienten likt ett barn kunde få 
säga sin mening och önska men att vårdaren likt en mer erfaren och myndig förälder var den 
som bestämde och visste bäst.  

Vårdarna hade dock erfarenheter som inte passade in i den här organisationen, erfarenheter 
som skavde i rollen som expert. De såg såväl innan som efter den holistiska bedömningen att 
patientens delaktighet var nödvändig för att komma någonstans i vårdandet. De såg i arbetet 
med den holistiska bedömningen möjligheten med att släppa på kontrollen, med att kliva ur 
expertrollen och istället ta del av patientens syn på saken. När patienten fick inta expertrollen 
och berätta för vårdaren kunde en större helhetsbild växa fram som hjälpte vårdaren att 
förstå patienten bättre.  

…att man sätter patienten i centrum och det här narrativa berättandet att patienten får 
beskriva sin verklighet och inte behöver bli så styrd av frågorna som vi mer eller mindre 
lägger i munnen på patienten. (B) 

Den tysta kunskapen som patienten bar på blev synliggjord och fick höras i den uppföljande 
domänen. När vårdaren vågade tro på patientens berättelse kunde de mötas i en gemensam 
förståelse för vad som var viktigt. Istället för att agera expert mot patienten öppnades 
möjligheten för ett partnerskap där vårdaren bidrog mer på patientens villkor. Expertrollen 
fanns dock kvar i bakgrunden och riskerade att dissekera patientens berättelse i objektiva 
observationer om den inte tyglades. Vägen mot ett partnerskap var svår och osäker även om 
vårdaren kunde se att den var god.   

7.3.2 Att kämpa för att göra plats för omvårdnad 

Temat handlade om att omvårdnaden inte fick utrymme på vårdavdelningen. Det blev ett 
hinder i implementeringsprocessen av den holistiska bedömningen då vårdarna inte fick tid 
att arbeta med bedömningen. Istället prioriterades arbetsuppgifter som var viktiga för den 
medicinska bedömningen på uppdrag av läkaren. Det blev en tyst kamp om att få tiden att 
använda omvårdnaden i vårdandet.   

…i den bästa av världar så skulle vi ha all tid å avsätta till enbart patienter…det är ju ändå inte 
så det ser ut. Det finns ju avdelningsarbete som behöver göras och det blir ju läkarsamtal…det 
är ronder och det kommer soc och det slukar folk. (D) 

Vårdarna försökte göra plats för omvårdnad och ge patienterna av sin tid men ofta fann de 
sig själva fast i ett hjul av sysslor som avbytte varandra. Vårdarna var det ”folk” som skulle 
finnas tillgängliga för alla andra men inte framförallt för patienterna. Deras egen kunskap, 
omvårdnaden, blev på det här sättet osynliggjord. Dessvärre drabbade denna osynlighet även 
dem själva genom att de kunde ha svårigheter i att själva förstå hur omvårdnaden skulle 
användas. Det var krångligt att förstå perspektivet och bedömningen och de ifrågasatte själva 
vinsten med den då de alltid tagit del av patientens perspektiv om än inte strukturerat. Det 
framgick här en motstridighet då vårdarna även uttryckte en strävan mot att använda sig mer 
av omvårdnaden i vårdandet.   
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 Det framgick en kamp på flera nivåer för omvårdnaden. Vårdarna kämpade själva med sin 
egen förståelse för omvårdnaden och sinsemellan då denna förståelse varierade dem emellan. 
En annan kamp var mot avdelningens medicinska organisation som inte gav tid för 
omvårdnad. Här utspelade sig en tyst kamp där vårdaren stressade och försökte klämma in 
punktinsatser av omvårdnad mellan sysslorna. Dessa punktinsatser med holistiska 
bedömningar fick ingen genomslagskraft på avdelningen som i stort förblev densamma.         

8 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet inleds med metoddiskussionen utifrån tre kvalitetsbegrepp för 
kvalitativa studier. Den följs av den etiska diskussionen som lyfter de etiska överväganden 
som gjorts i arbetet. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation till den teoretiska 
referensramen Tidvattenmodellen samt tidigare forskning.    

8.1 Metoddiskussion 
För att skapa trovärdighet för analysen och dess slutsatser behöver författaren påvisa 
giltighet, pålitlighet och överförbarhet vilket är de kvalitetsbegrepp som metoden kommer att 
diskuteras utifrån. 

8.1.1 Giltighet 

Giltigheten avser huruvida forskningsprocessen genom såväl urval, datainsamlingsmetod och 
analysmetod stödjer resultatet enligt Granheim och Lundman (2004). Giltigheten för 
resultatet diskuteras utifrån detta avseende urvalet, fokusgrupperna och den kvalitativa 
innehållsanalysen.   

Urvalet 
Att deltagarna har erfarenhet av det som ska studeras är nödvändigt för trovärdigheten i att 
de kan svara på syftet (Granheim, Lindgren & Lundman, 2017). Urvalet bestod av deltagare 
som alla hade erfarenhet av implementeringen av den holistiska bedömningen och därmed 
kunde svara på syftet. Alla deltagare hade dock inte genomfört självständiga bedömningar 
utan deltagit tillsammans med en annan deltagare. En deltagare hade inte varit med vid en 
bedömning men aktivt tagit del i implementeringsarbetet. Att inte alla deltagare självständigt 
genomfört holistiska bedömningar är en möjlig svaghet i relation till syftet men orsaken till 
att de inte hunnit med detta var samtidigt ett av huvud fynden i data, att omvårdnaden inte 
får utrymme.  
 
Ytterligare en aspekt av urvalets giltighet var att deltagarna hade varierande 
vårdvetenskapliga kunskaper. Av de sju deltagarna var tre sjuksköterskor varav en specialist i 
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psykiatrisk vård. De övriga deltagarna saknade formella kunskaper i vårdvetenskap då 
undersköterskor läser mer praktiskt betonad omvårdnad. Sannolikt var arbetet med den 
holistiska bedömningen en större utmaning för skötarna än för sjuksköterskorna utifrån 
denna skillnad i kunskapsnivå vilket kan ha påverkat resultatet. Dock var syftet även att 
beskriva annan omvårdnadspersonals erfarenhet av att arbeta med den holistiska 
bedömningen. Detta då omvårdnadsteamen i den kliniska verksamheten framförallt utgörs 
av annan omvårdnadspersonal än sjuksköterskor. Att involvera dessa i arbetet med att 
implementera vårdvetenskap i vårdarbetet är därför nödvändigt. Deras erfarenheter såväl 
som sjuksköterskornas är värdefull kunskap för fortsatt utvecklande av omvårdnadsarbetet.      
 
Urvalets storlek är ytterligare ett kriterium för trovärdighet då det behöver vara tillräckligt 
stort för att generera variationer i data som svarar på syftet (Granheim, Lindgren & 
Lundman, 2017). Vid datainsamlingsmetoden Fokusgrupper behöver även gruppens storlek i 
relation till önskat diskussionsklimat beaktas. Urvalet bestod av sju deltagare, målsättningen 
var sex deltagare då en mindre grupp ger större möjlighet för varje forskningsperson att dela 
med sig av sina erfarenheter och åsikter (Wibeck, 2017). Det var dock sju personer som 
volonterade att delta varpå alla valdes ut då en extra person kan vara att föredra om någon 
inte skulle haft möjlighet att delta såsom planerat (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). I de 
två utvärderande fokusgrupperna deltog fyra deltagare i den första och tre i den andra.  

Fokusgrupper 
Utifrån att Fokusgrupperna genererade data rika på variationer och innebörd relaterat till 
syftet anses datainsamlingsmetoden varit lämplig. Styrkan med fokusgrupper är att 
deltagarna i interaktionen med varandra kan stimuleras och inspireras och ge uttryck för 
sådant som inte skulle framkomma i en enskild intervju. Deltagarna är fler till antalet vilket 
förskjuter makten i högre grad till dem än moderatorn (Wibeck, 2010; Wibeck, 2017). 
Nackdelen är att gruppens dynamik får stor betydelse och påverkar data. En homogen grupp, 
såsom projektgruppen, är att föredra utifrån att deltagarna lättare delar med sig till 
varandra då igenkänningsfaktorn är hög. De hade dock en viss grad av heterogenitet 
avseende utbildningsgrad, ålder och arbetslivserfarenhet vilket är nödvändigt för att få fram 
variationer i data (Wibeck, 2010; Wibeck, 2017). En högre utbildningsgrad var den sociala 
maktfaktor som riskerade att påverka gruppens diskussion genom att en sjuksköterska 
tenderade att dominera diskussionen varpå moderatorn stundtals grep in och fördelade ordet 
för att säkerställa att alla fick komma till tals.  

Den ursprungliga planeringen var att ha en uppföljande fokusgrupp men tre deltagare kunde 
inte närvara. Därför hölls ytterligare en uppföljande fokusgrupp där två av de som varit 
frånvarande vid den första medverkade samt en deltagare som redan deltagit i den första för 
att uppnå tillräckligt antal. Detta då den tredje frånvarande deltagaren även var frånvarande 
vid denna grupp. En deltagare har således deltagit i båda de uppföljande Fokusgrupperna och 
på så sätt fått större möjlighet att påverka resultatet. Då denna deltagare var en 
sjuksköterska, vilka var färre än skötarna, och då den deltagare som var frånvarande var en 
sjuksköterska så skapade detta snarare representativitet. Författaren har beaktat att en 
deltagare fått mer utrymme under datainsamlingen och har i analysen av data  strävat efter 
en representativitet. I alla kategorier ingår meningsenheter från fler än en deltagare och i 
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presentationen av resultatet har en jämn fördelning av citat från olika deltagare eftersträvats 
vilka även benämnts med deltagarens kod för att påvisa representativiteten.   

Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys är en vedertagen analysmetod för att få fram nyanserna i data 
genererade ur fokusgrupper (Wibeck, 2017). Giltigheten i analysprocessens stärks genom att i 
arbetet beskriva förfarandet tydligt och ge exempel på hur data har analyserats från 
meningsenhet till tema. Kategorier och teman har formulerats utifrån att fånga vårdarnas 
erfarenhet för att svara på syftet. Alla data relevanta för syftet presenteras i resultatet och 
data som inte rör syftet har exkluderats. Att alla relevanta data inryms i skapade kategorier 
och teman tyder enligt Granheim och Lundman (2004) på mättnad i data då otillräckliga 
data ger ett mer spretigt, ofullständigt resultat. I ett mättat resultat kan den ”röda tråden” 
urskiljas mer tydligt i kategorierna vilket fångats upp i den latenta analysen. För att 
ytterligare påvisa giltigheten i analysen stärks varje subkategori med ett citat vilket också 
verifierar kopplingen till data (Granheim & Lundman, 2004).  

Analysen inleddes med en manifest analys nära data för att beskriva vårdarnas erfarenhet av 
arbetet med den holistiska bedömningen i enlighet med syftet. Utgångsläget och 
utvärderingen presenteras var för sig för att kunna göra den jämförelse som var en del av 
syftet. I de båda analysenheterna fanns kategorier som liknar varandra vilket var nödvändigt 
i relation till syftet men ett avsteg från analysmetoden då kategorierna ska vara heterogena 
sinsemellan enligt Granheim och Lundman (2004). Kategorierna för vardera analysenheten 
var dock heterogena internt. Avsteget från metoden beskrivs tydligt i metod delen och 
resultatet presenteras i en logisk följd utifrån detta varpå analysförfarandet kan följas från 
början till slut. När den manifesta analysen färdigställts framträdde det latenta innehållet, 
den ”röda tråden”, i kategorierna och en latent analys genomfördes för att fördjupa analysen 
ytterligare (Granheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

8.1.2 Pålitlighet 

Pålitligheten avser resultatets stabilitet i tid och rum, att resultatet påvisar realiteter i 
förhållande till syftet (Granheim & Lundman, 2004).  För att påvisa pålitligheten i resultatet 
är det vid en kvalitativ studie viktigt att vara tydlig med sin förförståelse. Författaren är i 
någon mån medskapande till resultatet genom att vara närvarande vid datainsamlingen och 
ställa frågor men också genom analysen av data (Granheim, Lindgren & Lundman, 2017). 
Författaren redovisar sin förförståelse i bakgrunden där det framgår att författaren varit 
kollega med deltagarna samt tidigare arbetat på den vårdavdelning där implementeringen 
genomfördes. Författaren har strävat efter att tygla sin förförståelse genom hela 
analysarbetet och vara öppensinnad och ärlig i hanteringen av data. Den manifesta analysen, 
som föregick den latenta analysen, förhöll sig nära data med en låg grad av tolkning vilket 
innebar att data i hög grad fick tala för sig själva. Detta minskade risken för att författarens 
förförståelse skulle påverka analysen. Utifrån den manifesta analysen fördjupades sedan 
analysen genom en latent analys där författaren tolkade och abstraherade det som 
framkommit i den manifesta analysen.  
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Det kan ha påverkat resultatet att deltagarna var bekanta med författaren. Variationerna i 
data talar dock emot detta då de påvisar såväl hinder som möjligheter med 
implementeringen vilket tyder på att deltagarnas diskussion förlöpt fritt. Den 
semistrukturerade intervjuguiden säkerställde att diskussionen fokuserades kring syftet men 
tillät samtidigt deltagarna diskutera utan moderatorns inblandning.  

8.1.3 Överförbarhet 

Överförbarheten berör om resultatet kan tillämpas i andra sammanhang än i det aktuella 
arbetet, kunskapernas mer generella värde (Granheim & Lundman, 2004). För att skapa 
överförbarhet behöver sammanhanget, kontexten, beskrivas så rikt som möjligt. Det ger 
möjlighet att bedöma om analysen är överförbar till andra sammanhang (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017). Här begränsas studien av det etiska kravet om konfidentialitet 
som hindrar författaren att redovisa kontexten fullständigt då det skulle kunna röja 
deltagarnas identitet. Det är ett problem med mindre urval i en miljö där författaren och 
deltagarna känner varandra (Damianakis & Woodford, 2012). Slutenvårdsavdelningens 
psykiatriska inriktning och exakta geografiska plats har utelämnats men däremot beskrivs 
vårdsammanhanget övergripande och urvalet mer detaljerat vilket möjliggör att överföra 
resultatet till andra slutenvårdsavdelningar med ett liknande urval. Genom att resultatet 
presenteras med rika beskrivningar som styrks med citat ökar möjligheten till överförbarhet 
ytterligare (Granheim och Lundman, 2014).      

8.2 Etisk diskussion 
Det framgår såväl i tidigare forskning (Berger, 2006; Cook, Phillips & Saddler, 2005; Gordon, 
Morton & Brooks, 2005) som i resultatet att Tidvattenmodellen har förmågan att främja en 
personcentrerad vård som tillvaratar patientens perspektiv. Detta motiverar nyttan med 
arbetet att implementera Tidvattenmodellens holistiska bedömning då det främjar patientens 
delaktighet och återhämtning. Vidare har projektet genererat användbara kunskaper kring 
möjligheter och hinder i arbetet med den holistiska bedömningen i en svensk 
slutenvårdskontext vilka kan beaktas i liknande projekt eller för att vidareutveckla det 
avslutade projektet. Denna nytta av projektet bedöms överstiga risken med projektet som 
framförallt relateras till att konfidentialitetskravet kan röjas i en grupp där deltagarna känner 
varandra. Framförallt då projektet inte berör ett etiskt dilemma eller andra moraliskt svåra 
frågeställningar som skulle kunna skada deltagarna om deras erfarenheter identifierades.     

Det är ett etiskt dilemma liksom tidigare har lyfts med små urval där deltagarna känner 
varandra då risken finns att deltagarnas identitet kan röjas (Damianakis & Woodford, 2012). 
Det har dock inte kommit till författarens kännedom att deltagarna ska ha diskuterat de 
andras erfarenheter med personer utanför Fokusgrupperna. De verkar således ha hedrat 
konfidentialitetskravet vilket även författaren har gjort. Vid transkriberingen av data 
utelämnades data som kunde röja deltagarnas identitet. Då ämnet rörde deras professionella 
erfarenheter av ett mindre känsligt ämne framkom inga djupare, personliga erfarenheter som 
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behövdes utelämnas. Istället handlade det om att vilka tidigare arbetsplatser de haft eller hur 
länge de arbetat på avdelningen vilket inte bedömdes ha relevans i relation till syftet.    

En etisk utmaning för författaren har varit att förhålla sig neutral, tygla sin förförståelse, till 
data då författaren dels hade egen erfarenhet av att arbeta på den aktuella vårdavdelningen 
och dels kunde påverkas av att vilja vara sina tidigare kollegor till lags i analysen av data. 
Författaren har hanterat detta genom att vara ärlig, neutral och transparent genom hela 
analysprocessen från transkribering till den slutliga analysen. Alla data relevanta för syftet 
redovisas i resultatet, ingenting har utelämnats eller tillkommit. För att påvisa detta 
ytterligare styrks resultatet med citat.        

 Då deltagarna varit kollega med författaren är det möjligt att de i diskussionerna i 
Fokusgrupperna utelämnat kritik av författaren såsom att utbildning eller handledning 
erfarits bristfällig. Det framkom att deltagare haft svårigheter i att förstå perspektivet och hur 
de skulle använda den holistiska bedömningen vilket kan tyda på detta. Det är dock likvärdigt 
möjligt att det underlättat att deltagarna var bekanta med författaren och att de därför vågat 
uttrycka sina svårigheter mer fritt än om författaren varit okänd för dem. Det framkom flera 
svårigheter, utmaningar och perspektiv som strider mot Tidvattenmodellen i data vilket tyder 
på att deltagarna varit öppna om sin erfarenhet och inte försökt att blidka författaren.  

8.3 Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras först utifrån den vårdvetenskapliga referensramen Tidvattenmodellen. 
Temat Att gå från expertroll till partnerskap relateras till åtagandet Att bli patientens 
lärjunge och temat Att kämpa för att göra plats för omvårdnad relateras till åtagandet Att 
ge tid som gåva. Möjliga kliniska implikationer diskuteras utifrån de kunskaper som 
framkommit liksom resultatets överförbarhet till andra sammanhang och slutligen förslag till 
fortsatt forskning.   

8.3.1 Att bli patientens lärjunge  

Åtagandet att bli patientens lärjunge utgör en av grundstenarna i Tidvattenmodellen. Där 
framgår att patienten är expert på sin livshistoria vilket innebär en förändrad professionell 
roll som går ut på att ta tillvara patientens resurser och samarbeta med patienten mot det 
gemensamma målet att uppnå förändring som möjliggör återhämtning (Barker & Buchanan 
Barker, 2005a). Att arbetet med den holistiska bedömningen främjade ett samarbete 
framkom i temat Att gå från expertroll till partnerskap där patientens perspektiv blev mer 
styrande och vårdarens förståelse för patienten utvecklades. Vårdarens relation till patienten 
utvecklades från en mer renodlad expertroll till en mer jämlik relation där samarbetet, 
partnerskapet, fokuserades. Tidvattenmodellens förmåga att främja en personcentrerad vård 
bekräftades därmed delvis av resultatet. Det är även samstämmigt med tidigare forskning 
som visade ett förbättrat samarbete och där patientens perspektiv fokuserades mer (Berger, 
2006; Cook, Phillips & Saddler, 2005; Gordon, Morton & Brooks, 2005).   
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Det framkom dock även svårigheter i att överge expertrollen och bli patientens lärjunge i 
temat Att gå från expertroll till partnerskap. Detta var framförallt relaterat till det 
medicinska perspektivets dominans på vårdavdelningen. Vårdarna kunde själva uttrycka 
skepsis inför den holistiska bedömningen, det fanns annat som var viktigare och behövde 
prioriteras. De kunde även tvivla på patientens förmåga till delaktighet. Det handlade också 
om vårdarnas brist på makt och mandat då läkaren var den som bestämde vilket inskränkte 
patientens möjliga delaktighet. Allt detta blev hinder i implementeringsarbetet med den 
holistiska bedömningen eftersom det stred mot Tidvattenmodellens teori om bland annat 
konsensus begreppet människan som kompetent och expert på sin egen livshistoria. För att 
tillämpa den holistiska bedömningen behöver vårdaren bli patientens lärjunge med respekt 
och ödmjukhet inför patientens berättelse. Den holistiska bedömningen kan inte genomföras 
utifrån det medicinska perspektivets objektifierande människosyn där patienten reduceras 
till en diagnos (Barker & Buchanan Barker, 2005a).           

Det framkom i tidigare forskning att en förståelse för perspektivet är viktigt för att tillämpa 
modellen såsom det är avsett (O’Donovan, 2007). I resultatet framkom något som slår an till 
detta men med en twist, att det var krångligt att använda samtalsmanualen. Det kan tyckas 
vara ett mindre fynd men det blev ett stort hinder i implementeringsarbetet. Vårdarna hade 
svårt att föra samtalet utifrån manualen, detta gällde i högre grad skötarna än 
sjuksköterskorna vilket kan tyda på att det var en kunskapsfråga. Det största problemet 
framkom vid dokumentationen av bedömningen i dokumentationssystemet som inte vara 
anpassat för manualen. Det gav en spretig och svårbegriplig omvårdnadsplan som de vårdare 
som inte deltog i implementeringsarbetet hade svårt att förstå varpå bedömningen blev 
osynliggjord för dem. För att uppnå ett systematiskt omvårdnadsarbete där den holistiska 
bedömningen blir ledande behöver alla kunna ta del av bedömningen.           

8.3.2 Att ge tid som gåva 

Utifrån åtagandet att ge tid som gåva är den viktigaste prioriteringen en vårdare kan göra att 
spendera tid tillsammans med patienten. Det är förutsättningen för vårdandets relationella 
process där samtalet och patientens berättelse innebär en möjlighet till förändring i önskad 
riktning (Barker & Buchanan Barker, 2005a). I resultatet Att kämpa för att göra plats för 
omvårdnad framkom liksom i tidigare forskning (Cusack,Killoury & Nugent, 2017; Timmons, 
2010; O’Donovan, 2007) att vårdarna fokuserade mycket på att observera patienterna utifrån 
det medicinska perspektivet som en tjänstgöring mot läkaren. Tiden för omvårdnad 
begränsades på detta sätt och omvårdnaden blev osynliggjord. Att som vårdare prioritera 
tiden tillsammans med patienten ter sig i ljuset av detta som den vinnande vägen i kampen 
för omvårdnad. Att liksom Barker och Buchanan Barker (2005) lyfter vikten av att som 
vårdare vara medveten om att hur man som vårdare investerar sin tid får avgörande 
betydelse före vårdandet. Att prioritera sina sysslor kan tyckas harmlöst men det är en 
prioritering som åsidosätter patienten, som tar av den tid som kan bidra till återhämtning.    

Den holistiska bedömningen fick inte genomslagskraft på vårdavdelningen. En förklaring 
finns i Att kämpa för att göra plats för omvårdnad där det framgick att omvårdnaden blev 
osynliggjord då vårdandet utgick från det medicinska perspektivet. En annan möjlig 



29 

förklaring är att implementeringen inte genomsyrade hela organisationen utan begränsades 
till ett omvårdnadsteam. Det är möjligt att implementeringen blivit mer framgångsrik om 
hela kliniken varit inkluderad i arbetet. Cusack, Killoury och Nugent (2017) menar att det är 
en viktig förutsättning för en framgångsrik implementering att hela organisationen 
genomsyras av perspektivet för att det ska omsättas praktiskt. Att involvera en hel klinik 
innebär dock ett betydligt större projekt och att få mandat för detta när omvårdnaden inte 
prioriteras kan bli ett oöverstigligt hinder. I ljuset av detta blir mindre 
implementeringsarbeten ändå nödvändiga. Att ge tid som gåva (Barker & Buchanan Barker, 
2005a) och prioritera patienten och därmed omvårdnaden kan göra det osynliga synligt. 
Även om den holistiska bedömningen inte fick genomslagskraft så innebar den en förändring 
och synliggjorde betydelsen av att ta del av patientens perspektiv.  

8.3.3 Slutsatser och Kliniska implikationer  

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård bär såväl den främsta kompetensen som det 
främsta ansvaret att utveckla omvårdnaden i sluten psykiatrisk vård. I resultatet framgår att 
slutenvården fortfarande domineras av det medicinska perspektivet och att patienten inte får 
den delaktighet den har rätt till utifrån patientlag (2014:821). Det framgår ett stort behov av 
att utveckla den psykiatriska omvårdnaden och systematiska omvårdnadsbedömningar är 
grunden för ett systematiskt omvårdnadsarbete. Resultatet visar på att den holistiska 
bedömningen har förmågan att ge förutsättningar för en mer personcentrerad vård. Att 
arbeta utifrån Tidvattenmodellen med ett fokus på återhämtning kan främja patientens 
delaktighet och ett partnerskap mellan vårdare och patient. Utifrån detta är det angeläget att 
verka för att perspektivet omsätts i den kliniska verksamheten.     

8.3.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det är angeläget att vidare utforska hur omvårdnadsbedömningar kan implementeras i den 
kliniska psykiatrin. Av resultatet framgår svårigheter med att framgångsrikt omsätta den 
holistiska bedömningen på en medicinskt orienterad slutenvårdsavdelning. Samtidigt som 
det framgår flera viktiga vinster med den holistiska bedömningen. Vikten av att 
omvårdnadsteorier såsom Tidvattenmodellen får vara ledande i omvårdnadsarbetet framgår 
såväl i resultatet som i tidigare forskning. Den felande länken tycks vara hur perspektivet ska 
implementeras framgångsrikt i den kliniska verksamheten. Detta kan tänkas vara tätt 
sammankopplat med utvecklandet mer avancerade roller och befattningar för 
specialistsjuksköterskan. I resultatet efterfrågade vårdarna till exempel att kunna vårda 
patienter på basis av omvårdnad. Att specialistsjuksköterskan i psykiatri får mandat att ta 
självständiga beslut utifrån sin profession blir här en nyckelfråga. Utvecklandet av modeller 
för hur den medicinska- och omvårdnadsprofessionen mer jämställt kan samarbeta kring 
patientens vård tillsammans med patienten är angeläget.  

I enlighet med Tidvattenmodellens perspektiv är det även nödvändigt att utforska patienters 
erfarenheter av Tidvattenmodellen och den holistiska bedömningen i en svensk 
slutenvårdskontext. Det är utifrån dessa erfarenheter som implementeringen av modellen 
främst bör värderas då all omvårdnad syftar till att främja patientens hälsa och 
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återhämtning. Att dessa kunskaper saknas i en svensk slutenvårdskontext är således en stor 
kunskapsbrist.   
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BILAGA; A  
 

PROJEKTPLAN; implementering av den holistiska bedömningen 
AKTIVITET TILLFÄLLE 
PLAN: Problemet identifieras och åtgärden 
planeras med stöd av tidigare forskning. 

 

DO: Utbildning i Tidvattenmodellen utifrån 
Lena Wiklund Gustins utbildningsmaterial i 
Canvas samt handout om personcentrerad 
vård (Bilaga D). Samtlig personal på 
avdelningen inklusive enhetschef och 
teamledare deltog. 

Fyra utbildningstillfällen; 11/12, 13/12, 8/1 
och 10/1.  

DO: Fokusgrupp 1 genomfördes med 7 
volonterande deltagare till projektgruppen. 
Fokusgruppen diskuterade kring 
avdelningens omvårdnad v.g. se (bilaga B) 
för intervjuguide. Detta blev utgångsläget 
innan implementeringen.  

29/1.  

DO: Handledningstillfälle i den holistiska 
bedömningen inför implementeringen. 
Bedömningens olika delar, förhållningssätt 
samt hur den ska dokumenteras 
introduceras.   

8/2 

DO: Implementeringen av den Holistiska 
bedömningen startar. Projektgruppen 
genomför den Holistiska bedömningen med 
patienterna på vårdavdelningen. 

11/2 

DO: Upprepade korta handledningstillfällen 
till stöd för deltagare i projektgruppen 
fortlöpande. 

 

STUDY: Uppföljande möte för att diskutera 
möjligheter och svårigheter som uppstått i 
arbetet med bedömningen. 

27/2 

STUDY: Fokusgrupp 2 genomfördes med 4 
deltagare. Utvärderande diskussion kring 
hur arbetet med den holistiska bedömningen 
gått v.g. se (bilaga C) för intervjuguide. 

19/3 

STUDY: Fokusgrupp 3 genomfördes med 3 
deltagare. Utvärderande diskussion kring 

26/3 



   

hur arbetet med den holistiska bedömningen 
gått v.g. se (bilaga C) för intervjuguide. 
ACT: utifrån projektet kan det som fungerat 
väl med implementeringen fortlöpa och det 
som behöver justeras planeras på nytt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



   

BILAGA; B  

Utbildning i Tidvattenmodellen 

Som en del av projektet ”Vårdares erfarenhet av att använda den 

holistiska bedömningen på en slutenvårds avdelning ” av Elin Iggsten 

 

Projektplan 

■ Utbildning i Tidvattenmodellen för samtlig omvårdnadspersonal 
på avdelningen 

■ Fokusgrupp med projektgruppen – en utgångspunkt 
■ Implementering av den Holistiska bedömningen 
■ Fokusgrupp med projektgruppen – en utvärdering 
■ Data analyseras och presenteras i en magisteruppsats 

 

Några utgångspunkter gällande patienters delaktighet 

■ Patient lag (SFS 2018:554) - skärper lagstiftningen kring kravet på 
vårdgivaren avseende patienters delaktighet i sin vård.  

■ Personcentrerad vård – en del av Landstinget Sörmlands satsning 
sedan 2012 ”Sveriges friskaste län” (Landstinget Sörmland, 2017). 

■ Landstinget Sörmlands definition ”Jag vill att vården ska se och 
respektera mig som person och inte som min sjukdom. 
Utgångspunkten för vården är att den intar mitt perspektiv som 
person och utgår från mina förutsättningar, resurser och hinder. 
Jag vill vara delaktig i utformningen av min vård och mötas som 
en jämlik partner” (Landstinget Sörmland, 2017).   

    

Omvårdnadsbedömningen 

■ För att arbeta mot ett mål och skapa en plan för att uppnå målet 
måste en bedömning av vad som behöver ske först göras (Barker, 
2009) 



   

■ En strukturerad omvårdnadsbedömning möjliggör likvärdiga 
bedömningar som vilar på en vetenskaplig grund. Jämfört med en 
ostrukturerad bedömning som blir personbunden och godtycklig 
(Barker, 2009).    

■ Den Holistiska bedömningen syftar till att låta patienten sätta ord 
på sin upplevelse av hälsa och ohälsa och ta del av patientens 
berättelse. Den är ett tillitsfullt samtal mellan vårdare och patient 
där man tillsammans utforskar vad som behöver ske för att 
komma vidare i patientens önskade riktning. Vilka livsproblem 
finns? Vilka resurser har patienten? En viktig inställning i 
Tidvattenmodellen är att som vårdare göra så lite som nödvändigt 
och låta patienten göra så mycket som möjligt och stärka 
patientens egenmakt att återerövra sitt liv (Barker & Buchanan 
Barker, 2007/2017). 

■  Den holistiska bedömningen ska genomföras så snart som möjligt 
när patienten kommer i kontakt med vårdgivaren. Utifrån 
bedömningen skapas en omvårdnadsplan vilken ska ses som ett 
levande dokument. Bedömningen behöver bara genomföras en 
gång (Barker & Buchanan Barker, 2007/20179). 

■ Den holistiska bedömningen ska skrivas med patientens ord. Med 
fördel kan patienten vara den som skriver. Detta för att återspegla 
patientens upplevelse så autentiskt som möjligt (Barker & 
Buchanan Barker, 2007/2017).  
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BILAGA; C 

Intervjuguide för fokusgrupp inför implementering av den holistiska 
bedömningen 

 

Öppningsfråga: 

Hur är det att vara vårdare på PIVAE? 

 

Nyckelfrågor: 

 

1, Hur skulle ni beskriva omvårdnaden på PIVAE?  

- Vilket innehåll har omvårdnaden?  
- Vad är viktigt i omvårdnaden? 
- Vilka behov av utveckling ser ni i omvårdnaden? 
- Hur ser samarbetet ut i omvårdnadsteamet? 

 

2, Hur delaktiga är patienterna i sin omvårdnad på PIVAE? 

- På vilket sätt är patienterna delaktiga i sin omvårdnad? 
- På vilket sätt är patienterna inte delaktiga i sin omvårdnad? 
- Är delaktighet viktigt? 
- Vilket behov av utveckling ser ni när det gäller patienternas delaktighet? 

 
3, Hur ser ni på omvårdnadsbedömningar? 

- Hur gör ni omvårdnadsbedömningar? 
- Vad är viktigt med en omvårdnadsbedömning? 
- Vilket behov av utveckling ser ni när det gäller omvårdnadsbedömningar? 

 

 

 

Avslutande frågor: 



   

Är det någonting vi har missat? 

 Är det någonting ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA; D 

Intervjuguide för fokusgrupp efter implementering av den 
Holistiska bedömningen 

 

Öppningsfråga: 

Hur har det varit att arbeta med den Holistiska bedömningen? 

 

Nyckelfrågor: 

 

1, Hur har omvårdnaden påverkats av användandet av den Holistiska 
bedömningen? 

- Vad har varit bra med den Holistiska bedömningen? 
- Vilka problem har ni stött på i användandet av den Holistiska bedömningen 
- Hur har omvårdnadsteamets samarbete fungerat kring den Holistiska 

bedömningen? 
- Hur har ni som vårdare påverkats av att använda den holistiska bedömningen? 
 

2, Hur har patienternas delaktighet på PIVAE påverkats av den holistiska 
bedömningen? 

- Ser ni några förändringar i patienternas delaktighet? 
- Hur har er syn på patienternas delaktighet förändrats? 
 

3, Hur har det varit att använda den holistiska bedömningen i omvårdnaden?  

- Hur upplever ni att den holistiska bedömningen har varit ett verktyg för er som 
vårdare? 

- Vilka för- respektive nackdelar har ni erfarit i arbetet med den Holistiska 
bedömningen?  

 

Avslutande fråga: 

Är det någonting vi har missat?  



   

Är det någonting ni vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA; E 

Tillfrågan om deltagande i studie ”Vårdares erfarenhet av att använda den 
Holistiska bedömningen på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning”. 

 

Jag heter Elin Iggsten och är student i specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård 
vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en 
magisteruppsats. Syftet med min studie är att implementera Tidvattenmodellens holistiska 
bedömning på X X X X X X X, samt undersöka vårdarnas erfarenheter av hur detta påverkar 
omvårdnaden.  

 

Min fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att arbeta aktivt med den Holistiska 
bedömningen i klinisk verksamhet under ca 6 veckors tid. Arbetet sker på schemalagd 
arbetstid. Vidare skulle det innebära att delta i två fokusgrupper och där tillsammans med 
kollegor diskutera erfarenheter. I den första fokusgruppen fokuseras erfarenheter av 
omvårdnaden på avdelningen. I den andra fokuseras erfarenheter av att arbeta med den 
Holistiska bedömningen samt hur detta har påverkat omvårdnaden. Varje fokusgrupp 
uppskattas ta ca två timmar. En ljudinspelning kommer att ske under Fokusgruppen, ljudfilen 
kommer sedan att transkriberas ordagrant men avidentifieras så att enskilda deltagare inte 
kan identifieras. Data kommer att analyseras för att upptäcka mönster och nyanser kring 
frågeställningarna. Analysen sammanställs som ett resultat i en magisteruppsats.  

Fördelen med att delta är möjligheten att utveckla den kliniska verksamheten och lära sig 
använda ett redskap för att göra en omvårdnadsbedömning. Samt möjligheten till 
utvecklande diskussion med kollegor. Nackdelen med att delta är att det kommer att kräva tid 
och engagemang från dig. Det kan även upplevas känsligt att diskutera med kollegor som du 
känner väl.   

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 
orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 
förvaras inlåst så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga 
uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller den aktuella 
arbetsplatsen.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare, Lena Wiklund Gustin, se 
nedan.  



   

 

 

Med vänliga hälsningar 
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