
1 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Hur personer med schizofreni upplever relationen till hälso- 

och sjukvårdspersonal inom den psykiatriska vården 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:   Handledare: Mariann Hedström 

Bladin, Nina Isabella  

Eriksson, Sofia  Examinator: Ulrika Pöder 

  

   

  

Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp  

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp  

2019 
 



2 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Studier har visat att hälso- och sjukvårdspersonal har ett stigmatiserande 

förhållningssätt gentemot personer med schizofreni.  

 

Syfte: Att beskriva hur personer med schizofreni upplever relationen till hälso- och 

sjukvårdspersonal inom den psykiatriska vården.  

 

Metod: Arbetet har en beskrivande design med litteraturöversikt med systematisk ansats och 

baseras på åtta kvalitativa originalartiklar.  

 

Resultat: Det framkom sex kategorier: Kommunikation, diskriminering och stigmatisering, 

närvaro och tillgänglighet, tvång och ofrihet, delaktighet och meningsfullhet, och säkerhet 

och trygghet. Resultatet visar att patienterna upplevde goda och dåliga relationer till hälso-

och sjukvårdspersonalen. De beskrev att en god relation upplevdes då det fanns god 

kommunikation, förtroende, delaktighet och trygghet. Dåliga relation upplevdes vid tvång, 

hot och dålig kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.    

 

Slutsats: En god relation är fundamentalt viktig för patientens välbefinnande och vård. Det 

behövs mer undervisning till hälso- och sjukvårdspersonal om hur de bör bemöta personer 

med schizofreni. Vidare forsknings behövs dock då det var svårt att finna artiklar inom 

samma ämne som var från de närmsta tio åren.  

 

Nyckelord: Schizofreni, Upplevelser, Relation, Hälso- och sjukvårdspersonal, 

Litteraturstudie.  
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ABSTRACT 

Background: Studies have shown that health personnel have a stigmatizing approach towards 

people with schizophrenia.  

 

Aim: To describe how people with schizophrenia experience the relation to health personnel 

within psychiatric care. 

 

Method: This study has a descriptive design with a literature review with a systematic 

approach, and is based on eight qualitative original articles.  

 

Results: Six categories were identified: Communication, discrimination, presence and 

availability, coercion and lack of freedom, participation and meaningfulness and safety and 

security. The results show that patients experience both good and bad relations to health 

personnel. Good relations took place when patients experienced good communication, trust, 

participation and security. Bad relations took place when patients experienced coercion, 

threats and bad communication.  

 

Conclusion: A good relation is fundamentally important for the patient’s wellbeing and care. 

More education on how health personnel establish a good relation with patients with 

schizophrenia is necessary. However, further research is needed on the subject, since articles 

published within the past ten years were difficult to find.  

 

Keywords: Schizophrenia, Experiences, Relation, Health personnel, Literature study 
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BAKGRUND 

 

Schizofreni  

Enligt Allgulander (2014) är schizofreni en psykos som pågått i minst sex månader med 

positiva och negativa symtom. De positiva symtomen innebär att en egenskap har tillkommit 

eller förstärkts. Hallucinationer, osammanhängande tal och rörelser, vanföreställningar och 

perceptuella störningar, där personen exempelvis kan höra röster tillhör de positiva 

symtomen. De negativa symtomen innebär att den drabbade förlorar vissa egenskaper, t.ex. 

intresse för omvärlden där personen har minskad talförmåga och känsloregister (Allgulander, 

2014). Schizofreni börjar oftast framträda vid sen tonår eller tidig 20-års ålder. Män brukar 

oftast insjukna i en något tidigare ålder än kvinnor (Mattsson, 2014). 

 

För att ställa en diagnos för schizofreni används systemen International Classification of 

Diseases (ICD-10) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- IV) 

eller den nya versionen DSM- 5 (Mattsson, 2014).  

Innan en person diagnostiserats med schizofreni kan hen vara i en prodromalfas vilket 

innebär att personen har sömnsvårigheter och en känsla av oro över en längre tidsperiod 

(Allgulander, 2014). Sjukdomsförloppet kan variera, för vissa är det ett oavbrutet tillstånd 

medan det för andra kommer till och från. Prognosen för sjukdomen beror på hur 

sjukdomsförloppet utspelar sig. Akut insjuknande och där personen har ett bra nätverk talar 

för en bättre prognos än när personen har släktingar med schizofreni och där hens 

insjuknande tar plats över en längre tidsperiod. Kvinnor har en bättre prognos än män. 

Tillståndet kan förbättras periodvis medan en del i vissa fall blir friska, dock är detta något 

som kan vara svårt då läkemedelsbiverkningarna är svåra att hantera för de drabbade 

(Allgulander, 2014).  

Orsaken till schizofreni är fortfarande inte fastställd. En teori är att det uppstår skador vid 

exempelvis en infektion i hjärnan under fosterstadiet och att risken att drabbas ökar om det 

framstår komplikationer under graviditet och förlossning. Relaterat till denna teori är också 

att det under tonåren kan framgå sen tal- och rörelseutveckling, svårigheter med att skapa 

sociala kontakter och bortfall av grå hjärnsubstans. Anatomiskt finns det ett signalämne 
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glutamat som är en bidragande faktor till schizofreni, dess utbredning i hjärnan liknar de 

affekterade delarna av hjärnan vid schizofreni. Dopamin är ännu ett signalämne som visat sig 

vara en stor orsak till symtomen som tillkommer vid schizofreni (Allgulander, 2014).  

 

Behandling av schizofreni 

En effektiv behandling är antipsykotiska läkemedel. Dessa beskrivs som ett läkemedel som 

tar bort eller minskar de positiva symtomen. Allgulander (2014) hänvisar till 

Läkemedelsboken som skriver att personen kan börja med en låg dos av ett antipsykotiskt 

läkemedel när schizofrenidiagnosen är fastställd. Dock bör antipsykotiska läkemedel 

kombineras med antidepressiva läkemedel, eftersom enbart antipsykotiska läkemedel inte 

bara minskar de positiva symtomen, utan också kan komma att förstärka de negativa 

symtomen (Ottosson, 2015). Dessutom kan patienten i fråga få ångestdämpande läkemedel, 

antidepressiva läkemedel och/eller sömnläkemedel om skäl föreligger. En person kan 

erbjudas en depåinjektion av läkemedlet om personen ofta glömmer att ta sina antipsykotiska 

läkemedel. Även om antipsykotiska läkemedel är effektiva så finns det vissa biverkningar. 

Några biverkningar vid behandling med antipsykotiska läkemedel är konstipation, 

viktuppgång, minskad sexlust och lägre blodtryck. Personer med schizofreni är oftare 

somatiskt sjuka än gemene man (löper högre risk för diabetes typ 2, övervikt, m.m.). Detta 

kan bero på dåliga livsstilsvanor, men detta kan också bero på biverkningar av antipsykotiska 

läkemedel (Allgulander, 2014).  

En annan behandlingsmetod är KBT (kognitiv beteendeterapi) som visat sig ha effektiv effekt 

på personer med schizofreni då den bland annat minskar vanföreställningar. Eftersom det 

föreligger en hög risk för att begå självmord bland personer med schizofreni så är en effektiv 

behandling antidepressiva läkemedel i kombination med stöd. Det är viktigt att informera 

patienterna om symtom och biverkningar av läkemedel så att patienterna ska få kunskap 

kring vad som kan komma att ske (Allgulander, 2014). Vidare är det av vikt hur 

vårdpersonalen bemöter patienterna. Ottosson (2015)  skriver att om vårdpersonalen bemöter 

patienterna med respekt och empati så kan patienterna få en känsla av att vårdpersonalen 

förstår. Detta beskrivs som en viktig förutsättning för att patienterna ska kunna öppna upp sig 

inför personalen och berätta om händelseförloppet och upplevelserna kring sjukdomen.  
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Schizofreni i Sverige 

Det är ungefär 35 000 personer i Sverige som lever med schizofreni idag. Dessutom är det 

ungefär 15 personer per 100 000 invånare per år som får en schizofrenidiagnos (Hjärnfonden, 

i.d.). Enligt Socialstyrelsen (2018) motsvarar antalet personer med schizofreni ungefär 0,4% 

av Sveriges befolkning.  

En nordisk studie har visat på att risken för att begå självmord var 23 gånger större för män 

med schizofreni i jämförelse med personer som inte har schizofreni. För kvinnor var denna 

risk förhöjd med 37 gånger. (Nordentoft et al., 2013). Vidare skriver Allgulander (2014) att 

män med schizofreni hade en förväntad minskad levnadstid med 20 år, medans kvinnor hade 

en minskning med 17 år.  

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) och patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska vård av 

en patient konstrueras utefter patienten så att patienten i största möjliga mån kan vara delaktig 

i sin vård. Socialstyrelsen (2018) belyser en problematik om att en schizofrenisjukdom kan 

orsaka ett minskat självbestämmande, men att hälso- och sjukvårdspersonalen tillsammans 

med insatser för att ge stöd kan öka patientens självbestämmande och delaktighet. Vård och 

stöd ska bestå av läkemedelsbehandling, förebyggande åtgärder och olika psykologiska 

behandlingar samt innefatta den somatiska hälsan. Hjälp med privata situationer utanför 

vården såsom familjestöd, vardagliga aktiviteter, bostadsstöd och arbetsträning ska också 

finnas.  

Efter en nationell utvärdering gjord 2013 har Socialstyrelsen uppmanat till att bland annat 

utveckla den personcentrerade vården för att öka patienternas deltagande. Åtgärder för 

delaktighet kan vara att informera, beakta vad patientens önskemål är och sedan ta beslut 

tillsammans med patienten. Delaktighet leder till bättre återhämtning då personen med 

schizofreni får vara med och aktivt bestämma hur hens liv skall se ut gällande vård och 

livssituation. Detta ger patienten en bättre relation till personen som behandlar denne 

(Socialstyrelsen, 2018).  

För att patienten ska få bra vård bör personal visa respekt, empati och kompetens, något som 

Socialstyrelsen (2018) rapporterar att personer med schizofreni inte upplever att de får i lika 

stor utsträckning som patienter utanför den psykiatriska vården.  
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Stigmatisering av personer med schizofreni inom vården 

 

Ett flertal studier har belyst vårdpersonalens attityder gentemot personer med schizofreni.  

Studierna var gjorda mellan 2006 - 2019 i Turkiet, Japan, Italien, Kroatien, Sverige och 

Schweiz. Flertalet studier använde sig av enkäter hälso- och sjukvårdspersonal skulle 

besvara. Enkäterna innehåll bland annat påståenden om personer med schizofreni som 

personalen skulle svara om de höll med om eller inte. En stor andel av hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade en negativ uppfattning och ett negativt förhållningssätt gentemot 

personer med schizofreni (Kukulu & Ergün, 2007; Hori, Richards, Kawamoto och Kunugi, 

2011; Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2011). Vid jämförelse mellan 

stigmatisering gentemot personer med schizofreni, depression och PTSD tenderade hälso-och 

sjukvårdspersonal att stigmatisera personer med schizofreni mer än mot de andra två 

diagnoserna (Arbanas, Rozman & Bagaric, 2019). Majoriteten av hälso- och 

sjukvårdspersonal trodde schizofreni var genetiskt. Av dessa upplevde en stor del att personer 

med schizofreni var oförutsägbara och de kände ett begär av att distansera sig från folk med 

schizofreni (Serafini et al., 2011). Av Hälso- och sjukvårdspersonal var majoriteten positiva 

till tvångsintagning av personer med en psykisk sjukdom och många höll med om att 

personer med schizofreni skulle ha vissa begränsningar, som att de skulle fråntas sitt körkort. 

Flera ur vårdpersonalen feldiagnostiserade dessutom patienter för att ha schizofreni trots att 

de inte hade det (Nordt, Rössler & Lauber, 2006).    

Stigma kommer i denna studie att definieras efter Svenska akademiens ordböcker där det är 

ett utmärkande drag av negativ karaktär som uppfattas av andra personer (Stigma, 2015). 

Vidare definierar de stigma som ett kännetecken för psykisk ohälsa (Stigma, 2009). 

Då denna studie kommer att nämna diskriminering valde vi att definiera begreppet. 

Diskrimineringsombudsmannen skriver att det finns sju stycken diskrimineringsgrunder. Om 

någon blir förolämpad eller orättvist behandlad pga ålder, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, kön eller 

könsöverskridande identitet så är det en diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen, 

2019). 
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Teoretisk referensram - Hildegard Peplaus omvårdnadsteori 

Teorin som valts för denna litteraturstudie är Hildegard Peplaus omvårdnadsteori. Enligt 

Peplau är fokus i omvårdnad inom psykiatrisk vård den interpersonella relationen mellan 

sjuksköterska och patient. De två parterna ska samarbeta och lära känna varandra för bästa 

möjliga hjälp till patienten. Peplau menar att omvårdnaden av patienten är en process som 

delas upp i olika faser, där varje fas kan vara för sig eller gå in i varandra (Peplau, 1991).  

 

Den första fasen kallas för orientering, där patienten och sjuksköterskan lär känna varandra 

och börjar bilda en relation som grundar sig i att patienten ska kunna lita på sjuksköterskan. 

Den andra fasen, identifikation, handlar om att patienten börjar urskilja problem och andra 

svårigheter som hen har. Exploatering, som är den tredje fasen, är då patienten börjar 

bearbeta sina problem och tar hjälp av sjuksköterskans kompetens för att klara detta. Den 

fjärde och sista fasen Peplau nämner kallas resolution. Resolution är då patienten uppnått sina 

mål relaterade till hens problem och relationen mellan patienten och sjuksköterskan upphör 

då patienten inte behöver sjuksköterskans hjälp något mer (Forchuck, 1993).  

 

Peplau skriver också om de olika rollerna som sjuksköterskan antar vid omvårdnaden av 

patienten och hur dessa roller kan variera beroende på fas och patientens behov. Rollerna hon 

anser sjuksköterskan kan ha är främling, resurs, lärare, ledare, surrogat och rådgivare. När 

sjuksköterskan träffar patienten är hen en främling för patienten, sjuksköterskan ska visa 

intresse och respekt gentemot patienten och inte ha fördomar kring hur patienten är. Som 

resurs ska sjuksköterskan med sin kompetens kunna hjälpa patienten och besvara dennes 

frågor kring problem eller bekymmer som patienten har. Peplau menar att en sjuk person inte 

alltid är kapabel till att utforska eller söka svar till sina frågor och då får vända sig till 

sjuksköterskan. Peplau nämner dock också att sjuksköterskan inte heller ska ta över 

patientens vård genom att lösa alla dennes problem utan låta patienten behålla sin autonomi 

och sina resurser så dessa inte går förlorade. Surrogatrollen är en roll sjuksköterskan oftast 

inte själv väljer utan patienten väljer den åt hen. Ofta kan det vara så att sjuksköterskan på 

något sätt liknar eller påminner patienten om en annan person som patienten har eller har haft 

en relation med, detta kan göra att patienten ser på sjuksköterskan som en mor, ett syskon, en 

vän eller en lärare. Det är enligt Peplau sjuksköterskans ansvar att vägleda patienten och 

förklara att hen skiljer sig mot personen som patienten associerar sjuksköterskan med, detta 

för att främja relationen mellan sjuksköterskan och patienten och inte låta patienten utgå från 

fel uppfattning av vem sjuksköterskan är. Den lärande rollen har sjuksköterskan genom att 
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hen undervisar och informerar patienten när denne vill och behöver det, men lika viktigt är 

det med lärande av patientens egna upplevelser skriver Peplau. Sjuksköterskans rådgivande 

roll beskriver Peplau som den roll som hjälper patienten att förstå och komma ihåg vad hen 

gått igenom, få hen att komma ihåg vilka känslor och upplevelser hen hade för att sedan 

kunna se och förstå vad som behövs för att hen ska kunna bli frisk och lösa sina pågående 

problem. Den sista rollen, ledarrollen, har sjuksköterskan genom att leda patientens 

omvårdnad tillsammans med patienten, alltså i en demokratisk form där patienten får vara 

delaktig i planering av omvårdnaden och genomförandet av omvårdnaden (Peplau, 1991).  

 

Konsensusbegreppen Peplau använder sig av är miljö, hälsa och människa. Peplau beskriver 

begreppet miljö som något föränderligt som påverkar människans hälsa positivt eller negativt. 

Hälsa definierar Peplau som en konstruktiv, personlig och kreativ utveckling av 

personligheten antingen individuellt eller i samhörighet med andra. Människa, det tredje 

begreppet definieras som en person som lever i en växlande miljö och utvecklas genom sina 

interpersonella relationer (Forchuk, 1993). 

 

Problemformulering 

Eftersom studier har påvisat att det förekommer en stigmatisering hos hälso- och 

sjukvårdspersonal gentemot personer med schizofreni är detta en aktuell problematik som bör 

belysas. Därför var det av intresse att ta reda på hur personer med schizofreni upplever 

relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva hur personer med schizofreni upplever relationen till 

hälso- och sjukvårdspersonal inom den psykiatriska vården.  

 

METOD 

Design 

Arbetet har en beskrivande design med litteraturöversikt med systematisk ansats som metod 

och baseras på kvalitativa originalartiklar. En kvalitativ beskrivande design är enligt Polit och 

Beck (2012) en samlingsterm för kvalitativa studier utan ett formellt namn. Vidare beskriver 
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de att en beskrivande design ofta har en innehållsanalys där teman kring innehållets mest 

centrala delar bestäms.  

 

Sökstrategi 

De databaser som användes vid sökning av artiklar var Pubmed, PsycInfo och CINAHL 

(Östlund, 2017). Dessa användes då de innehöll artiklar om farmaci, medicin och hälsa. De 

MeSH- termer som användes var Schizophrenia, Professional-patient relations, Attitude to 

health, Mental health services, Social stigma, Stereotyping, Hospital- patient relations, 

Interviews as topic, Nursing, Patient satisfaction och Schizophrenia Spectrum and Other 

Psychotic Disorders. Övriga sökord var, Communication, Schizophrenia, Therapy, Seclusion, 

Psychiatry, Psychosis, Experience, Psyciatric care, Caregivers, Family, Self-stigma, 

Relationship, Clients, Description qualitative, Perspective, Health services, Health care och 

Satisfaction. För att begränsa och utöka sökningarna användes de booleska termerna AND, 

OR och NOT. Vid sökning av artiklar valdes relevanta titlar ut först då sökningarna 

resulterade i många träffar, av utvalda titlar lästes sedan artiklarnas abstrakt och sedan lästes 

artiklarna i dess helhet. Se tabell 1 för utfall av sökningen.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier som tillämpades var att alla studier skulle vara kvalitativa orginalartiklar, 

publicerade mellan åren 2000 - 2019, vara skrivna på svenska eller engelska och deltagarna i 

studierna skulle vara minst 18 år gamla och ha samtyckt till att delta i studien eller så skulle 

studien vara etiskt godkänd. Studierna fick vara från Europa, Oceanien, Nordamerika och 

Asien för att vårdkoncepten i studierna skulle likna det vi har i Sverige. Ett 

exklusionskriterium var att de situationer deltagarna intervjuades om inte fick utspela sig på 

en somatisk vårdavdelning. 
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 Tabell 1. Litteratursökning 
 

1* Denna artikel hittades via PubMeds “similar articles” funktion. Först artikeln “Stigma in patients with schizophrenia receiving community mental health care: a review of qualitative studies” Hittades via angivna 
sökord och inklusionskriterier. Därefter hittades artikeln “Stigma and discrimination towards people with schizophrenia and their family members. A qualitative study with focus groups” under “similar articles”. 
Under denna artikel hittades den artikel vi använde oss utav, “Subjective experiences of stigma. A focus group study of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals” under “similar articles” 

Databas Sökord Kriterium Antal 

träffar 

Utvalda artiklar 

utifrån titlar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed (((“Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders”[Mesh])) AND “Attitude 

to Health”[Mesh]) AND “Professional-Patient Relations”[Mesh] 

Adult: 19+ 

Publication date: last 10 years 

115 6 0 

PubMed ((("Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders"[Mesh] AND "last 10 

years"[PDat])) AND "Social Stigma"[Mesh]) AND ("Professional-Patient 

Relations"[Mesh] 

Publication date: Last 10 years 16 1 1 

PubMed (("Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders"[Mesh] AND "last 10 

years"[PDat])) AND ("Professional-Patient Relations"[Mesh] AND "last 10 

years"[PDat]) NOT therapy 

 60 1 1 

PubMed ("Hospital-Patient Relations"[Mesh]) AND "Interviews as Topic"[Mesh]) AND 

"Qualitative Research"[Mesh] 

 10 1 1 

PubMed (Schizophrenia OR psychosis) AND experience AND stigma AND psychiatric care Adult: 19+ 

Publication date: last 10 years 

28 2 0 

PubMed schizophrenia [Title] AND Experience AND stigma NOT caregivers NOT family 

NOT smoking NOT self-stigma 

Adult: 19+ 

Publication date: last 10 years 

27 1 1 

PubMed (Schizophrenia OR psychosis) AND experience AND stigma AND psychiatric care Adult: 19+ 

Publication date: last 10 years 

28 1* 

 

1 

PsycINFO schizophrenia AND professional-patient relations 2000-2018, academic journals, english 176 1 0 

PubMed relationship [title] AND psychiatric [title/abstract] and clients [title/abstract]  29 1 1 

CINAHL Psychiatric schizophrenia description qualitative  9 1 1 

PsycINFO Schizophrenia AND relation* OR experience OR attitude AND patient OR “mental 

health” 

2000- 2019, academic journals, 

qualitative study, engelska, (subject 

major heading- stigma och 

schizophrenia) 

31 1 1 
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Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

Den kvalitetsmall som användes till att granska artiklarna var Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, SBU:s granskningsmall för studier av kvalitativ 

forskningsdesign (SBU, 2014). De kriterier som användes för värdering av studiernas kvalitet 

finns beskrivna i SBU:s granskningsmall och innefattar bl.a. om det finns ett tydligt syfte, 

urvalprocess, datainsamlingsmetodik, analys och resultat (SBU, 2014). Med hjälp av SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall fastställdes artiklarnas kvalitet som låg, medel eller hög där fokus 

lades på om artiklarna hade ett tydligt syfte, design, om resultatet var tydligt redovisat och 

om studien var godkänd av en etisk kommitté eller att deltagarna givit sitt samtycke till att 

medverka i studien. För en översikt över studiernas metod, undersökningsgrupper, resultat 

och kvalitet se bilaga 1 (tabell 2). 

 

Resultatanalys 

Det första steget i resultatanalysen var att artiklarna lästes igenom och sågs över om de var 

relevanta gentemot arbetets syfte. Resultatens huvudteman identifierades, därefter jämfördes 

studiernas olika teman med varandra och utifrån det skapades egna kategorier. Sedan gjordes 

en sammanställning av studiernas resultat för att ge läsaren en överblick av de olika 

resultaten. Resultaten jämfördes därefter med varandra, där likheter och skillnader noterades 

(Friberg, 2017).  

 

Forskningsetiska överväganden 

För att en empirisk studie skall få genomföras beskriver CODEX (2018) att studiedeltagarna 

ska ha gett ett samtycke till att vara med i studien och ha rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. Dessutom ska studien ge positiva konsekvenser för samhället (CODEX, 2018). 

Originalartiklar som undersöktes skulle ha genomgått ett etiskt övervägande av sin studie 

genom att ha sökt ett etiskt tillstånd vid en etisk kommitté. Samtliga artiklar inkluderades 

även om det motstred arbetets hypotes (Forsberg & Wengström, 2016). Vidare beslöts det att 

studier som saknade ett etiskt övervägande gjord av en kommitté fick inkluderas så länge som 

de uppfyllde kravet på att deltagarna gett sitt samtycke till att vara med i studien.  
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RESULTAT 

Totalt analyserades åtta kvalitativa studier, alla som intervjuades hade schizofreni och hade 

någon form av kontakt med psykiatriska vården. Patienterna var män och kvinnor i åldrarna 

18 år och äldre. Studierna kom från Israel, Australien, Storbritannien, Tyskland och Finland 

och utfördes mellan 2001 och 2018, se bilaga 1 (tabell 2). Från studiernas resultat skapades 

sex kategorier kommunikation, diskriminering och stigmatisering, närvaro och tillgänglighet, 

tvång och ofrihet, delaktighet och meningsfullhet, samt säkerhet och trygghet. 

 

Kommunikation  

God kommunikation bestod till stor del av att hälso- sjukvårdspersonal aktivt skulle lyssna 

till patienten (O’Brien, 2001; Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 2008; Gilburt, 

Rose & Slade 2008). God kommunikation beskrevs som när hälso- och sjukvårdspersonal 

visade empati och var personcentrerade vid kommunikation (Loughland et al., 2015). Att visa 

förståelse för patientens perspektiv på hur det var att leva med sjukdomen och inte vara 

dömande var också bidragande faktorer till god kommunikation (O’Brien, 2001). Att få 

samtala som patient till hälso- och sjukvårdspersonal sågs också som positivt av patienterna.  

God kommunikation ledde till att patienterna kände sig stöttade och omhändertagna. 

Processen med medicinering blev också bättre med god kommunikation från hälso-och 

sjukvårdspersonal (Gilburt et al., 2008). God kommunikation höjde patienternas livskvalitet 

och patienterna fick vara mer delaktiga i vården då hälso- och sjukvårdspersonal 

uppmuntrade till detta (Pitkänen et al., 2008). En annan medförd konsekvens av bra 

kommunikation var att patienterna kände sig förstådda och upplevde att det de sa var viktigt 

(O’Brien, 2001).  

Dålig kommunikation beskrevs som när patienterna inte blev lyssnade på av hälso-och 

sjukvårdspersonal (Amsalem, Gothelf, Hasson- Ohayon & Roe, 2018; Gilburt et al., 2008; 

Wagstaff, Graham, Farrell, Larkin & Nettle, 2018).Vidare beskrevs det att patienter inte fick 

tillräckligt med information av hälso-och sjukvårdspersonal under vårdvistelsen (Schulze & 

Angermeyer, 2003). Otillräcklig kommunikation medverkade till dålig kommunikation 

(Amsalem et al., 2018). Även kommunikation med underliggande hot ansågs vara dålig 

kommunikation (Gilburt, et al., 2008).  
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Konsekvenserna av dålig kommunikation var att patienterna kände att de inte hade något att 

säga till om gällande deras sjukdom och vård och hade svårt att förstå vad som hände 

gällande deras vård då hälso-och sjukvårdspersonal inte pratade eller informerade om det. En 

annan konsekvens var att erfarenheter och uppfattningar patienterna hade inte togs i 

beaktande av hälso- och sjukvårdspersonal (Amsalem et al., 2018). Andra följder av bristande 

kommunikation var att patienterna inte kände att de blev lyssnade på vilket de tyckte bidrog 

till en negativ erfarenhet av vården (Gilburt et al., 2008). Patienterna upplevde dessutom att 

de inte blev lyssnade på gällande läkemedelssynpunkter (Wagstaff et al., 2018).  

 

Diskriminering och stigmatisering 

Det framgick att personal kallat en patient för elaka saker, som bland annat galen och 

värdelös, där denna stigmatisering var kopplad till patientens sjukdom (Wood, Enache, Byrne 

och Morrison., 2016). Men patienter upplevde inte bara stigmatisering kopplad till deras 

schizofrenisjukdom, utan upplevde dessutom en diskriminering beroende på vilken etnisk 

tillhörighet de hade och om de hade en annan kultur än hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Patienterna i studien beskrev hur personalen tycktes sakna en förståelse för deras kulturer och 

att det dessutom förekom rasism från personalen gentemot patienterna. Denna diskriminering 

tolkades av både patienter med en annan etnicitet än brittisk såväl som av patienter med en 

brittisk etnicitet (Gilburt et al., 2008). 

Närvaro och tillgänglighet  

När hälso- och sjukvårdspersonalen var närvarande och tillgänglig för patienten gynnade 

detta hur patienten upplevde relationen till personalen (O’Brien, 2001). Det beskrevs även 

hur personal som var tillgänglig för patienterna var speciellt omtyckta av patienterna, 

eftersom de kände att de själva kunde kontakta personalen vid behov (Gilburt et al., 2008). 

Vidare upplevde patienter att de föredrog personal som var förstående i jämförelse med 

personal som fick patienterna att känna skam över misstag de gjort. Detta var viktigt eftersom 

patienterna betonade att de själva redan mådde dåligt över de misstagen sedan tidigare 

(Pitkänen et al., 2008). Dessutom berättade patienter att när hälso- och sjukvårdspersonalen 

ingav förtroende tolkade de det som att personalen var professionella och genuint brydde sig 

om dem. Detta menade patienterna skapade en god förutsättning till en god relation (Gilburt 

et al., 2008). Däremot beskrev patienterna att när personal slutade fort och när ny personal 

tillkom så skapade detta sämre förutsättningar för en god relation med personalen (Loughland 
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et al., 2015). 

  

Tvång och ofrihet 

Vissa patienter uppgav att tvång använts mot dem under deras vårdvistelse. Vidare beskrev 

patienterna hur de kunde tvingas vara kvar på vårdavdelningen. När patienter exempelvis inte 

frivilligt ville ta medicin kunde de under hot tvingas ta den, och beskrev då hur de ibland blev 

hotade med tvångsvård om de vägrade ta någon medicin (Gilburt et al., 2008). Patienter 

upplevde också att de inte fick säga vad de tyckte gällande medicineringen och att de därmed 

inte heller kunde påverka medicineringen. En del deltagare i studien sa att medicineringen 

bara var att acceptera trots att de ansåg att medicineringen inte hjälpte att förhindra deras 

symtom. Andra berättade också att processen av medicinering var problematisk och 

upplevdes som jobbigt (Wagstaff et al., 2018).  

Patienter beskrev hur de upplevde att de ibland inte hade något annat val än att lyssna och 

göra som hälso- och sjukvårdspersonal sa att de skulle göra. En del patienter uttryckte ofta att 

de ville bli lämnade ifred av personalen och menade att det skulle vara mer gynnsamt för 

dem. Vissa av patienterna uttryckte också att de inte hade något val angående den vård de 

fick och att om de hade fått välja själva skulle de inte ha någon kontakt med den psykiatriska 

vården alls (Wagstaff et al., 2018). Patienter uttryckte också åsikter om att de inte hade något 

val angående behandling, att hälso- och sjukvårdspersonalen var de som visste mer och det 

var de som bestämde (Amsalem et al., 2018).  Vidare beskrev vissa av patienterna hur tvång 

var något som de upplevde som en attack av personalen, vilket påverkade relationen mellan 

patient och personal negativt (Gilburt et al., 2008).  

Vissa av patienterna beskrev att de fick hjälp med boende av vården. Skulle de inte fortsätta 

vara delaktiga i den psykiatriska vården skulle boendet gå förlorat. Detta gav patienterna en 

känsla av att vara fast i vårdkedjan och inte ha någon annanstans att ta vägen (Wagstaff et al., 

2018). Patienter talade även om att de ville ha mer frihet och tillgång till att vara utanför 

avdelningen för att exempelvis få träffa familjemedlemmar (Pitkänen et al., 2008). Några av 

patienterna uppgav att de i vissa fall inte fick tillåtelse att gå ut. Andra berättade om att de 

inte fick gå ut om det inte fanns tillräckligt med personal på avdelningen. Patienterna 

berättade att de såg frihet som en mänsklig rättighet och en typ av behandling mot känslan av 

att vara instängd (Gilburt et al., 2008).  
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Delaktighet och meningsfullhet  

Patienter rapporterade om hur hälso- och sjukvårdspersonal fick dem att känna sig delaktiga i 

sin sjukvård, de beskrev bland annat att personalen tog dem seriöst och att de fick utrymme 

till att yttra sig (O’Brien, 2001; Piktänken et al., 2008). Hälso- och sjukvårdspersonalen fick 

patienterna att känna att deras val och beslut var viktiga. De tvingade inte patienterna till 

beslut som de inte själva ville ta och gav patienten möjlighet att få vara med och bestämma 

hur deras vård skulle läggas upp. De gav också information på patienternas villkor och gjorde 

då patienten aktivt involverad i vården tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Delaktighet resulterade i att patienterna fick en känsla av empowerment (Pitkänen et al., 

2008).  

En del patienter rapporterade om att de inte upplevde delaktighet gällande vården (Wagstaff 

et al., 2018 & Schulze et al., 2003). Patienter uppgav att de kände sig ignorerade av hälso- 

och sjukvårdspersonalen och inte fick tillräckligt med information. Vidare beskrev de att de 

fått intryck av att det inte spelar någon roll vad de tycker eller tänker, utan att det ändå är 

personalen som bestämmer (Amsalem et al., 2018). Patienter berättade också att de sällan 

hade saker att säga till om, speciellt jobbigt var det vid medicinering (Wagstaff et al., 2003).   

Möjligheten av att få ha sociala kontakter i och utanför avdelningen och att patienternas 

somatiska tillstånd också togs i beaktande under vården bidrog till livskvalitet enligt 

patienterna. Patienterna fick berätta om sina fritidsintressen så att de i möjlig mån skulle få 

chans till att fortsätta utöva sina intressen även när de får vård, detta bidrog till livskvalitet 

och till att patienterna upplevde att relationen mellan dem och hälso- och sjukvårdspersonalen 

gynnades (Pitkänen et al., 2008).  

 

Säkerhet och trygghet 

Patienter beskrev att de ville kunna känna sig säkra från sig själva, från andra patienter, men 

även säkra bland vårdpersonal. När patienterna upplevde en rädsla för vårdpersonal var detta 

ofta i samband med att patienterna skulle få medicinering eller när de behandlade patienterna 

med tvångsvård (Gilburt et al., 2008). Patienter berättade även om saker som fick dem att 

känna sig trygga, som hur dagliga rutiner och organisation skapade en trygghet hos dem. Vid 

förfrågan om vad som kunde förbättras kring säkerhetsaspekten berättade patienterna att 
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personalen skulle kunna göra hembesök efter att en patient blivit utskriven, för att försäkra 

sig om att patienten inte blev för ensam (Pitkänen et al., 2008). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet visade att personer med schizofreni hade en varierande relation till hälso- och 

sjukvårdspersonal. Sex kategorier framkom vara en del av relationen. I kommunikation var 

det viktigt att personal visade empati, förståelse och lyssnade till patienten, vilket medförde 

att patienterna kände sig förstådda och omhändertagna. Personal som inte gjorde detta bidrog 

till en dålig kommunikation. I diskriminering och stigmatisering framkom det att vissa av 

patienterna blivit utsatta för diskriminering som inte var kopplad till deras sjukdom, utan 

snarare till deras etnicitet. Det framkom även att personal stigmatiserade patienter. I närvaro 

och tillgänglighet framkom det som viktigt att personalen var närvarande och icke dömande 

för en god relation. Patienterna hade då förtroende för personalen och kände sig förstådda. 

Ingen god relation skapades när personalen inte var tillgänglig. I tvång och ofrihet upplevde 

patienterna att tvång förekom när de motsatte sig medicinering, och att de inte hade något 

annat val än att lyssna på personalen. Även begreppet ofrihet förekom, där patienterna delvis 

beskrev att de ville få en ökad tillgång till att vara utanför avdelningen. I delaktighet och 

meningsfullhet sågs delaktighet i deras vård som något positivt av patienterna, de togs seriöst 

och fick frihet att yttra sig. När ingen delaktighet förekom var patienterna ignorerade och fick 

inte tillräckligt med information. Patienterna kände att det de sa inte var av betydelse. I 

Säkerhet och trygghet framkom det att dagliga rutiner ingav en känsla av trygghet för 

patienterna. Tvångsåtgärder och rädsla vid medicinering sågs som otryggt.  

 

Resultatdiskussion 

 

Kommunikation 

Majoriteten av studierna visade på att kommunikationen mellan personalen och patienterna 

var bristande. Detta var inte ett oväntat resultat då tidigare studier visat på att majoriteten av 

hälso- och sjukvårdspersonalen socialt distanserar sig från personer med schizofreni (Kukulu 

& Ergün, 2007; Serafini et al., 2011). Gemensamt för de studier där patienterna upplevde en 

god kommunikation och de studier där patienterna upplevde en bristfällig kommunikation, 

var att det var möjligt att tolka resultatet som att kommunikationen mellan personal och 
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patient är en fundamental och viktig del i hur patienterna upplever det bemötande de får inom 

vården, och att en god kommunikation mellan parterna ger förutsättningarna till en god 

relation. Detta överensstämmer med den valda omvårdnadsteorin. Peplau skriver att 

sjuksköterskan bör lyssna till patienten som en del av etableringen av en god relation till 

patienten vilket främjar dennes vård (Peplau, 1991). Även Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) skriver om ICN:s etiska kod som handlar om att sjuksköterskan har ett ansvar att vara 

lyhörda till patienten och ge patienten tillräckligt med information. Patienter berättade om att 

de vid vissa tillfällen inte fick tillräckligt med information under vårdvistelsen, men enligt 

patientlagen (SFS, 2014:821) stadgas det i 3 kapitlet 1§ att hälso- och sjukvårdspersonal är 

skyldiga att ge patienter information angående deras hälsotillstånd.  

 

Diskriminering och stigmatisering 

Patienter rapporterade om diskriminerande beteenden från hälso- och sjukvårdspersonal 

gällande etnicitet och kulturella skillnader. Att en hälso- och sjukvårdspersonal diskriminerar 

en patient på grund av vart hen kommer ifrån eller på grund av kulturella skillnader är inte 

acceptabelt. Enligt Socialstyrelsen (2018) ska ett bra bemötande gentemot en patient vara 

respektfullt och empatiskt vilket resultatet tydligt beskriver att det inte alltid är. Det finns sju 

diskrimineringsgrunder där etnisk tillhörighet och trosuppfattning är två av dem. Det är enligt 

diskrimineringsombudsmannen olagligt att diskriminera människor under de sju 

diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringsombudsmannen, 2019). Schizofreni är något som 

alla kan drabbas av, då ska vården och relationen mellan patient och sjuksköterska inte vara 

beroende av patientens bakgrund. Förekomst av diskriminering var inte förvånande. I en 

studie där 777 personer med schizofreni intervjuades för att undersöka om de upplevde 

diskriminering av hälso- och sjukvårdsinrättningar svarade 124 personer att de inte alls är 

respekterade av personalen och 174 svarade att de ibland inte känner sig respekterade av 

personalen. Diskriminering var i denna studie mätt med hjälp av “Discrimination and Stigma 

Scale”. Studien påvisar en tydlig association mellan att ha en psykisk sjukdom och att inte 

vara respekterad av psykiatrisk vårdpersonal (Harangozo et al., 2014).  Resultatet motstrider 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där det framgår att sjuksköterskan ska främja 

respektfullhet gällande personers rättigheter och religiösa övertygelser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Beträffande Peplaus omvårdnadsteori skriver hon att 

sjuksköterskan ska visa genuint intresse och inte ha fördomar kring hur patienten är (Peplau, 

1991). Detta blir särskilt viktigt under sådana här omständigheter där personal och patient har 

olika etniciteter och skiljer sig kulturellt från varandra.  
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Närvaro och tillgänglighet 

Kukulu & Ergün (2007) kom i sin studie fram till att sjuksköterskor har ett stigmatiserande 

förhållningssätt mot personer med schizofreni och att de även distanserar sig från personer 

med en sådan sjukdom. Patienter upplevde att relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen 

och de själva påverkades negativt om personalen inte fanns tillgängliga för samtal. Patienter 

lyfte fram vikten av att ha en god relation till personalen då det ledde till att patienterna litade 

på och kände sig trygga bland personalen. Peplaus omvårdnadsteori går också in på hur 

vårdpersonalens tillgänglighet påverkar patienterna, då den första fasen är att skapa en 

relation mellan patient och sjuksköterska. Denna fas följs av andra faser som byggs på den 

första fasen (Forchuck, 1993). Men om sjuksköterskan socialt distanserar sig från patienten 

skapas ingen bra relation mellan patient och sjuksköterska. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad står det att vårdgivaren skall upplevas som 

tillitsfull av patienten och därför agera utefter detta (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Tvång och ofrihet 

I motsats till Peplaus teori där patientens autonomi ska respekteras så att denne får använda 

sig av sina egna resurser för att lösa problem (Peplau, 1991) visade resultatet att många 

patienter fick tvångsåtgärder insatta och hot om att sätta in tvångsåtgärder om de inte gjorde 

som hälso- och sjukvårdspersonalen sa. Tvång och hot sågs aldrig som positivt av patienterna 

som kände att de inte hade något annat val än att göra vad hälso- och sjukvårdspersonal sa åt 

dem att göra. I enlighet med resultatet visade studien av Nordt, Rössler och Lauber (2006) att 

viss hälso- och sjukvårdspersonal tycker att det är rätt att begränsa rättigheter hos en person 

med schizofreni. Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver i Värdegrund för omvårdnad 

att en patients självbestämmande ska respekteras särskilt då patientens förmåga till 

självbestämmande är nedsatt, som exempelvis vid kognitiv funktionsnedsättning. Detta har 

tyvärr inte respekterats för en del patienter i denna studie. För att kunna tillämpa LPT (Lagen 

om psykiatrisk tvångsvård) behöver tre krav uppfyllas: patienten ska ha en allvarlig psykisk 

störning, ha ett behov av vård då patienten är en fara för sig själv och andra människor, och 

att patienten motsätter sig till vård (SFS, 1991: 1128). Patienterna i studien som nämner 

tvångsvård har möjligtvis inte samma synpunkt gällande när LPT ska tillämpas. Lagen är 

något som alla ska förhålla sig till, det blir dock kanske svårt för patienterna att förstå varför 

de har behov av tvångsvård om de är akut psykotiska, då är det upp till hälso- och 
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sjukvårdspersonal att bedöma om LPT behövs. Åsikterna patienterna uttryckt i studien om 

tvångsvård kan ha varit under en period efter en akut psykos då de kanske inte upplevde att 

tvångsvård behövdes längre.   

 

Delaktighet och meningsfullhet 

Patienterna upplevde att de inte kände sig delaktiga i vården och att det de sa inte hade någon 

betydelse eller var viktigt för personalen. Patienterna upplevde också att de inte kände sig 

delaktiga vid medicineringen och tyckte att de inte fick tillräckligt med information gällande 

sin vård. Resultatet är inte förvånande då det stöds av Socialstyrelsens riktlinjer om att det 

finns en problematik gällande delaktighet i vården för personer med schizofreni 

(Socialstyrelsen, 2018). Däremot var det flera patienter som tyckte att de var delaktiga i sin 

vård, fick information på sina villkor och fick yttra sina tankar kring vad de tyckte om 

vården. Dock så tyckte sig dessa patienter ha en god relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalen vilket då skulle kunna vara en förklaring till varför dessa personer kände 

sig mer delaktiga i vården. Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) stadgas det i 3 kapitlet 1§ att 

patienterna har rätt till att få information om behandling och vård. Svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad skriver dessutom om autonomi. Under 

denna punkt ingår även att patienterna har rätt till att få information (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Autonomi är ett begrepp som även Peplaus omvårdnadsteori 

tar upp, där det beskrivs att sjuksköterskan ska låta patienten få behålla sitt självbestämmande 

(Peplau, 1991).  

 

Säkerhet och trygghet 

I studien av Nordt och medarbetare (2006) är 98% av deltagarna (hälso- och 

sjukvårdspersonal) positiva till användning av tvångsvård. Samtidigt, under kategorin 

säkerhet och trygghet framkom det att patienter oroade sig för att utsättas för tvångsvård, 

vilket skapade en rädsla hos patienterna gentemot vårdpersonalen. Detta motstrider den 

relation mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal som Peplau skriver om. Relationen 

ska baseras på lyhördhet, respekt och förtroende, faktorer som gynnar en bra relation enligt 

Peplau (Forchuck, 1993; Peplau, 1991). Konsekvenserna av att patienterna inte hade den 

interpersonella relationen Peplau beskriver, var att de saknade tillit till hälso- och 

sjukvårdspersonal och var rädda för dem vid vissa tillfällen. Socialstyrelsen (2018) menar att 

vård för en person med schizofreni bland annat inkluderar vardagliga aktiviteter, något som 

patienterna värdesatte i resultatet då de sa att vardagliga rutiner ingav en känsla av trygghet.  
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Resultatet har visat på att de patienter som upplever att de får en god vård också har en bra 

relation till hälso- och sjukvårdspersonal. För individen betyder detta minskat lidande och 

kortare vårdtider. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, där sjuksköterskan ansvarar för att bland annat främja respektfullhet gällande 

värderingar, rättigheter och religiösa övertygelser hos personer. Koden beskriver också att det 

är sjuksköterskans ansvar att ge patienter tillräcklig och lämplig information, vara lyhörd och 

visa empati. Studiens resultat visar på att detta inte alltid följs vilket medför negativa 

konsekvenser för patienten som vårdas.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Hildegard Peplaus omvårdnadsteori fokuserar på den interpersonella relationen där denna är 

en viktig del av patientens vård och återhämtning. Hon beskriver hur relationen mellan 

sjuksköterska och patient bör se ut för att tillgodose patienten stöd, information och dela med 

sig av den kompetens sjuksköterskan har för att hjälpa patienten hjälpa sig själv. Resultatet 

bedöms överensstämma med Peplaus teori då hon teoretiserar att patient och sjuksköterska 

ska lära känna varandra för bästa möjliga hjälp till patienten. Detta var mycket tydligt 

beskrivet av vissa patienter. Sjuksköterskan kan anta en roll som rådgivare och lärare vilket 

uppskattades mycket av en del patienter då det bl.a. medförde förståelse, trygghet och 

delaktighet. Många patienter beskrev att det var värdefullt att bli lyssnade på, detta är något 

som Peplau också betonar som viktigt för relationen och vården av patienten. En del patienter 

berättade om att de upplevde att de fick vara delaktiga i beslut kring vården, något som 

säkerställer att patienten får behålla sin autonomi enligt Peplau. Teorin bedöms dock inte 

överensstämma med hela studiens resultat då vissa bl.a. rapporterade att de inte blev 

respekterade, hörda eller fick vara delaktiga i sin vård tillsammans med sjuksköterskan.   

 

Metoddiskussion 

 

Valet av kvalitativ metod gjordes då syftet var att beskriva personernas upplevelser och 

tankesätt gällande relationen till hälso- och sjukvårdspersonal. En kvantitativ metod hade 

kunnat ge en mer precis bild över hur många personer som var nöjda med relationen till 

hälso- och sjukvårdspersonal och hur många som inte var det, men då skulle deras åsikter och 
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tankar falla bort. Trots att patienterna i studierna inte var många anses deras svar ändå vara av 

vikt då de utgör en del av gruppen människor som vårdas för schizofreni.  

 

Sökorden valdes utefter arbetets syfte. Från syftet sållades sökord och ämnesord ut för att 

sedan översättas och finna synonymer via Svensk MeSH (Svensk MeSH, i.d.). Vid början av 

studien användes begreppet bemötande i arbetets syfte. Detta kom dock att ändras eftersom 

det visade sig vara ett svåröversatt ord till engelska, och istället användes ordet relationer. En 

svaghet med detta blev således att syftet avgränsades då man kan argumentera för att 

bemötande är en bredare term. Databaserna som användes för att hitta kvalitativa 

originalartiklar var PubMed, PsycInfo och CINAHL. Dessa användes vid sökningen för att 

hitta en större mängd publicerade artiklar med olika författare för att underlätta att uppnå 

objektivitet i resultatet. Sökningen skedde i alla tre databaser för att inte missa viktig 

information som annars kanske inte kunnat hittats.  

 

De valda orginalartiklarna hade inte en gemensam design vilket kan bidra till att sänka 

undersökningens validitet (Henricson, 2017). Då studierna inte hade samma design blir det 

svårare att göra en rättvis och objektiv jämförelse av resultaten studierna kom fram till. Då 

sökning av originalartiklar om ämnet schizofreni och relation inte resulterade i något större 

utfall beslutades det att inkludera artiklar med olika design likväl.  

 

Uppfattningar och åsikter gällande artiklarnas kvalité diskuterades för att sedan resultera i en 

gemensam kvalitetsanalys vilket stärker studiens reliabilitet (Henricson, 2017). Sex av åtta 

valda artiklar hade hög kvalité efter att de analyserats. Dessa hade en hög kvalité då en stor 

del av kriterierna för det uppfylldes enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall. Ett av dessa 

kriterier var att studien skulle vara godkänd av en etisk kommitté. Efter granskning av 

artiklarna upptäcktes att inte alla studier var godkända av en etisk kommitté, detta medförde 

att kriterierna ändrades för att tillåta artiklar där medgivande att delta i studien hade getts av 

alla patienter. En svaghet gällande studiens inkluderade artiklar var att två artiklar hade 

medelhög kvalité. Detta då det inte framgick vilken design studierna använde sig utav och 

syftet inte var tillräckligt tydligt. Dessa artiklar valdes dock inte bort då de ansågs att de ändå 

uppfyllde tillräckligt många andra väsentliga kriterier och då sökningen i databaserna inte 

resulterade i många artiklar. Artiklarna lästes igenom och deras resultat ansågs ändå besvara 

studiens syfte.  
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Studierna som arbetet använde sig utav skulle komma ifrån länder med liknande vårdkoncept 

som i Sverige för att få fram ett resultat som kan tillämpas även i Sverige. Följaktligen valdes 

då studier som fick komma från Europa, Australien, Nordamerika och Asien. Vidare valdes 

personer som var över 18 år som ett inklusionskriterium för att endast vuxna deltagare skulle 

få vara med i studien. Detta gjordes eftersom det kan finnas speciella riktlinjer om vården 

kring barn med schizofreni. Studierna som valdes skulle även vara skrivna på engelska eller 

svenska, för att på så vis kunna tolka resultatet. Dessutom valdes ett tidsspann mellan 2000-

2019 för när studierna skulle vara publicerade, eftersom endast relativt aktuella studier skulle 

få vara med i arbetet. Till en början valdes ett tidsspann på 10 år (mellan 2009-2019), men 

vid sökning i databaser framkom för få resultat och därför ökades tidsspannet ytterligare. En 

svaghet med detta är att äldre artiklar även räknas med, som kanske är från en tid då vården 

för personer med schizofreni såg annorlunda ut än vad den gör idag. Exklusionskriteriet var 

att de situationer som patienterna blev intervjuade om inte fick utspela sig på en somatisk 

vårdavdelning, vilket valdes eftersom syftet var att fånga upp patienters upplevelser inom den 

psykiatriska vården.  

 

Det första som gjordes när data i studierna analyserades var att författarna läste igenom 

vardera studies resultat. Detta minskade risken för feltolkningar av texten och ökade 

reliabiliteten (Henricson, 2017). Därefter identifierades de teman som respektive studie 

skapat kring deras resultats innehåll. En sammanfattning av resultatet skrevs under respektive 

tema från samtliga studier, och jämförde därefter samtliga resultat med varandra. Vid denna 

jämförelse kunde likheter identifieras och utifrån dessa likheter kunde kategorier skapas. Då 

resultaten jämfördes med varandra fanns inga regler eller riktlinjer att följa vilket försvårade 

indelning av information under de olika kategorierna.  

 

Viss förförståelse gällande sjukdomen schizofreni och dess omvårdnad och behandling fanns. 

Detta togs i beaktande vid dataanalysen då förförståelsen presenterades och diskuterades. 

Detta resulterade i att studiernas resultat inte beblandades med någon förförståelse.  

 

Arbetets giltighet anses vara god eftersom syftet var att undersöka upplevelser av relationen 

mellan personer med schizofreni och hälso- och sjukvårdspersonal. Alla deltagare som 

intervjuades hade en schizofrenidiagnos och var därför lämpliga deltagare. Vidare anses det 

finnas tillräckligt med deltagare i arbetet. Detta grundar sig på arbetets kvalitet och omfång. 
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Arbetets tillförlitlighet anses vara medelgod. Detta grundas på att vi inte ändrade arbetets 

syfte efter vad som framkom i studiernas resultat. Däremot skapades inga regler för hur 

resultatets innehåll skulle kategoriseras, vilket minskar tillförlitligheten då det var svårt att 

ömsesidigt utesluta kategorierna från varandra. Arbetets överförbarhet grundades i det antal 

deltagare som var med i studierna och på vad deltagarna svarade på intervjuerna (Granheim, 

Lindgren & Lundman., 2017). Det anses överförbart inom klinisk verksamhet där hälso- och 

sjukvårdspersonal träffar eller kan träffa personer med schizofreni, alltså inte bara 

psykosavdelningar utan även andra vårdavdelningar och inte bara sjukhus utan även 

vårdcentraler och andra sjukvårdsverksamheter.  

 

Implikationer för utbildning, klinik och vidare forskning 

 

Vikten av en god relation mellan sjuksköterska och patient bör ständigt betonas mer under 

utbildningen och på arbetsplatsen då studiernas resultat visar på att en god relation främjar 

patientens upplevelse och kvalité av vården. Inom klinisk verksamhet vore det bra om ny och 

gammal personal har seminarier där de diskuterar etiska reflektioner med teman om 

stigmatisering och stereotyper gentemot personer med schizofreni, detta för att belysa 

eventuella problematiska uppfattningar och tankesätt om personer med schizofreni. Det anses 

att mer forskning behövs då många utvalda artiklar var skrivna för nästan 20 år sedan, 

dessutom var antalet studier kring detta ämne få. Vidare vore det bra med mer forskning 

kring hur personer med schizofreni upplever relationen till hälso- och sjukvårdspersonal då 

den patientgruppen idag består av ca 35 000 människor i Sverige (Hjärnfonden, i.d.).  

 

Slutsats 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur personer med schizofreni upplever relationen till 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta gjordes genom denna litteraturstudie som med 

resultatet från åtta artiklar kunde skapa sex stycken teman: kommunikation, diskriminering 

och stigmatisering, närvaro och tillgänglighet, tvång och ofrihet, delaktighet och 

meningsfullhet och säkerhet och trygghet. Bland kategorierna framkom det att personer med 

schizofreni hade blandade upplevelser av relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Några av de negativa upplevelser som patienterna upplevde var bl.a. i form av bristfällig 

kommunikation, att patienterna inte kände sig delaktiga i sin vård, samt att de upplevde hot 

och osäkerhet i samband med tvångsvård. Positiva upplevelser kunde vara att få tillräcklig 

information, god kommunikation och att få vara delaktig i vården. Sammanfattningsvis kunde 
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det dras en slutsats om att en god relation är fundamentalt viktigt för patientens välbefinnande 

och vård. Det kunde dessutom konstateras att mer forskning inom detta område behövs då det 

fanns få studier som var gjorda inom de närmsta tio åren och då kunskap kring detta ämne 

behövs då många patienter upplever en dålig relation till hälso- och sjukvårdspersonal.  
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BILAGA 1  TABELL 2    

FÖRFATTARE, 

ÅR, LAND 

Metod Undersökningsgrupper Resultat Kvalitet 

AMSALEM 

OCH 

MEDARBETAR

E (2018). 

ISRAEL. 

Design: Retrospektiv case serie 

design.   

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade Intervjuer 

Dataanalys: Intervjuerna blev 

inspelade, transkriberade och 

kodade. Från detta kunde teman 

skapas. 

Etik: Helsinki Ethics Committee 

Inklusionskriterium: 

Deltagarna skulle ha schizofreni eller en 

schizoaffektiv syndrom diagnos som fastställts 

mellan mars 2014 och januari 2017.  

Exklusionskriterium:  

Inga. 

Antal deltagare: 15 

Antal bortfall: 1 

Tre teman:  

1) Erfarenhet är inte relevant 

2) Folk diagnostiserade med en psykos 

relaterad sjukdom har inget hopp för att 

tillfriskna.  

3) Dela och diskutera professionell 

kunskap är inte nödvändigt 

Hög 

 

LOUGHLAND 

OCH 

MEDARBETAR

E (2015). 

AUSTRALIEN. 

Design: Kvalitativ taktik 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Dataanalys: Intervjuerna blev 

inspelade, transkriberade och 

kodade. Från detta kunde teman 

skapas. 

Etik: Human Research Ethics 

committee 

Inklusionskriterium: Deltagarna skulle bli 

rekryterade från distrikspsykiatrin och från “The 

Australian schizophrenia research bank”  

Exklusionskriterium:  

Drog- eller alkoholberoende, hjärnskada eller ett IQ 

under 70. 

Antal deltagare: 14 

Antal bortfall: 0 

Tre teman: 

1) Vikten av att förmedla en schizoreni 

diagnos 

2) Svårigheter att skaffa sig information 

om schizofreni  

3) Missnöjdhet med kommunikation 

Hög 
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GILBURT OCH 

MEDARBETAR

E (2008). UK. 

Design: Deltagande forsknings 

taktik 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Dataanalys: Intervjuerna blev 

inspelade, transkriberade och 

kodade. Från detta kunde teman 

skapas. 

Etik: Deltagarna gav skriftligt 

samtycke och fick information. 

Inklusionskriterium:  

Deltagarna skulle ha fått sin vård på ett “mental 

health resource center” eller på ett mentalsjukhus. 

Deltagarna rekryterades via annons i nyhetsbrev.  

Exklusionskriterium:  

Inga.  

Antal deltagare: 19 

Antal bortfall: 0 

Åtta teman (Tema 1-5 handlade om 

relationer). 

1) Rollen av kommunikation 

2) Tvång  

3) Säkerhet från sig själv och andra 

4) Tillit 

5) Behandling 

6) Kulturell kompetens 

7) Frihet 

8) Miljö 

Hög 

WAGSTAFF 

OCH 

MEDARBETAR

E (2018). UK. 

Design: Framgick inte 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervju 

Dataanalys: - 

Etik: Local Research Ethics 

Committee och forskarens instutions 

etiska kommité. 

Inklusionskriterium:  

Deltagarna ska ha en schizofrenidiagnos, deras 

behandling inom den psykiatriska vården ska vara 

avslutad, de ska vara män och de ska etniskt 

identifiera sig som “mörka”.  

Exklusionskriterium:  

Inga 

Antal deltagare: 7 

Antal bortfall: 7 

Fyra teman: 

1) Folk fortsätter reta mig 

2) Motvilja till medicinering 

3) Val och värdesättning av service 

4) Stigmatisering och identitet 

 

Medel- 

hög 

SCHULZE OCH 

ANGERMEYER 

(2003). 

TYSKLAND. 

Design: Kvalitativ forskningsmetod 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Dataanalys: Intervjuerna blev 

inspelade, transkriberade och 

kodade. Från detta kunde teman 

Inklusionskriterium: 

ICD-10 diagnos schizofreni, inte vara inneliggande 

patienter, de ska ha fått behandling av för sin 

diagnos.  

Exklusionskriterium:  Inga 

Fyra teman: 

1) Interpersonell relation 

2) Den allmäna bilden av psykisk ohälsa 

3) Strukturell diskriminering 

4) Tillgång till sociala roller 

 

Hög 
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skapas. 

Etik: Deltagarna skulle ha gett sitt 

samtycke 

Antal deltagare: 25 

Antal bortfall: 0 

 

 

O’BRIEN 

(2001). 

AUSTRALIEN. 

Design: Phenomenologisk studie 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Dataanalys: - 

Etik: Godkänd av etiska kommitéer. 

 

Inklusionskriterium: Att ha en seriös och ihållande 

psykisk sjukdom.  

Exklusionskritrium:  

Inga. 

Antal deltagare: 5 

Antal bortfall: 0 

Tre teman: 

1) Ha någon som ser efter mig 

2) Arbeta i samarbeten 

3) Att vara förstådd och att få förståelse 

Hög 

PITKÄNEN 

OCH 

MEDARBETAR

E (2008). 

FINLAND. 

Design: Explorativ beskrivande 

studie design 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Dataanalys: - 

Etik: Hospital Ethics Committee. 

Inklusionskriterium:  

Deltagarna skulle vara mellan 18-25 år, de skulle ha 

schizofreni eller en schizotyp störning eller 

vanföreställningssyndrom. Vidare skulle deltagarna 

vara stabila från symtom, kunna tala finska och 

kunna ge samtycke till deltagande.  

Exklusionskriterium:  

Inga.  

Antal deltagare: 35 

Antal bortfall: 43 

Fem teman: 

1) Empowering interventionera 

2) Sociala interventioner 

3) Aktiverande interventioner 

4) säkerhets interventioner 

5) Interventioner för att främja psykisk 

hälsa 

 

Hög 

WOOD OCH 

MEDARBETAR

E (2018). UK. 

Design: Framgår inte 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 

Dataanalys: Intervjuerna blev 

inspelade, transkriberade och 

kodade. Från detta kunde teman 

Inklusionskriterium:  

Deltagarna skulle vara mellan 18-65 år, vara 

inneliggande på en psykiatriavdelning, ICD-10 

diagnos för schizofreni, schizoaffektivt syndrom 

eller vanföreställningssyndrom. 

Tre teman: 

1) Stigmatiserande social miljö och 

nätverks 

2) Stigmatiserad person med psykos 

3) Stigma interaktioner  

 

Medel-

hög 
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skapas. 

Etik: NHS Research Ethics 

Committee. 

 

Exklusionskriterium:  

Inlärningssvårigheter, skada på organ, sakna 

förmåga att ge samtycke till deltagande, inte tala 

engelska, alkohol- eller drogberoende.  

Antal deltagare: Framgår ej 

Antal bortfall:  

Framgår ej 

 

 

 

 


