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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att anpassa vården enligt det personcentrerade arbetssättet är en pågående 

process både internationellt såväl som i Sverige. Implementeringsprojekt och olika former av 

personcentrerade åtgärder genomförs och är under ständig utveckling inom hälso- och 

sjukvården. Det framkommer i tidigare forskning att det inom psykiatrisk vård föreligger 

svårigheter att implementera personcentrerad vård och att det råder ett sjukdomsorienterat 

förhållningssätt. Patienten behöver få en mer aktiv roll i sin egen vård och därmed bli mer 

delaktig. Hur personen upplever och förstår sin psykiska ohälsa är av stor vikt. Det ligger 

även under sjuksköterskans ansvar att möjliggöra detta för patienten, men detta kan vara 

svårt och flera hinder kan tillkomma. Syfte: Att beskriva de möjligheter och utmaningar som 

sjuksköterskor kan erfara med personcentrerad vård inom den psykiatriska heldygnsvården. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Som datainsamlingsmetod 

användes fokusgruppsintervjuer, två grupper med totalt nio stycken deltagare. Data 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Redovisas i fyra kategorier, åtta 

subkategorier samt ett tema. Temat som genomsyrar hela resultatet är att gemensamt stötta 

patienten till att måna om sig själv. Slutsatser: Det finns en vilja bland sjuksköterskor att 

arbeta mer personcentrerat och att göra patienterna mer delaktiga i sin vård. Resultatet visar 

att i den psykiatriska heldygnsvården fortfarande finns stora möjligheter att arbeta mer 

personcentrerat, vilket medför att de utmaningar som framkommer behöver omvandlas till 

och bli möjligheter. 

Nyckelord: delat beslutsfattande, heldygnsvård, patientcentrerad vård, personcentrerad vård, 

psykiatri, sjuksköterskor, Tidvattenmodellen.  



ABSTRACT 

Background: Adapting care according to the person-centered approach is an ongoing 

process internationally and in Sweden. Project to implement different forms of person-

centered adjustments are in process and under continuous development within the Swedish 

healthcare. Previous studies in the psychiatric care has shown difficulties to implement 

person-centered care and there is an illness-orientated approach instead. The patient needs 

to take a more active role in his own care and thus become more involved. How the person 

experiences and understands their illness is of great importance. It is also the responsibility 

of the nurse to make this possible for the patient, but this can be difficult and several 

obstacles can be added. Aim: To describe the opportunities and challenges that nurses can 

experience with person-centered care in psychiatric acute care. Method: this study has a 

qualitative design with an inductive approach. As method for collecting data focus group 

interviews were used. Two groups were formed with a total of nine participants. Data was 

analyzed through qualitative content analysis. Results: the content analysis formed four 

categories, eight sub-categories and one theme. The theme that permeates the whole result is 

to together support the patient to take care of himself. Conclusions: There is a desire 

among nurses to work more person-centered and to make patients more involved in their 

care. The result shows that psychiatric acute care still has great opportunities to work more 

person-centered, which means that the challenges that emerge need to be transformed into 

opportunities. 

Keywords: nurses, patient-centered care, person-centered care, psychiatric ward, psychiatry, 

shared decision making, The Tidal Model 
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1 INLEDNING 

Som kliniskt verksamma sjuksköterskor har vi kommit i kontakt med begreppet 

personcentrerad vård ofta. Både inom vår grundutbildning, men även genom de avdelningar 

som vi varit arbetsverksamma inom och tjänstgör på i dagsläget. Vi anser att den psykiatriska 

heldygnsvården är en stressfylld miljö som påverkar vårdpersonalen och därav även den 

omvårdnad som bedrivs där. Vi har upplevt att verksamheter har och fortfarande strävar 

efter att effektivisera resurser och tillämpa åtgärder ämnade att öka patientens delaktighet i 

sin egen vård, och mer kan fortfarande åstadkommas. 

Författarna till denna studie arbetar inom samma klinik, men med olika patientgrupper. Den 

personcentrerade vården är med andra ord en gemensam nämnare vi valt att använda, dels 

för att sammanfoga vår kunskap, dels för att det är ett koncept som förespråkas på 

ledningsnivå på samtliga avdelningar vi arbetar inom.  

Personcentrerad vård tillhör en av sjuksköterskans kärnkompetenser och med detta arbete 

vill vi se till möjligheter och utmaningar med att arbeta personcentrerat inom den 

psykiatriska heldygnsvården. Studien bidrar därmed till en kunskapsutveckling som vi ser 

ska kunna gynna den psykiatriska omvårdnaden. 

Vi vill inledningsvis också här nämna vår förförståelse av såväl psykiatrisk heldygnsvård som 

av begreppet personcentrerad vård. Denna förförståelse kommer vi ha i beaktning och 

behöva tygla under arbetets gång för att inte påverka studiens trovärdighet. Vi kommer i 

studiens sista delar åter att knyta an till vår förförståelse och diskutera hur våra resultat har 

utvecklat våra insikter och kunskap. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer vi presentera definitionen av personcentrerad vård. Vi kommer att 

rikta in oss på hur verkligheten inom vården, i synnerhet inom just den psykiatriska, kan se 

ut idag där ett sjukdomsorienterat sätt fortfarande tillämpas. Sedan kommer vi att ta upp 

hinder som finns i att bedriva personcentrerad vård inom psykiatrin. Därefter presenterar vi 

den teoretiska referensram som vi vill tillämpa i vår studie. 
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2.1 Definition av personcentrerad vård 

”Personcentrering är en etik som vägleder i praktiska handlingar som medmänniska och 

yrkesperson. Personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patienter/närstående och 

professionella inom vård, omsorg och rehabilitering.” (Sveriges Kommuner och Regioner, 2018, s.8) 

 

Personcentrerad vård förespråkas av WHO (2019) och har internationellt funnits längre än i 

Sverige, där den etablerades för ett tiotal år sedan. Det finns inte en nationell definition på 

personcentrerad vård och definitionen varierar mellan regionerna i landet. Vi har valt att 

utgå från definitionen från Centrum för personcentrerad vård (GPCC), som är en viktig aktör 

i svensk forskning på området. GPCC (2019) har i Sverige genomfört forskning kring effekter 

och uppföljning av personcentrerad vård, i ett brett spektrum av vårdande sammanhang, 

vilket styrker den personcentrerade vårdens evidens. Personcentrerad vård utgör dessutom 

en av de sex kärnkompetenser som utformar sjuksköterskans profession, som vill säkerställa 

en god vård av hög kvalitet. Samtidigt kan noteras en kartläggning av Sveriges Kommuner 

och Regioner (2018), där 13 av 21 regioner i Sverige arbetar, genom övergripande beslut, för 

att skapa förutsättningar och samtidigt även åtgärder i samverkan för personcentrerad vård. 

SKR beskriver den personcentrerade vården som ett arbetssätt som bör integreras i vården, 

vilket innebär en tidskrävande och omfattande process. Resultatet av denna process, handlar 

om att varje möte en person har med vården, ska innebära att hen är medskapare av sin vård. 

Mötet utgår utifrån personens behov och erfarenhetsbaserad kunskap att leva med sin egen 

ohälsa och dess tolkning. Både Myndigheterna för vård- och omsorgsanalys (2018) och SKR 

(2018) drar därmed liknande slutsatser, det vill säga att skiftet till personcentrerad vård 

medför en förändring på flera nivåer inom hälso- och sjukvården, och innebär därmed ett 

omfattande och komplext förändringsarbete. 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) är personcentrerad vård en vård som ser till hela 

personen och likställer de andliga, sociala, existentiella och psykiska behoven med de fysiska 

behoven. Personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom ska respekteras och 

bekräftas av vårdaren, som genom detta ska främja hälsa utifrån den unika personens 

perspektiv. Det professionella perspektivet och personens unika perspektiv ska alltså ges 

likvärdig giltighet. 

Att arbeta evidensbaserat inom omvårdnad är inte alltid en självklarhet. Meretoja, 

Numminen, Isoaho, & Leino‐Kilpi (2015) visar i en omfattande studie som jämför 

sjuksköterskors kompetens, att evidensbaserat arbete inte utförs, oavsett erfarenhet, 

kompetens och område som sjuksköterskan arbetar med (Meretoja et al., 2015). Den 

kompetens och kunskap en sjuksköterska har i omvårdnad och kring förhållningssätt i 

vårdande möten ska inte stanna hos sjuksköterskan i form av tyst kunskap, utan de behöver 

lyftas fram och verbaliseras inom arbetsplatsen för att på så vis kvalitetssäkra och utveckla 

arbetsplatsen. Om vi ställer detta gentemot personcentrerad vård enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016), ska sjuksköterskan leda och ha kunskap om omvårdnaden 

utifrån den vårdbehövande personens levnadsberättelse. Med hjälp av personcentrerad 

kunskap ska sjuksköterskan, följa och stötta omvårdnadsprocessens bedömning, dess 

planering och genomförande såväl som utvärdera vård och omsorg. Att arbeta 
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personcentrerat innebär att utgå från samma värdegrund och därmed också arbeta på samma 

sätt kollegor emellan (Beckett et al. 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Gabrielsson et 

al., 2014). 

2.2 Tidigare forskning 

I den teoretiska referensramen kommer vi att benämna patienten för person för att vara 

konsekventa mot vårdteorin vi valt. I den resterande texten benämner vi den vårdbehövande 

personen patient, för att tydliggöra och särskilja sjuksköterskan från den vårdbehövande 

personen. Stundtals kommer vårdpersonal användas som term när vi refererar till vissa 

studier, då flera yrkesroller inom organisationen som studier vi referera till kan vara 

inblandade. 

Den personcentrerade vården har en viktig roll för en bättre och mer humanistisk vård och 

internationellt finns det ett flertal studier som förtydligar detta (Ross, Tod & Clark, 2014; 

Fossey et al., 2014; Santana et al., 2018; Feo et al., 2016; McCormack et al., 2010). 

Vårdsammanhangen där personcentrerad vård bedrivs kan variera, demensvården och 

akutsjukvården är bara några av dessa. Samtliga har dock gemensamt att den tillämpas 

utifrån samma teoretiska grund och kan kallas för en personcentrerad vårdkultur. 

Personcentrerad vård ses med andra ord som ett brett begrepp som både kan anses vara en 

individuell, humanistisk egenskap av vårdaren - till exempel hos sjuksköterskan, såväl som 

ett arbets- och förhållningssätt som bedrivs på flera nivåer i en vårdorganisation. 

2.2.1 Sjukdomsorienterad syn gentemot personcentrerad syn inom psykiatrin 

Inom psykiatrisk vård har personcentrerad vård blivit mer och mer framstående, dock 

dominerar fortfarande ett traditionellt förhållningssätt, det vill säga ett sjukdomsorienterat 

sådant (Mathisen, Lorem, Obstfelder, & Måseide, 2016). Det traditionella förhållningssättet 

reducerar patienten till en passiv mottagare av vård. Patienten är här snarare en diagnos, en 

samling av symtom och tecken som speglar ett tillstånd som ska minska, försvinna eller 

lindras. I samma anda ses ett paternalistiskt förhållningssätt gentemot patienten. 

Sjuksköterskan i detta fall ses som en expert, som vet bäst om vad patienten behöver och 

vården levereras som en tjänst som utförs. Det traditionella förhållningssättet försvårar för 

sjuksköterskan att anpassa sig till en vård där patienten är mer delaktig i beslut kring sin 

egen hälsa (Mathisen et. al.,2016; Moore et al.,2017; Chong et al., 2013; Farrelly et al., 2016). 

Samtidigt beskrivs det i litteraturen en vilja, men också omfattande organisatoriska åtgärder 

mot ett skiftbyte, där patientens aktiva roll i sin vård börjar stå i fokus. Ett exempel på denna 

förändring inom psykiatrin i Sverige, är när patienten själv får styra sin inläggning inom 

heldygnsvården (Eckerström et al., 2019). Detta sker ofta i samråd med patientens 

psykiatriska öppenvård, och i samband med att patienten märker att hen börjar må psykiskt 

sämre. Inläggningen innebär att patienten inte behöver komma in via ett psykiatriskt 

akutintag, utan kan komma direkt till avdelningen (Eckerström et al., 2019). Arvidsdotter, 

Marklund och Taft (2013) applicerar personcentrerat förhållningssätt i en kontrollstudie 
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ämnad att utvärdera olika behandlingar mot depression och resultaten visar att det 

personcentrerade förhållningssättet kan öka välbefinnande hos patienter.  

Personcentrerad vård, om utövad i sin helhet, stärker den psykiatriska patientens tillit till 

sina egna förmågor och är nära sammankopplad till återhämtningsprocessen (Gabrielsson et 

al., 2015; Nolan et al., 2011; Hummelvoll, Karlsson & Borg, 2015).  Trots att begreppen 

personcentrerad vård och återhämtning har olika teoretiska ursprung, har de ett starkt 

samband (Barker & Buchanan-Barker, 2011; Hummelvoll, Karlsson & Borg, 2015). Båda 

begreppen handlar om att patienten återtar och behåller kontrollen över hens liv, och 

begreppen har därmed detta som gemensam nämnare. Detta återtagande av kontroll sker 

delvis genom vårdens stöd till patienten till att ta rätta beslut, vilket ger patienten grund för 

att bli den person hen vill vara i förhållande till sitt liv och i relation till andra. 

Sjuksköterskan ska samtidigt genom patientens delaktighet även ge hen möjligheten att göra 

evidensbaserade val i relation till sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Vårdpersonalen ska dessutom hjälpa patienten att förstå sin egen upplevelse av psykisk 

ohälsa. För att skapa återhämtning kan patienten därmed behöva vägledning i 

självkännedom och kunskap om sin egen inlärningsprocess (Barker & Buchanan-Barker, 

2011; Tofthagen, Talseth, & Fagerstrøm, 2017).  

 

Den sjukdomsorienterade synen som till stor del fortfarande präglar dagens psykiatriska 

vård, försvårar för en patient att återhämta sig från psykisk ohälsa utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Snarare kan patientens egenvärde hotas och patienten tvingas handskas med att 

ta svåra beslut i sin ensamhet. Den paternalistiska hållningen som präglar den 

sjukdomsorienterade synen riskerar att kringgå patientens behov och önskningar. Patienten 

blir därmed inte bara passiviserad, men också osynlig, inte sedd utifrån den person hen 

faktiskt är. Patientens aktiva roll där hen blir delaktig är naturligtvis en grundförutsättning 

för återhämtning, även när den psykiska ohälsan är starkt nedsatt (Jørgensen & Rendtorff, 

2018). Att ge patienten verktygen för självkännedom och förutsättning för återhämtning 

kräver så mycket mer än att behandla akuta symtom, med fokus på det som endast föds från 

farmakologisk erfarenhet och biologiska förklaringsmodeller (Kidd, Kenny & McKinstry, 

2015; Jørgensen & Rendtorff, 2018). Att jobba med patientens återhämtning ger 

vårdpersonalen mer förståelse för patienten och hens problematik, vårdpersonalen går ifrån 

sin expertroll och fokuserar istället på patientens mål för att uppnå återhämtning (Farrelly et 

al., 2018; Hornik, Shalev Gerber Epstein, Zierenberg & Moran, 2018). Delaktighet kan inte 

infinna sig om det inte finns en god relation mellan patienten och vårdpersonalen. Den 

relationsbyggande aspekten är en grundpelare i personcentrerad vård och utgör en bas för 

någonting mer än bara relationen mellan patient och vårdare (Gabrielsson et al., 2015; 

McCormack et al., 2015). Den traditionella synen inom hälso- och sjukvården bidrar till den 

fortfarande asymmetriska relationen mellan patienten och vårdpersonalen. Patienten 

hamnar i skuggan av sin egen vård, trots drivkrafter som försöker ta till vara på den kunskap 

patienten besitter kring sig själv och sin psykiska ohälsa.  
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2.2.2 Hur sjuksköterskan påverkas av patientens delaktighet  

Det finns mycket forskning som beskriver att personcentrerad vård implementeras inom 

många vårdverksamheter globalt, såväl som i Sverige och att det inte bara förbättrar 

patientens mående, utan snarare har en mer omfattande effekt på flera nivåer. Patientens 

delaktighet i sin egen vård har en stark påverkan på sjuksköterskan. Forskning visar att det 

personcentrerade arbetssättet till exempel påverkar sjuksköterskors arbete positivt,  såsom 

en förbättrad arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor och vårdpersonal (Allerby, Goulding, 

Ali, Gremyr, & Waern, 2019). Samtidigt kan noteras att den upplevda arbetsbördan hos 

sjuksköterskor kan minska i och med att det satsas mer kring relationsbyggande mellan 

sjuksköterskan och patienten. Detta relationsbyggande som kan ses som ett samarbete, 

upplevs leda till en bättre omvårdnad enligt Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall och Ringdal 

(2018). En väsentlig skillnad mot när den relationsbyggande aspekten saknas, där det finns 

en önskan att skapa denna relation som ett led i att förbättra arbetstillfredsställelsen (Seed, 

Torkelson, & Alnatour, 2010).  

Detta kan ses i motsats till vad som visas i annan forskning. Inom psykiatrisk verksamhet kan 

till exempel den personcentrerade vården upplevas som krävande att nå upp till, där 

tidspress och administrativa uppgifter utgöra hinder i detta (Jansen & Hansen, 2017; Sharac 

et al., 2010; Wyder et al., 2017; Seed et al., 2010). Liknande slutsatser dras i andra studier om 

personcentrerad vård inom psykiatriska sammanhang, där det ses fler utmaningar. Samtidigt 

kan noteras att det i nuläget bedrivs ett flertal projekt ämnade att utbilda personal för att 

göra patienten mer delaktig inom psykiatriska verksamheter (Beckett et al., 2013; Stanhope 

et al., 2015). De utmaningar som finns bland vårdpersonalen, inkluderar både viljan och 

förmågan som båda kan hindras av den rådande kulturen på arbetsplatsen, eller av 

individuella förutsättningar hos vårdpersonalen (Seed et al., 2010; Wyder et al., 2017). 

Liknande resonemang ses hos Jansen och Hansen (2017) som beskriver att begreppet 

personcentrerad vård tillämpas, enligt sjuksköterskors yttranden, olika beroende på den 

psykiska ohälsans art. Det kan upplevas som att det bedrivs mindre personcentrerad vård på 

sjukare patienter i motsats till vad som görs på patienter vars psykiatriska ohälsa är av 

mildare art. Personcentrerad vård förutsätter däremot att samma syn på konceptet finns 

såväl inom personalgruppen som på ledningsnivå (Beckett et al., 2013; Chong, Aslani, & 

Chen, 2013). Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård använder sig själva som redskap i 

personcentrerad vård. För att kunna utöva detta arbetssätt kan det behöva ges utrymme för 

sjuksköterskan att utveckla självreflektion, som är en grundförutsättning för en vårdande 

relation mellan sjuksköterska och patient. Flera faktorer menar Wyder et al. (2017) hindrar 

sjuksköterskor från att skapa detta självreflekterande utrymme. Exempel kan vara olika 

synsätt på vården mellan yrkesroller, en snabb patientomsättning som hindrar skapandet av 

vårdande relationer, samt en stor upplevd arbetsbörda.  
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2.3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för detta arbete kommer att vara Barkers Tidvattenmodell där 

vi väljer det svenska uttrycket. Inom denna referensram benämns hälsa och ohälsa som 

återhämtning och livsproblem. Denna modell bygger på att se patienten som den unika 

person hen är, vilket görs synligt genom att som sjuksköterska arbeta tillsammans med 

personen med livsproblem för att hjälpa hen att återerövra sitt liv och uppnå återhämtning, 

men också för att hen ska känna sig ha ett värde. Detta är något som personen även ska 

uppleva utanför vårdens väggar (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Barker (2001) menar att 

en person formas av tre domäner: själv-domänen, världen-domänen samt andra-domänen. 

Själv-domänen är där som personen har sina känslor och tankar. Världen-domänen är där 

personen får sina känslor och tankar bekräftade av andra och i andra-domänen finns de 

vardagliga interaktionerna med andra personer. Världen-domänen är där vi kan få förståelse 

för personens livsproblem, därav är denna domän viktig för den psykiatriska heldygnsvården 

för att kunna förstå personens och hens mående. Inom psykiatrisk heldygnsvård tas en 

person med livsproblem om hand när hen är i akut behov av hjälp. Personen befinner sig i 

kris och har svårigheter att handskas med livets utmaningar (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). I detta läge tas personen från sitt sammanhang genom att läggas in inom till exempel 

en akutpsykiatrisk avdelning - dock utan att hens egenupplevda erfarenhet påverkas - och är i 

behov av konkreta åtgärder. Detta betecknas som omedelbar vård enligt Barkers teori om 

vårdkontinuuet. Att den egenupplevda erfarenheten förblir, innebär att personens 

levnadsberättelse inte kan tas ifrån hen, utan ständigt ska tas i beaktande av vårdpersonalen. 

Detta för att underlätta att personen återtar kontroll. I den omedelbara vården bedöms vad 

som behöver göras nu för att minimera risken att problem eller svårigheter visar sig i 

framtiden, och uppmärksamheten ligger på vad personen behöver för att komma hem igen, 

då vårdinrättningen är en station på vägen. Tidvattenmodellen handlar därför om att se så 

mycket mer än vad personen är i behov av här och nu. Den handlar om att ha hela personen i 

fokus och utgå från hens livsvärld i omvårdnaden och att som vårdare åta sig, bland flera 

åtaganden, att bli personens lärjunge (Barker & Buchanan-Barker, 2005).  

Med den omvårdnad som ges personen med livsproblem inom den psykiatriska 

heldygnsvården ska hen kunna återta sitt liv med de resurser hen har. Den akuta vården ses 

därför som kortsiktig lösning av kortsiktiga problem, såsom en kris anses vara. Den 

omedelbara omvårdnaden handlar om att utveckla lösningar för att säkerställa känslomässig 

och fysisk säkerhet. Omvårdnaden ska utvecklas genom personens resurser, vad hen är 

kapabel till och självklart ta personens önskemål i beaktning för att kunna bli personens 

lärjunge. Det grundläggande i omvårdnaden är att personen med livsproblem ska finna 

återhämtning, det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa hen att finna denna återhämtning. 

Vad personen med livsproblem anser vara återhämtning behöver inte vara statiskt utan kan 

ändras under vårdtidens gång (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Ett sätt för sjuksköterskan 

att göra detta är genom brobyggande. Att bygga broar innebär ett sätt för personen och 

sjuksköterskan att ta sig över risker och komma närmare varandra. Brobyggandet vilar på 

mellanmänskliga relationer och det finns ingen ritning för detta brobygge, utan det krävs 

fantasi och erfarenhet av att vara människa för att få till en bro. När bron är på plats rör sig 

personen och sjuksköterskan fram och åter över denna bro. Meningen är att sjuksköterskan 

ska nå fram till personen och visa att hen förstår personens känslor av vad som skaver, att 
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tillsammans utforska detta och hur patienten ska hantera det (Barker & Buchanan-Barker, 

2005). 

Denna teori synes relevant för arbetet då den behandlar det drivande begreppet 

personcentrerad vård. Den personcentrerade vården görs synlig i Tidvattenmodellen genom 

att fokus ligger på den vårdbehövande personen och hens livsvärld och att hen ska vara 

delaktig i sin egen vård. Då vi vill synliggöra sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter och 

utmaningar med personcentrerad vård, är Tidvattenmodellen en passande teoretisk 

referensram att hålla sig till i denna studie. Vi kommer utgå från antagandet att bli lärjunge, 

för att sätta ljus på vikten av att den psykiatriska vården lär sig av personen med livsproblem, 

om vad som i hens vård behöver göras. Att bli lärjunge handlar om att som sjuksköterska 

inte inta någon expertroll, utan det är personen som är expert på sig själv. Om 

sjuksköterskan inte förmår att träda ur expertrollen, kvävs personens egen berättelse och 

hens upplevelse av maktlöshet kan förstärkas. Sjuksköterskan ska ha ett ödmjukt 

förhållningssätt gentemot personen med livsproblem, och tillsammans med patienten 

utveckla hens berättelse (Barker & Buchanan-Barker,2005).  

3 PROBLEMFORMULERING 

Personcentrerad vård är en etik som vägleder sjuksköterskans profession och innebär ett 

partnerskap som skapas mellan vårdpersonal och patient, där patienten har en aktiv roll i 

utformningen av sin egen vård. Fokus ligger på patienten och hens sammanhang. Mötena 

som patienten har inom vården utformas enligt den unika personen som finns bakom 

patienten. Begreppet är etablerat internationellt och utövas i många vårdsammanhang, samt 

innebär möjlighet till bättre vård. Internationellt såväl som i norden har flera studier gjorts 

kring den personcentrerade vårdens tillämpning, hur den påverkar patienter och mätningar 

har gjorts för att utvärdera dess effekter. Den visar sig ha positiv påverkan på patienter, men 

även på sjuksköterskors välbefinnande och är gynnsam för patienters återhämtningsprocess 

efter ohälsa. 

Den traditionella och sjukdomsorienterade synen präglar fortfarande hälso- och sjukvården 

och även psykiatrin. Detta medför att patienten får en passiv roll i sin vård, istället för att 

vara delaktig. Fokus ligger ofta på farmakologisk behandling och reducering av symtom. Det 

råder fortfarande en paternalistisk syn inom psykiatrisk vård, vilket motverkar patientens 

autonomi, därmed även hens delaktighet. Det tillhör en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

att vården är personcentrerad, vilket även står skrivet i Svensk sjuksköterskeförenings (2016) 

riktlinjer. Patientens delaktighet i sin vård ger bättre vård, men att arbeta personcentrerat ses 

fortfarande som utmanande och kräver förändringar inte bara hos sjuksköterskan, utan även 

på organisatorisk nivå. Inom den psykiatriska vården ses flertalet utmaningar. Patientens 

psykiska ohälsa kan påverka patientens förmåga till delaktighet, dessutom kan faktorer 

kopplade till sjuksköterskans administrativa uppgifter och tid göra detta arbetssätt svårt att 

genomföra. Tidvattenmodellen (Barker & Buchanan-Barker, 2005) är utformad efter att ha 
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patienten i fokus och det ska inte vara mer tidskrävande att som sjuksköterska använda sig av 

denna modell som stöd i sitt arbete. Tidvattenmodellen kommer att ge en djupare förståelse 

för den personcentrerade vården och starkare belysa patientens delaktighet i sin vård och 

återhämtningsprocess. 

Som forskning visar, är personcentrerad vård viktig i omvårdnaden, dock föreligger det till 

synes svårigheter att tillämpa i praxis. Vi vill således undersöka vad sjuksköterskor erfar för 

möjligheter och utmaningar med att arbeta personcentrerat inom den psykiatriska 

heldygnsvården. Som resultat ges en inblick i dagsläget, vilket kan vara ett led i att utveckla 

verksamheten som studien kommer att utföras på. 

4 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva de möjligheter och utmaningar som sjuksköterskor kan 

erfara med personcentrerad vård inom den psykiatriska heldygnsvården. 

5 METOD 

Nedan följer beskrivning av design, rekryteringsprocessen, datainsamling, genomförandet, 

analys av data, etiska överväganden och risk och nytta med denna studie. Samtliga delar tar 

stöd från metodologisk litteratur som redovisas i styckena. 

5.1 Design 

Vi valde att använda en kvalitativ design med induktiv ansats. Valet av kvalitativ metod beror 

på hur till exempel ett syfte kan besvaras (Henricson & Billhult, 2017). Den kvalitativa 

designen lämpar sig när studien har som avsikt att till exempel studera erfarenheter. 

5.2 Urval 

Rekryteringsprocessen påbörjades med att vi kontaktade verksamhetschefen på aktuell klinik 

för att inhämta godkännande att utföra studien. Efter att godkännande givits uppsökte vi 

avdelningar på den utvalda psykiatriska kliniken för att introducera vår studie i korthet för 

enhetscheferna. Vi delade vid detta tillfälle även ut informationsbrev med informerat 

samtycke som bilaga. Via avdelningarnas enhetschefer tillfrågades därefter sjuksköterskorna. 
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Om enhetscheferna inte var på plats tillfrågade vi sjuksköterskorna direkt. Tanken från 

början var att hålla tre fokusgrupper med fyra till sex deltagare i varje grupp, men då 

svårigheter i rekryteringen uppstod hölls två fokusgruppsintervjuer med totalt nio deltagare. 

Initialt hade vi snävare inklusions- och exklusionskriterier, men vi fann svårigheter i att hitta 

deltagare. Vi blev därmed tvungna under rekryteringsprocessens att modifiera missivbreven, 

och i samråd med enhetscheferna anpassa urvalet efter de sjuksköterskor som visade intresse 

att medverka i studien.  

Inklusionskriterier för att delta i studien: legitimerade sjuksköterskor som var verksamma 

inom psykiatrisk heldygnsvård, på den vederbörande psykiatriska kliniken. Initialt ville vi 

också att deltagarna skulle ha minst ett års yrkeserfarenhet, vilket vi var tvungna att 

revidera.  

Exklusionskriterier för att delta i studien: bemanningssjuksköterskor och sjuksköterskor i 

chefsposition. Även här hade vi initialt intentionen att exkludera timanställda sjuksköterskor, 

även detta behövde vi revidera under rekryteringsprocessen på grund av ett bortfall. 

Åldrarna på sjuksköterskorna som deltog i studien varierade mellan 25 och 70 år. 

Arbetslivserfarenheten som sjuksköterska varierade mellan cirka sex månader och 30 år. Två 

deltagare var specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård, resterande var 

allmänsjuksköterskor. 

5.3 Datainsamling 

Här nedan beskriver vi metoden för datainsamling. Därefter följer en beskrivning av 

genomförandet. 

5.3.1 Metod för datainsamling 

Då syftet för vår studie är att beskriva de möjligheter och utmaningar som sjuksköterskor kan 

erfara med personcentrerad vård inom den psykiatriska heldygnsvården ansåg vi att 

fokusgruppsintervjuer kom väl till pass. Dialogen som fördes i en fokusgruppsintervju ansåg 

vi ge mervärde, då kunskap kring ämnet kunde utvecklas mellan deltagarna. 

Fokusgruppsintervjuer kan kallas för fokuserade möten, där deltagarna delar en tillfällig 

situation med ett gemensamt fokus (Wibeck, 2010). Vårt fokus låg på dialogen som fördes 

mellan deltagarna och vi valde att hålla semistrukturerade fokusgrupper. Detta dels för att se 

till att deltagarna höll sig inom ämnet, dels för att inte riskera att vi skulle bli vilseledda 

under intervjuerna. Vi var inte helt bekväma med moderator- och bisattarrollen och behövde 

få stöd i frågorna. Valet av att hålla intervjuerna semistrukturerade var att det gav utrymme 

för en något friare diskussion deltagarna emellan, i motsats till om strukturerade 

fokusgruppsintervjuer hade hållits. Dialogen mellan deltagarna hoppades vi kunde leda till 

att gruppen hittade gemensamma nämnare, eller att innehåll i ämnet ställdes mot varandra 

för att på så vis få en större förståelse för ämnet. 
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5.3.2 Genomförandet 

Inför utförande av fokusgruppsintervjuer är det viktigt med en mycket god planering. För att 

genomföra fokusgrupperna skapade vi en intervjuguide med stöd i Hudson (2003). 

Intervjuguiden följdes av moderator och bisittare genom fokusgruppsintervjuerna och finns 

som bilaga (bilaga A.). Denna guide var utformad enligt en inledande fas, en huvudfas och en 

avslutande fas. I den inledande fasen berättade vi för deltagarna vad en fokusgrupp är och att 

vi är intresserade av dialogen som förs mellan deltagarna. Vi förklarade att moderator och 

bisittare försöker ta så lite utrymme som möjligt. Den inledande fasen beskrivs som viktig för 

att etablera relationer med deltagarna och komma igång (Hudson, 2003). I huvudfasen lade 

vi uppmärksamheten på dialogen som fördes bland deltagarna och flikade in med frågor som 

vi noggrant utformat i planeringsfasen. I den avslutande fasen sammanfattade vi vad som 

sagts av gruppen under intervjun, och frågade om någon hade något att tillägga, för att fånga 

upp lösa trådar. 

Frågorna som ställdes under intervjun var noggrant utformade under en planerande fas. Vi 

utgick initialt från litteraturen kring personcentrerad vård som kunskapsbas, för att därefter 

fördjupa oss i litteraturen kring fokusgruppsintervjuer av Doody et al. (2013b), parallellt med 

hjälpen som vi fick från vår handledare. Initialt identifierade vi frågeområden, med 

utgångspunkt i vår studies syfte, för att ställa in oss på hur frågorna kunde se ut. Därefter 

utformade vi stödord, för att till sist skapa frågor. Vi utformade nio stycken frågor, samtliga 

av öppen karaktär. Vi hade en narrativ ordning på frågorna, där de första var av mer generell 

karaktär. Därefter vävdes kärnfrågor in som följdes av avslutande frågor. Frågorna var 

utformade på ett enkelt språk, lätta att förstå och till exempel inte tvådelade.  Under 

intervjun fanns det utrymme för att ställa följdfrågor. Dessa ställdes när sjuksköterskorna till 

exempel inte utvecklade sina tankar genom att ge exempel från deras kliniska arbete. 

Vad beträffar den fysiska omgivningen, hölls fokusgruppsintervjuerna i en liten lokal på 

kliniken, som ansågs vara en van miljö för deltagarna. Rummet var beläget med distans från 

avdelningarna för att minska distraktioner och skapa en lugn miljö som kunde underlätta för 

interaktionen mellan deltagarna. Deltagarna satt vid ett runt bord för att underlätta 

kommunikationen, där moderator och bisittare fick en tillbakadragen roll. Deltagarna hade 

tillgång till förtäring och dryck, om det föll i deras smak, och miljön var stimulifattig för att 

inte skapa distraherande moment. En innergård kunde tillträdas vid behov och det var en 

ljus och luftigt lokal. Intervjuerna pågick mellan 55 och 65 minuter och avslutades när 

moderator och bisittare ansåg att ämnet hade avhandlats. Fokusgruppsintervjuerna skedde 

på deltagarnas arbetstid och tiden hade anpassats för att vara strax innan eller i slutet av ett 

arbetspass. Vi växlade mellan rollerna av bisittare och moderator. Data dokumenterades 

genom ljudinspelning samt att bisittare förde anteckningar om ickeverbal kommunikation. 

5.4 Analys av data 

Data insamlad genom fokusgruppsintervjuer kan analyseras på olika sätt. Vi valde 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys, med en induktiv 

ansats. I en tidig fas av analysen läste vi igenom texten flera gånger för att skapa en 
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helhetsbild. Därefter tog vi ut meningsbärande enheter från texten, det vill säga de 

uttalanden som motsvarade deltagarnas erfarenheter av vårt ämne. Dessa meningar gjorde vi 

kondenseringar på, där de förkortades. Efter kondenseringar skapades koder. Koderna skrevs 

på post-it lappar och samlades in. Vi letade efter mönster, likheter och skillnader i dessa 

koder. Vi letade efter mönster och variationer som kunde fånga deltagarnas erfarenheter av 

samma fenomen. Genom hela denna process tog vi stöd i studiens syfte och till sist ledde vår 

analys till kategorier och subkategorier som utgjorde det manifesta innehållet. Ett utdrag ur 

analysmatrisen kan ses nedför i tabell 1. Vi var genom hela analysprocessen medvetna om att 

textens innehålls skulle förstås utifrån den text som kom före och efter, och att inte frångå 

sammanhanget (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vi var noggranna med att inte 

utföra våld på vår data, det vill säga frångå innehållet i det meningsbärande enheterna och 

höll oss nära texten genom hela analysprocessen. Vår avsikt var att genomföra en manifest 

innehållsanalys som var textnära. Beskrivningar och tolkningar hölls därför på en lägre 

abstraktionsnivå (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Under analysprocessen ansåg vi 

att det fanns något som löpte latent mellan samtliga kategorier och subkategorier och 

skapade därför ett tema, vilket gav en ökad abstraktionsnivå. 

 

Tabell 1: Utdrag ur analysmatrisen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

Det underlättar 

väldigt mycket om 

man har en tillit både 

jag till patienten och 

patienten till mig till 

exempel, annars tror 

jag inte att patienten 

kommer våga öppna 

upp sig om vad den 

tycker är rätt, eller 

vad den tycker är fel  

Ömsesidig tillit 

för att patienten 

ska öppna upp 

sig (om vad hen 

tycker är rätt 

och fel) 

Ömsesidig 

tillit för ett 

öppet klimat 

Att etablera 
tillit 

Att bygga 
relationer 

Att gemensamt 
stötta patienten 
till att måna om 
sig själv 

Leder regeln inte till 
något positivt kan det 
hända att det är 
gynnsamt att göra 
undantag och då är 
det personcentrerat  

Gynnsamt med 
undantag från 
regeln 

Gynnsamt 
med 
undantag 

Att styras av 
skrivna regler 

Att förhålla sig 
till 
avdelningens 
ramar 

Att gemensamt 
stötta patienten 
till att måna om 
sig själv 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vi har utgått från de forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet utifrån Vetenskapsrådet (u.å). Vi har under 

studiens gång medvetandegjort de aspekter vi ansåg skapa moraliska eller etiska tankar och 
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fört upp detta till diskussion med handledare och oss sinsemellan för att hålla vår etiska 

kompass vid liv. 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska upplysas om syftet samt att det är 

frivilligt att deltaga, och att de har rätt att avbryta sin medverkan om och närhelst de önskar 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Vi skickade ut ett informationsbrev med förfrågan om att genomföra 

studien inom kliniken till aktuell verksamhetschef (se bilaga B.) och fick godkänt att 

genomföra studien. I missivbrevet (se bilaga C.) presenterades studiens syfte, en kortare 

beskrivning om hur studien skulle gå till samt att resultatet skulle komma att redovisas i en 

magisteruppsats. Resultatet kan komma att presenteras på arbetsplatsträff på berörda 

avdelningar, om intresse finns. Här fanns även kontaktuppgifter till oss samt vår handledare 

för eventuella frågor från deltagarna. Innan intervjuerna påbörjades frågade vi om deltagarna 

tagit del av informationen. Vi var måna om att fråga om det fanns någon ytterligare fråga 

kring vår studie som vi naturligtvis då besvarade.  

Enligt samtyckeskravet har deltagarna rätt att själva bestämma sin medverkan samt att ställa 

frågor kring sin medverkan. De kan även när som helst under studien välja att lämna den 

(Vetenskapsrådet, u.å). Samtycket inhämtades i samband med intervjuerna, deltagarna skrev 

på det innan intervjuerna startade, enligt den initiala planeringen. Samtycket förvaras 

oåtkomligt för obehöriga i vår ägo. Om någon deltagare skulle valt att lämna studien så skulle 

hens beslut respekteras och ingen påtryckning om att hen skulle stanna i studien skulle ske 

från varken oss, andra deltagare eller andra aktörer. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personliga uppgifter på bästa sätt ska 

hemlighållas och förvaras utom räckhåll för obehöriga (Vetenskapsrådet, u.å). Som planerat 

samlades data in och avidentifierades genom kodning innan transkriberingen och förvaras på 

geografiskt åtskilda platser. Inspelningarna förvaras i så kallade moln på internet och det 

krävs tvåstegsverifiering för åtkomst. Intervjuerna raderas i samband med att studien är 

färdig. I enlighet med Konfidentialitetskravet har vi garanterat att inget som sagts under 

intervjuerna eller personliga uppgifter kommer att spridas. Vi tog detta i beaktande även i 

inledningen av intervjuerna där vi bad deltagarna att inte sprida vad som sagts under 

intervjun vidare. I enlighet med Damianakis och Woodford (2012) använder vi generella 

beskrivningar av deltagarna i studien för att försvåra för deras kollegor att identifiera dem, då 

verksamheten där studien utförts är relativt liten.  

Nyttjandekravet innebär att de data som samlats in endast får användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi har varit aktsamma med våra data, och 

endast använt det i denna studie, vilket deltagarna i studien fått information om. Endast vi, 

handledare och examinator har tagit del av data under arbetets gång som vi planerat. 

5.5.1 Nytta och risk med studien 

Vi ansåg att nyttan med denna studie övervägde risken, eftersom den bidrar med kunskap 

om hur den personcentrerade vården kan utvecklas och komma till nytta i den psykiatriska 

heldygnsvården. Det föreföll sig även vara ett gediget kunskapsutbyte deltagarna emellan 
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under fokusgruppintervjuerna. De risker som kunde föreligga var att en etisk stress kunde 

uppstå bland deltagarna, detta var dock inte något som deltagarna gav sken av att känna av. 

6 RESULTAT 

Vi presenterar här de möjligheter och utmaningar som sjuksköterskor kan erfara med 

personcentrerad vård inom den psykiatriska heldygnsvården. Resultatet kommer att delas 

upp i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) metod i kategorier, subkategorier och 

ett tema. 

 

Tabell 2: Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier Tema 

 
Att förhålla sig till 

avdelningens ramar 
 

● Att styras av oskrivna 
regler 

● Att styras av skrivna 
regler 

 
 
 
 
 

Att gemensamt stötta 
patienten till att måna om 

sig själv 

 
Att justera blickfältet 

● Att låta patienten 
inta scenen 

● Att så ett frö 
● Att se framåt 

 
Att bygga relationer 

● Att etablera tillit 
● Att få möjlighet till 

patientsamtal 
● Att skapa närvaro 

 
Att sträva mot samma mål 

 

 

 

 

I resultatet kommer vi benämna personen med livsproblem som patient, för att hålla oss 

textnära. Resultatet som presenteras översiktligt i tabell 2 innefattar fyra kategorier och åtta 

subkategorier, den sista kategorin ”Att sträva mot samma mål” har ingen subkategori. Vi har 

därefter abstraherat ett ytterligare steg och skapat ett tema. Subkategorierna illustreras med 

hjälp av citat, där F följt av en siffra står för fokusgruppen, och P + en siffra en person i 

denna, exempelvis F1P2 vilket innebär att citatet hämtats från fokusgrupp 1 och person 

nummer 2 där. 
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6.1 Att förhålla sig till avdelningens ramar 

Den här kategorin återspeglar sjuksköterskornas erfarenheter att arbeta med, och genom de 

ramar som deras psykiatriska avdelningar utformas av. Genom att förhålla sig till oskrivna 

regler, till skrivna regler och tvångsvård, beskrivs här möjligheterna och utmaningarna med 

att arbeta personcentrerat. 

6.1.1 Att styras av oskrivna regler 

Sjuksköterskor ansåg att det finns oskrivna regler inom deras verksamhet, dessa oskrivna 

regler har som syfte att skapa ordning på avdelningen. Denna ordning går före den 

personcentrerade vården, samtidigt som samma ordning upplevdes som stöttande för 

patienter som uppvisade ett sämre mående. Dessa oskrivna regler, så som ordningen, sade de 

kunde leda till informellt tvång och att patientens behov kunde förbises. Det fanns en 

medvetenhet hos sjuksköterskorna att ordningen inte var personcentrerad, men att 

sjuksköterskorna ändå följde denna ordning, vilket återspeglas i följande citat:  

Då tänker jag också att kunna vara lite flexibel och att det kan bli en sån här apropå sånt som 

hindrar patient eller att man jobbar patientcentrerat. Att man tänker, nej nu har vi den här 

kontaktpersonen och den ska vara med på samtal, och sen när man väl går in så visar det sig 

att patienten tycker det är jättejobbigt (F2P1) 

Det fanns även en önskan att arbeta mer personcentrerat. Sjuksköterskorna beskrev en 

önskan att mjuka upp ordningen för att få patienten att öka sitt ansvarstagande gentemot sig 

själv. En annan aspekt som kom upp var att ordningen ansågs vara kopplad till patientens 

psykiska ohälsa, vilket återspeglades i att sjuksköterskorna förhöll sig mer till 

ordningsreglerna när patienten visade på ett sämre mående:   

Nej jag tycker inte vi jobbar särskilt personcentrerat, inte alls i den grad det går att göra. Det är 

mer enstaka individuella insatser, men det finns inget genomgripande arbetssätt där vi hela 

tiden tänker att patienten skall vara delaktig i det vi gör (F2P2) 

Det framkom således att det finns normer på avdelningarna som är satta utefter att det ska 

finnas en viss ordning och reda, ‘ordningsnormer’. Dessa oskrivna regler är satta som ramar 

som patienterna ska förhålla sig till, utan att patienterna själva har varit med och påverkat 

dessa ramar. Här blir det för sjuksköterskorna svårt att förhålla sig personcentrerat till 

patienterna. 

6.1.2 Att styras av skrivna regler 

Sjuksköterskorna berättade att tvång per definition inte är personcentrerat, men att det då är 

desto viktigare att hitta saker sjuksköterskorna kan göra i tvånget som värnar om patientens 

autonomi. De berättade att det var en utmaning att som sjuksköterska förhålla sig till tvång 

och att det då är viktigt att hitta vad som är personcentrerat, det vill säga att skapa 

möjligheten att patienten till viss grad får bestämma själv: 
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Leder regeln inte till något positivt kan det hända att det är gynnsamt att göra undantag och då 

är det personcentrerat (F1P3) 

Sjuksköterskorna berättade att tvång, det vill säga en lagregel, som ger rättsliga konsekvenser 

om den bryts, är en del av vården. Sjuksköterskorna fortsatte att beskriva regler som något 

personalen måste förhålla sig till, samtidigt som sjuksköterskorna ska föra patientens talan. I 

detta kunde regler då istället framstå som överbeskyddande och då begränsa patientens 

autonomi. Å andra sidan beskrevs regler även som ramar som patienten uppskattar och att 

ramar kunde ses som omtanke och potentiellt kunde vara personcentrerade: 

”För jag mår skit” …jag brukar tänka att man ger ramar av omtanke och omvårdnad, inte för 

att kränka, det är fin balansgång. [när man mår dåligt vill man kanske att någon annan tar 

besluten] (F1P2)  

Mellan personcentrerad vård och regler, berättade sjuksköterskorna, måste det finnas en 

balans som skapar utrymme för individuella och anpassade regler för patienten, samtidigt 

som det beskrevs som en utmaning i förhållande till patientens autonomi.  

När patienten ska tillbaka ska patienten utsättas för tvång, man ska kroppsvisitera, det låg en 

ordination på det, och det var en diskussion kring hur vi skulle göra detta. Sjuksköterskan 

frågade läkaren då så här "kan vi inte tänka på det här sättet istället att vi skulle försöka hjälpa 

patienten att bli mer självbestämmande, vi ska visa patienten att vi försöker lita på den här 

patienten, och inte komma med så här " vi litar inte på dej så därför ska vi visitera". Det blev 

en ganska...en stor diskussion kring detta (F2P3) 

Det var enligt sjuksköterskorna viktigt att som vårdpersonal kunna få tänja på reglerna och 

de såg detta som ett stöd i att ha ett mer personcentrerat arbetssätt. Att tänja på reglerna 

ansågs inte behöva gå emot avdelningens ramar, utan snarare främja patientens autonomi 

och deltagande i vården. 

6.2 Att justera blickfältet 

Den här kategorin återspeglar sjuksköterskors erfarenheter av att rikta sig mot patienten, 

vilket kan ske i en vidare eller snävare bemärkelse. Det kan likna en zoomning på ett 

kameraobjektiv. Att justera blickfältet utefter patienten kan vara personcentrerat, då 

handlingen i sig kan innebära att lyfta blicken från det självklara. Detta kan innebära att se 

nya saker hos patienten, eller nya saker i sammanhanget runt om patienten och därmed 

utforma och anpassa omvårdnaden utifrån patienten. Detta bidrar till den personcentrerade 

vården genom att sjuksköterskorna ser till hela patienten och utformar omvårdnaden 

därefter. 
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6.2.1 Att låta patienten inta scenen 

Sjuksköterskorna berättade om viljan att se till patienten som en unik person, lyssna till 

patientens behov och önskemål för att på så vis utforma en individuell vårdplan. 

Sjuksköterskor beskrev även vikten av att kunna vara informell med patienterna för att 

åstadkomma allians, den tillitsfulla och ömsesidiga relation som behövdes för att kunna se, 

men också möta den unika patienten. Detta innebar till viss del också att ha en prestigelös 

inställning gentemot patienten och se sig själv som ett hjälpmedel, genom vilket patienten 

kunde ta sig ur ett svårt tillstånd eller situation. Den individuella bedömningen handlade 

alltså om att se patienten som aktiv i vården, där sjuksköterskorna behövde påminna sig 

själva om att inte ta över för mycket, och istället låta patientens egen förmåga få ta plats. 

Att vara prestigelös tror jag också är viktigt, att inte tro att jag ska klara hela den här 

patientens situation, det går inte.. men jag kan vara ett hjälpmedel till att kanske så att 

patienten kan hitta vägar att komma ur det här tillståndet den befinner sig i (F2P2) 

Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att det ofta togs beslut utan patientens medverkan. Detta 

delvis för att det upplevdes som lättare, det vill säga som en mindre arbetsbörda när 

sjuksköterskan fick ta egna beslut, än när patienten också skulle vara delaktig. 

Sjuksköterskorna beskrev att de också hade svårt att lära känna patienten, att skötarna 

istället fick göra det och att detta delvis berodde på hur avdelningens personalresurser 

fördelades. Utmaningarna med att bedriva personcentrerad vård låg även enligt 

sjuksköterskorna i att låta, utifrån den unika patienten, omvårdnadsperspektivet få ta 

utrymme, vilket den inte alltid fick. 

En känsla av att det inte finns möjligheter att bemöta, att det inte finns möjlighet ur ett 

omvårdnadsperspektiv att utforma en personcentrerad vårdplan (F1P3) 

Att låta patienten inta scenen handlar om att sjuksköterskorna ska lyfta fram patienten och ta 

ett steg tillbaka, där patienten får ta en mer aktiv roll. Detta är inte möjligt om 

sjuksköterskan inte justerar blickfältet mot patienten och det som finns omkring patienten. 

6.2.2 Att så ett frö 

Sjuksköterskorna berättade att göra saker tillsammans med patienterna kunde ses som ett 

avstamp för att skapa kontakt med patienten. Utifrån aktiviteter kunde även patienten börja 

jobba med sina egna styrkor, eller lita på sina egna resurser. Styrkorna ansågs vara något 

som en patient alltid besitter, oberoende patientens psykiska ohälsa, men att dessa styrkor av 

olika anledningar inte alltid togs tillvara på. Det ansågs vara utmanande när det saknades 

praktiska hjälpmedel för att dessa aktiviteter kunde genomföras och när vårdteamet inte 

hade samma kunskap. 

Styrkorna kunde lockas fram genom att de kunde upptäckas, uppmuntras och/eller tas 

tillvara på genom att personal och patienter gör saker tillsammans, detta beskrevs som en 

möjlighet även när patienterna var väldigt sjuka. Göra saker tillsammans kunde vara 

hjälpsamt för att få patienten att öppna upp sig och visa sina styrkor. 
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Jag tror på att man får försöka hitta någon som du var inne på att man hittar nåt som får igång 

dem [patienterna], fast inte på att svara men men häng med och spela pingis, alltså man 

skapar en aktivitet på det sättet, sen så därifrån kan det vara lättare att öppna upp sig istället 

för att bara… (F2P2) 

Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att de upplevde avsaknad av dessa gemensamma 

aktiviteter på vårdavdelningen, för patienter och omvårdnadspersonal. Det saknas utrymme, 

det vill säga lokaler, tid och förutsättningar till dessa aktiviteter som kan vara att baka, ta 

promenader eller träningsmöjligheter där patienten kan stärka sina resurser. Även om det 

fanns en brist på aktiviteter, fanns det fortfarande en ambition att se att patienten är mer än 

sina problem. Samtidigt beskrevs detta som utmanande, delvis på grund av att all personal 

inte främjade patientens styrkor, vilket kunde bero på att de arbetar olika, har en annan syn 

på patienten eller inte känner till dessa styrkor. 

Det kanske är lite olika, jag tycker det handlar, har lite å...vem som jobbar [skratt] å göra .. 

man jobbar lite olika och ser lite olika saker hos patienterna och deras yrke (F1P2) 

Att så ett frö innebar att lyssna och lita på patienten så hen kunde testa sina vingar och våga 

lita på sin egen förmåga. Detta innebar även att se till att patienter tog ansvar för deras 

mående och tillfrisknande, vilket också beskrevs som en utmaning. 

Vårt jobb är ju väldigt mycket mer att patienterna själva många gånger måste ta ett stort 

ansvar för sin egen vård och sitt eget tillfrisknande och vi är liksom mer hjälpmedel som du 

säger [riktat till J] att hjälpa dem komma ur en depression eller mani (F2P1) 

Att så ett frö innebar alltså ett närmande, genom vilket sjuksköterskan kanske fick kontakt 

med patienten. Detta kunde i bästa fall bli början på ett ömsesidigt möte som kunde leda till 

patientens delaktighet. Så ett frö för att låta patienten växa med och genom sina styrkor, där 

behöver sjuksköterskan justera blickfältet utefter patientens förmågor, som ett led i 

personcentrerad vård. 

6.2.3 Att se framåt 

Det fanns en inställning bland sjuksköterskorna att personcentrerad vård skulle ses som 

något långsiktigt. De menade att vården kanske inte var personcentrerat i stunden men att 

den var det i längden. Vård som var meningsfull för patienten på lång sikt ansågs vara 

personcentrerad, vilket innebar att sjuksköterskorna kunde brottas med att det som skedde 

just då, när patientens psykiska ohälsa var som mest framträdande, kunde gå emot vad 

patienten ville. Detta ledde således till att patienten inte alltid var delaktig i sin vård i nuet. 

Det beror lite på hur långsiktigt man ser sitt agerande tänker jag. I stunden kanske det inte är 

personcentrerat, men i längden så är det väl det (F2P2) 

Sjuksköterskorna berättade här om vikten att inte glömma patienternas förmågor, i 

synnerhet när patienten inte hade den insikt som krävdes för att se till sitt eget bästa. Det 
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sades som mycket viktigt att ta till vara på vad patienterna sade och ansåg vara dem till gagn 

när det var i ett friskt tillstånd, och utnyttja detta när de sedan behövde vård som sjuka. En 

krisplan till exempel, skriven när patienten mådde bra, kunde användas när patienten var för 

sjuk för att kunna formulera tankar kring sin vård: 

Jag tror inte att det blir jättebra om de får bestämma själv, men när de är i habitus, att kunna 

formulera en krisplan och "om du blir sämre, hur blir du då, hur vill du att vi ska göra, hur vill 

du att anhöriga ska göra? (F2P1) 

Anhöriga upplevdes vara viktiga för sjuksköterskorna som då kunde skaffa sig en helhetsbild 

av patienten, anhöriga ansågs här också vara till hjälp utifrån ett personcentrerat perspektiv. 

Motivationen patienten hade ansågs också vara en del i att arbeta personcentrerat på lång 

sikt, motivationen patienten hade till förändring ansågs vara en viktig resurs och var inte 

alltid lätt att finna hos vissa patienter. Motivation beskrevs som ett led i att patienten ville 

börja må bättre, därav att patienten skulle kunna ta hand om sig själv när hen skrevs ut från 

den psykiatriska heldygnsvården. 

6.3 Att bygga relationer 

Denna kategori återspeglar de förutsättningar som krävs för att mellanmänskliga relationer 

ska uppstå, såväl mellan personal och patient som i personalgruppen. Detta är av nytta för att 

etablera tillit, skapa förutsättningar för samtal, samt att kunna vara närvarande. Relationer 

är en viktig del av den personcentrerade vården, vilket visar sig i nedanstående 

subkategorier. 

6.3.1 Att etablera tillit 

Sjuksköterskorna uppgav tillit som en viktig del i personcentrerad vård för att kunna få 

patienten att känna sig fri att samtala med personal. Detta kunde fånga upp patienten och 

bygga på relationen, så att patienten vågar lita på sjukvården. Det är en ömsesidig tillit som 

ska finnas mellan patienter och personal, men som även behöver finnas personal emellan för 

att skapa ett öppet klimat. Sjuksköterskorna berättade att de som arbetsledare ska känna 

tillit till sig själva, men även se tilliten som existerar mellan vårdpersonal samt mellan 

vårdpersonal och patient. Tilliten sågs som ett verktyg genom vilket patientnära uppgifter 

kunde delegeras i personalgruppen för att se till patientens bästa och få med hen så mycket 

som möjligt i sin vård. Det var således ett sätt att främja relationen mellan patienten och 

vårdpersonal. Detta beskrivs med följande citat: 

Det underlättar väldigt mycket om man har en tillit både jag till patienten och patienten till 

mig till exempel, annars tror jag inte att patienten kommer våga öppna upp sig om vad den 

tycker är rätt, eller vad den tycker är fel (F2P2) 
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En del av sjuksköterskorna berättade att de behöver våga låta tilliten som finns mellan 

personal och patienter verka och komma till nytta. All personal har inte allians med alla 

patienter. Allianser varierar från person till person, vilket sjuksköterskorna måste vara 

beredda på. Då är det viktigt att som arbetsledare våga lita på sig själv. Att våga lita på sig 

själv som sjuksköterska uppgavs kräva en personlig mognad och kunskap, speciellt då 

patienten har ett stort lidande och är svår att nå. Att skapa tillit och således bygga relationer, 

sågs bland sjuksköterskorna som något grundläggande för den personcentrerade vården, och 

är ett mellanmänskligt hantverk. 

6.3.2 Att få möjlighet till patientsamtal 

Sjuksköterskorna uttryckte att patientsamtalen sågs som en möjliggörare men också som en 

utmaning i att bedriva personcentrerad vård. Samtal ansågs av sjuksköterskorna vara en 

viktig del i relationsbyggandet med patienten, i synnerhet när patienterna själva förmår att 

styra samtalet. Sjuksköterskorna ansåg även att det i de patientstyrda samtalen framkommer 

information om patienten som annars riskerar att falla bort. När patienten istället själv 

förmår och tillåts att välja samtalets innehåll “även om de får prata om sin katt i 30 minuter” 

(F1P1) främjas personcentrerad vård. Dessa samtal är värdefulla, och när viktiga detaljer 

faller bort, underminerar detta förutsättningar för delaktighet i vården. 

Något som sjuksköterskorna ansåg kunna försvåra relationsbyggandet är det tillstånd av 

psykisk ohälsa patienten befinner sig i, det kunde upplevas som svårare att kommunicera 

med patienter som befinner sig i en mycket akut psykisk ohälsa “patienterna är svåra att 

prata med så det inte går att föra ett samtal, då är det knepigt. Men sen när de blir lite bättre 

så går det ju bättre” (F1P5). Sjuksköterskorna fastställde att ömsesidigheten i 

relationsbyggandet kan variera beroende på patientens förmåga att ta in kommunikation och 

förmedla sina behov. 

Ytterligare en utmaning som sjuksköterskorna tog upp vad gäller att bygga relationer med 

patienterna var brist på utrymme att genomföra samtal, de rum som fanns tillgängliga för 

patientsamtal prioriterades oftast för läkarsamtal. Därmed kände sjuksköterskorna att den 

kommunikation de ville ha med patienten för att etablera en god relation åsidosättes. 

6.3.3 Att skapa närvaro 

Sjuksköterskor uttryckte en önskan om att vara mer närvarande med patienterna för att 

etablera en bra relation med dem, vilket lägger grunden för att kunna arbeta personcentrerat. 

För att skapa denna närvaro behöver sjuksköterskan frisätta tid för patienten. Denna tid 

ansågs både som bokstavlig, men också som en känsla att fritt ta sig tiden att vara 

närvarande, att inte riskera att bli avbruten av yttre faktorer och på så vis kunna ha full fokus 

på patienten. 

Jag tycker det är svårt att få till de där spontana samtalen som ger ganska mycket och där man 

verkligen alltså kan lära känna patienten, lite bättre oftast blir man avbruten om man sätter sig 

i soffan...små alltså bara kallprata lite med en patient och fråga lite vad dem...bor och har de 
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djur...alltså ganska ytliga frågor egentligen men som kan leda till något större liksom är det 

någon som vill ha medicin eller så kommer läkaren och vill rapportera (F1P1) 

Sjuksköterskorna uttryckte det som utmanande att vara närvarande med patienterna då de 

tyckte sig sakna både tid och verktyg för att kunna använda närvaron för att skapa relation 

till patienterna. Det föreföll att sjuksköterskorna hade det lättare att arbeta personcentrerat 

när de hade färre patienter, och således hade mer tid att ägna per patient, vilket kan ses i 

nedanstående citat: 

Lättare att ha en personcentrerad vård när man är kontaktperson, när det är 

kontaktmannaskap, för då har man ju, kanske två patienter i taget, och då är det lättare enligt 

min erfarenhet att komma fram till "vad som är hjälpsamt för den här patienten?” (F2P4) 

Det föreföll även finnas praktiska hinder för att skapa närvaro, platsbrist är ett exempel där 

sjuksköterskorna inte finner någon plats på avdelningen för att kunna vara närvarande med 

patienten. Även kunskap var något sjuksköterskorna upplevde sig sakna för att skapa närvaro 

och bygga relationer med patienterna.  

6.4 Att sträva mot samma mål 

Här återspeglas sjuksköterskornas erfarenheter av teamets likheter och olikheter som 

möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård. Sjuksköterskor beskrev att de erfar 

skillnader mellan yrkesroller, där hen å ena sidan tog hjälp av skötarna och där det togs 

tillvara på teamets kunskaper för att hjälpas åt att få patienten delaktig i sin omvårdnad. 

Samtalen med patienterna kunde till exempel uppfattas på olika sätt, vilket inte behövde vara 

en nackdel, utan kunde ses som en hjälp. Detta för att främja den personcentrerade vården 

och göra patienten delaktig, men även för att teamet kring patienten skulle jobba åt samma 

mål. Målet skulle vara utformat av patienten. Det medförde att hela teamet kring patienten 

ska sträva efter patientens välbefinnande, sjuksköterskorna ville tro att detta utförs i 

dagsläget och att patientens resurser tas om hand av teamet. 

Å andra sidan uppgav sjuksköterskorna att det kan råda oenigheter mellan vårdpersonal och 

läkare kring vad som kunde vara verksamt för patienten, vilket också kunde anses vara både 

berikande såväl som hindrande. Utmaningen blir enligt sjuksköterskorna att de kan vara 

påverkade av andras attityder och oenigheter, vilket i sin tur kan påverka den 

personcentrerade vården negativt. Sjuksköterskorna upplevde en hierarki inom vården där 

det medicinska prioriteras högst och omvårdnaden kommer i dess skugga, vilket medför att 

den personcentrerade vården blir lidande  

Där vi ser att mediciner är viktigast, och sedan kommer det andra, och väldigt sällan är det ju 

så som patienterna tycker (F2P1) 

Det förekom även en känsla hos sjuksköterskorna att individer inom läkarkåren tog sig 

friheten att bestämma över patienterna, utan att varken lyssna till patienterna eller till resten 
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av teamet kring patienten. Detta ansågs varken värna om patientens autonomi eller 

delaktighet i vården, och skapade en känsla av ambivalens hos sjuksköterskorna. 

6.5 Tema: Att gemensamt stötta patienten till att måna om sig själv 

Genom resultatet löper en röd tråd som genomsyrar kategorierna och subkategorierna. Vi har 

diskuterat fram att det latenta innehållet är att gemensamt stötta patienten till att måna om 

sig själv. Detta präglar sjuksköterskornas erfarenheter av personcentrerad vård inom 

psykiatrisk heldygnsvård. Vi kan se det i varje subkategori - ibland står det i förgrunden och i 

vissa fall finns det med i kulisserna. Det är något som uppges gemensamt i alla 

yrkeskategorier, då sjuksköterskorna vill tro att alla som jobbar med patienten strävar efter 

hens aktsamhet om sig själv. Det finns dock olika vägar att hitta till patientens sätt att värna 

om sig själv. Genom att värna om patientens självbestämmande uppmuntrar 

sjuksköterskorna patienten att bli självständig. Dessutom ska hen inte se sig som slav under 

omvårdnaden utan hen ska känna sig fri och värna om sig själv. 

Erfarenheterna framställs som en vilja. Viljan har dock en tvetydig betydelse, då den kan 

spegla något som inte är fullbordat. Att vilja något skiljer sig från att åstadkomma något. 

Samtidigt är viljan en drivkraft, som är den näring som ger kraft till vårdpersonalen att se 

patienten i vidare bemärkelse och stötta hen till att se sitt egenvärde. Viljan kan i bästa fall 

bidra till realiserandet av personcentrerad vård och ses som en gemensam vilja. I värsta fall 

är den istället en egen vilja, motarbetad såväl av strukturella faktorer som tid och plats, som 

av oenigheter mellan personalen. Dessa begränsar istället patientens egna vilja att må bättre. 

Att stötta patientens autonomi sker genom att sjuksköterskorna utgår från fokus på 

patienten. Att ha patienten i centrum är kartan som leder till att värna om patientens 

självbestämmande och få hen att finna återhämtning. Det finns möjligheter och utmaningar i 

att rita denna karta, men framförallt gäller det att få patienten att fatta pennan och börja 

skissa på kartan. Det är vårdpersonalens uppgift att följa kartan tillsammans med patienten 

för att nå målet - återhämtning. Det finns möjligheter och utmaningar med att nå 

återhämtning och det finns både större och mindre ting sjuksköterskan kan göra för att värna 

om patientens autonomi i olika situationer. Detta visas såväl i tvånget som i att etablera tillit 

med patienten, vilket görs synligt i vår studie.  

7 DISKUSSION 

Nedan följer resultatdiskussion, kliniska implikationer, metoddiskussion och 

etikdiskussionen som bevarar den röda tråden. Vi kommer här att diskutera de aspekter som 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver som ledande för att ett resultat ska vara 

trovärdigt. Vi kommer därmed att utgå från begreppen giltighet, tillförlitlighet och 
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överförbarhet. Vi tar även stöd av annan metodologisk litteratur som ett led i att öka 

trovärdigheten. 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer nedan att diskuteras med utgångspunkt från Tidvattenmodellen (Barker 

& Buchanan-Barker, 2005), i synnerhet mot antagandet att bli lärjunge. Detta kommer att 

diskuteras även mot tidigare forskning. 

7.1.1 Patienten som expert 

I vår studie framförs i temat, att gemensamt stötta patienten till att måna om sig själv, som 

en alltigenom övergripande aspekt hos sjuksköterskor, erfarenheter av möjligheter och 

utmaningar med personcentrerad vård. Detta vill vi nu belysa utifrån åtagandet att bli 

lärjunge, som formulerats av Barker och Buchanan-Barkers (2005) modell. Att utgå från hur 

patienten själv förstår sina problem, och som vårdpersonal förstå hur patienten försöker göra 

sina problem begripliga, är kärnan. På övergripande nivå kan detta ses i vårt tema som ett 

gemensamt åtagande som vill bedrivas på teamnivå. Detta kan samtidigt samstämma med 

vad Tidvattenmodellen framhäver som ett äkta vårdande möte, där omsorg inte är en 

enkelriktad åtgärd, utan uttrycks tillsammans med patienten. Det tåls dock att förtydliga att 

vårt resultat rent övergripande mer tar i anspråk den aktiva roll sjuksköterskan har, där hens 

vilja att ge omsorg ibland tar större plats än patientens medskapande av omsorg. 

Vi finner att sjuksköterskorna å ena sidan, lyssnar till patienten för att utforma en vårdplan 

till exempel, å andra sidan kan patienten vara hämmad i att uttrycka sig om vem hen är. Allt 

för strikta begränsningar ger hen kanske inte utrymme för att ge uttryck för sina verkliga 

behov, begär eller önskningar. Detta är speciellt framstående i kategorin förhålla sig till 

avdelningens ramar, där i synnerhet att styras av oskrivna regler är ett exempel. “Vad som 

behöver göras” och “vad som fungerar bäst” för patienten begränsas av den ordningsnorm 

som präglar sjuksköterskornas erfarenheter. Ordningsnormen kunde i värsta fall leda till en 

rak motsats, där behov förbisågs och där det istället utövades informellt tvång av 

vårdpersonalen. Enligt Enarsson, Sandman och Hellzén (2007) tar ofta regler som sätts upp 

av personal över patientens autonomi och de blir begränsade i att själva göra val i deras 

vardag. Reglerna gagnar således inte patienterna, utan snarare vårdarna själva för att 

underlätta deras arbete. Detta är tvärtemot vad personcentrerad vård går ut på. 

 Att gemensamt stötta patienten till att måna om sig själv, i likhet med vad som sagts 

tidigare om att ge patienten möjlighet att göra sina problem begripliga, ser även en koppling 

med Eckeström et al. (2019). Här förespråkas patientens förmåga, i samråd med 

vårdpersonal som känner patienten, att efterfråga inläggning på psykiatrisk heldygnsvård vid 

försämrat mående. Detta kräver att patienten har självkännedom och därav även ansvar för 

sin egen hälsa. Vårt tema kan även kopplas, och finner därav en gemensam aspekt, till vad 

tidigare forskning säger kring personcentrerad vård och dess förmåga att styrka patientens 

tillit till sina resurser (Gabrielsson et al., 2015; Nolan et al., 2011; Hummelvoll, Karlsson & 
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Borg, 2015). I resultaten beskrivs möjligheten att ge patienten ansvaret för sin hälsa även i de 

situationer som styrs av skrivna regler, det vill säga vid tvångssituationer. Här kan patienten 

få små val att välja mellan, vilket kan vara en viktig aspekt i personcentrerade åtgärder. 

Tidvattenmodellen betonar vikten att sjuksköterskan inte ska förändra patienten, snarare ska 

hen i likhet med kategorin att justera blickfältet ödmjukt se patienten och lyfta blicken från 

det självklara. Sjuksköterskan blir då, i likhet med Barker och Buchanan-Barkers (2005) 

förhållningsätt, mer försiktig och intar en hållning som underlättar patientens förmågor. Här 

kan därmed patienten reflektera kring sig själv och iaktta sina erfarenheter för ökad 

självkännedom. Detta i sin tur hjälper sjuksköterskor att förstå vad patienten behöver, vilket 

vägleder sjuksköterskorna, som ett led i åtagandet att bli till lärjunge. 

Vidare visar subkategorin att så ett frö ett liknande mål, det vill säga att låta patienten växa 

med och med hjälp av sina styrkor. Detta skedde genom sjuksköterskans närmande, som 

kunde vara en början på ett ömsesidigt möte mellan sjuksköterska och patienten som kunde 

leda till patientens delaktighet. Även här kan en parallell dras med Tidvattenmodellen, där de 

beskriver att en sann omvårdnad äger rum då patienten växer och utvecklas, här är 

omvårdnad en själslig näring till patienter i själslig nöd. 

I subkategorin att låta patienten inta scenen framkommer det att sjuksköterskorna ser sig 

som hjälpmedel för patientens vilja att ta plats. Samtidigt tycks det vara lättare att bestämma 

över patienten och därmed ta över, vilket Tidvattenmodellen vill ta distans från. Sett till 

tidigare forskning kan det bero på att det inom den psykiatriska vården fortsatt råder ett 

sjukdomsorienterat synsätt, vilket innebär att patienten endast är en mottagare av vård 

(Mathisen et. al.,2016; Moore et al.,2017; Chong et al., 2013; Farrelly et al., 2016). En annan 

förklaring kan istället hämtas från Wyder et al. (2017) som poängterar att den rådande 

kulturen på arbetsplatsen - till exempel vad vi senare kommer att nämna som 

‘ordningsnormer’, hindrar patientens behov, begär eller önskningar från att få uttryck. 

Individuella förutsättningar hos sjuksköterskan kan också ses som hindrande enligt samma 

författare, vilket också kan, till viss del noteras i vårt resultat. Dessa något motsatta 

riktningar vi ser i resultatet kan vara ett tecken på att vården genomgår en förändring mot att 

bli mer personcentrerad, där sjuksköterskan låter patienten vara den som styr omvårdnaden. 

Detta kan jämföras med Barker och Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell och att 

sjuksköterskan ska vara patientens lärjunge. 

Resultatet i vår studie återspeglar sjuksköterskors erfarenheter inom akutpsykiatrisk vård. 

Här hamnar personer som inte mäktar med att hantera livsproblem, i enlighet med Barker 

och Buchanan-Barkers beskrivning (2005). Med detta sagt, faller det sig för oss författare 

logiskt att dra paralleller gentemot den aspekten av vårdkontinuuet som heter omedelbar 

vård, vilket kan förankras i resultatets subkategori att se framåt. I likhet med 

Tidvattenmodellen ser sjuksköterskorna till vad som behöver göras nu, vilket kan hämtas 

från en tidigare krisplan, som utformats när patienten mått bättre. 

Kategorin att sträva mot samma mål tar fasta på teamets gemensamma förmåga att få 

patienten delaktig i sin egen vård, men framhäver även de utmaningar som upplever finnas. 

Det kan till exempel råda olika syn på vad som är verksamt för patienten. Det råder dessutom 

en känsla bland sjuksköterskorna, att medicin prioriteras på bekostnad av den 
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personcentrerade vården. Dessa aspekter belyser å ena sidan vikten att utgå från samma 

värdegrund och att kollegor arbetar på samma sätt, vilket förespråkas av Beckett et al. (2013), 

men även av Svensk sjuksköterskeförening (2016) samt av Gabrielsson et al. (2014). Å andra 

sidan belyser detta resultat också att det eventuellt råder en sjukdomsorienterad vård.  Här 

kan en parallell dras mot Barker (2001), förvisso något äldre artikel, som vi dock mot vårt 

resultat fortfarande anser vara aktuell. Här menar Barker att en biologisk eller genetisk 

förklaringsmodell för psykisk ohälsa kan skapa dilemman hos sjuksköterskan, i synnerhet 

när viss medicinering ger tvivelaktiga förbättringar i patientens mående. En mer 

personcentrerad vård skulle här förslagsvis därför stötta sjuksköterskans upplevelse att “göra 

något”, vilket också förstärks av tidigare forskning som visar att personcentrerad vård kan 

påverka sjuksköterskans arbetstillfredsställelse på ett positivt sätt (Allerby et al., 2019; 

Edvardsson et al., 2011; Seed et al., 2010). 

Tidigare forskning visar genom bland annat Jørgensen och Rendtorff (2018) att patientens 

återhämtning kan påverkas negativt när hen inte är delaktig i sin vård. Att gå från 

expertrollen och istället fokusera på vad patienten önskar för att hen ska uppnå 

återhämtning, leder till att vårdaren får en bättre förståelse av patienten och hens 

problematik (Farrelly et al., 2018; Hornik, Shalev Gerber Epstein, Zierenberg & Moran, 

2018). Att våga gå ifrån den hittills invanda expertrollen och istället låta patienten bli 

delaktig i sin vård, är till synes en utmaning som börjar bli tydligare inom den psykiatriska 

omvårdnaden. Studiens resultat visar att det finns en vilja bland sjuksköterskor att axla en ny 

expertroll där patientens vilja är i fokus för vården. Detta är i linje med studiens teoretiska 

referensram Tidvattenmodellen (Barker & Buchanan-Barker, 2005) där patientens 

deltagande i sin vård är huvudfokus. 

I resultatet framkom fokus på den psykiska ohälsan och tillvägagångssätt för att nå, det vill 

säga skapa kontakt med patienten. Detta kan exempelvis bero på den skillnad som enligt 

Håkansson Eklund et al. (2019) finns mellan patient- och personcentrerad vård. En likhet 

kan nämligen finnas i den patientcentrerad synen, i kategorin att justera blickfältet. 

subkategorin att se framåt i denna studie. Här beskrev sjuksköterskorna vikten att lyssna till 

patienten och på så vis hjälpa hen att ta hand om sig själv. Den psykiska ohälsan ansågs som 

något som drabbade patientens vardag och målet med vården ansågs vara att nå en högre 

funktion. Håkansson Eklund et al. (2019) förklarar ett liknande resultat med att en 

personcentrerad syn hade lagt större fokus på att patienten skulle återfå en meningsfull 

vardag, snarare än att få tillbaka ett fungerande liv. 

Det vi i resultatet också anser vara relevant att ta upp i diskussion är de oenigheter som 

beskrivs finnas i personalgruppen, i synnerhet de oenigheter som upplevs finnas mellan 

sjuksköterskorna och läkarna om vad som anses vara verksamt för patienten. 

Omvårdnadsperspektivet får bland dessa oenigheter inte alltid plats. Avsaknad av utrymme 

för omvårdnadsperspektivet bekräftas av tidigare forskning. Liknande slutsatser finner vi till 

exempel i den forskning som behandlar att det sjukdomsorienterade synsättet försvårar för 

sjuksköterskorna att låta patienten ta del av sin egen vård (Mathisen et. al.,2016; Moore et 

al.,2017; Chong et al., 2013; Farrelly et al., 2016). Detta kan försvåra för sjuksköterskorna att 

bli patientens lärjunge, och att således kunna få ta del av patientens världen-domän. Barker 

och Buchanan-Barker (2005) menar att det är i personens världen-domän som vi kan få 
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förståelse för hens livsproblem. Det är därav viktigt att låta omvårdnadsperspektivet få ta 

plats tillsammans med de andra vårdprofessionerna, för att kunna tillgodose patientens 

delaktighet i hens vård. 

7.1.2 Brobygge 

Under kategorin att bygga relationer visar resultatet att tillit, patientstyrda samtal och 

närvaro är viktiga ingredienser för att skapa en ömsesidig relation inom vården. Ett av 

Tidvattenmodellens fyra kärnantaganden innebär att sjuksköterskans och patientens relation 

är ömsesidig, omsorg visas tillsammans med patienten och något som sker i utbyte dem 

emellan (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Detta ses genomgripande i kategorin att bygga 

relationer. Barker och Buchanan-Barker (2005) benämner detta relationsskapande som 

brobyggande, och menar att det är en kunskap som sjuksköterskor utvecklar med patienten 

genom fantasi och sin erfarenhet av att vara människa. 

Resultatet visar att det är viktigt att etablera tillit med patienten och att tillit ses som ett 

verktyg att skapa relationer, som i sin tur anses vara grunden i personcentrerad vård. Detta 

belyses även i tidigare forskning, där Gabrielsson et al. (2015) och McCormack et al. (2015) 

tar upp att den relationsbyggande aspekten inom omvårdnaden är en grund för 

personcentrerad vård. En personcentrerad åtgärd som kan ses i vårt resultat är det som 

framkommer i subkategorin att få möjlighet till patientsamtal. Dessa patientstyrda samtal 

som ansågs viktiga för omvårdnaden, var dessutom en relationsbyggande åtgärd. I enlighet 

med Gabrielsson et al. (2015), Nolan et al. (2011) och Hummelvoll, Karlsson och Borg (2015) 

kan här patienten stärka tilliten till sina egna resurser och därmed skapa förutsättningar för 

återhämtning. Resultatet speglar också den vikt som den relationella aspekten har i den 

personcentrerade vården. Om vi ställer detta gentemot personcentrerad vård, enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016), kan patientsamtalet vara ett verktyg som sjuksköterskan har 

användning för, att inhämta kunskap om och därmed leda omvårdnaden utifrån patientens 

levnadsberättelse. Å andra sidan beskrev sjuksköterskorna det som utmanande att skapa 

relationer till patienterna. Det som ansågs bidra till dessa svårigheter var att det fattades tid, 

men också utrymme att genomföra samtal. De rum som finns tillgängliga för patientsamtal 

till exempel, prioriterade oftast för läkarsamtal, som främst handlade om symtomlindring 

och farmakologisk behandling. 

I subkategorin att skapa närvaro beskrivs vikten av att som sjuksköterska kunna avsätta tid 

och fokus för och på patienten, för att få till en relation med hen. Detta tycks vara något som 

är svårt att få till, då både tid och verktyg saknas. Vilket även kan ses i det Jansen och Hansen 

(2017) beskriver att det är tidsbrist som är den största anledningen till att personcentrerad 

vård uteblir, medan det enligt Oxelmark et al. (2018) skapas mer tid när sjuksköterskor 

arbetar personcentrerat. Det sistnämnda är dock inom somatisk vård, men 

Tidvattenmodellen (Barker & Buchanan-Barker, 2005) tar den psykiatriska vården i anspråk 

och menar att det är fullt möjligt att få patienten delaktig i sin vård, att det inte kräver så 

mycket mer resurser av sjuksköterskan än vad hen lägger i dagens vård, som anses vara icke 

patientstyrd. Ändå framkommer det i resultatet att det är någonting som får sjuksköterskor 
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att tveka inför personcentrerad vård, de har viljan att skapa närvaro med patienten och de 

besitter möjligheter, men det finns utmaningar som behöver komma ur vägen. 

7.1.3 Resultatet i ett vidare perspektiv 

Det finns lagar och politiska beslut som styr sjukvården, i synnerhet om en patient vårdas 

enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det kan framstå som svårare att värna om patientens 

autonomi och deltagande i omvårdnaden när patienten är intagen på tvång. Resultatet visar 

att sjuksköterskor främjar patientens deltagande i omvårdnaden och arbetar personcentrerat 

när patienten är intagen mot sin vilja. Ekonomiskt ses en vinning med att arbeta tillsammans 

med patienten för att uppnå kortare vårdtider. Brukarorganisationer och psykiatrin har 

förväntningar på att vården ska ha patientinflytande, och jobbar på detta genom bland annat 

ha anställt brukarinflytandesamordnare. Studiens resultat visar att personcentrerad vård 

används, men att det går att implementera ytterligare. Resultatet öppnar för att vården ska 

bli mer personcentrerad genom att studien pekar på vilka hinder som föreligger i dagsläget. 

7.2 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskorna som deltog i studien har genom fokusgruppsintervjuerna fått en möjlighet 

att få diskutera och reflektera kring personcentrerad vård och hur de använder det i 

praktiken i dagsläget. Studien visar att det finns en bra grund bland sjuksköterskorna att 

arbeta personcentrerat, men det finns en del utmaningar som behöver avlägsnas eller 

minskas för att få till en omvårdnad där patienten fullt ut står i fokus. Kliniken där studien är 

gjord kan använda studien för att lokalisera dessa utmaningar, och arbeta vidare med dessa 

för att implementera personcentrerad vård än mer inom verksamheten och ge 

förutsättningar för att låta vårdvetenskapen få komma till sin rätt. 

Genom den här studien erhåller verksamheten svart på vitt vad de kan arbeta med för att bli 

en klinik som främjar patientens deltagande i sin vård. Vi tror även att andra kliniker inom 

psykiatrisk heldygnsvård som arbetar med att implementera personcentrerad vård finner 

nytta med studien.  

Författarna har en förhoppning om att resultatet bidrar till att utveckla sjuksköterskors syn 

på personcentrerad vård, att de inser vilken kunskap de besitter i ämnet och att de kommer 

använda det ännu mer i omvårdnaden. 

7.2.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning kring möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård skulle 

förslagsvis kunna ske utifrån patientperspektivet. Där patienterna får komma till tals om hur 

de erfar den personcentrerade vården, för att på så vis, som sjuksköterska ytterligare tillämpa 

ett personcentrerat arbetssätt inom den psykiatriska heldygnsvården. Forskning om hur 

omvårdnadsprofessionen ska få ta en större plats i vårdsammanhanget anser vi skulle 

underlätta att som sjuksköterska främja patientens deltagande i sin omvårdnad.  
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Våra resultat väcker också ett annat intresse. Temat att gemensamt stötta patienten till att 

måna om sig själv visar det samarbete som uppges behövas inom heldygnsvården. Det 

intresse som hos oss väcks är därmed hur vårdpersonalen gör för att stötta patienten till att 

måna om sig själv. Vad är det i samarbetet mellan vårdpersonal som upplevs vara betydande 

för att åstadkomma detta? 

7.3 Metoddiskussion 

I enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) har vi rakt igenom arbetet 

tillsammans, reflekterat och diskuterat i takt med att studiens olika steg utformades. Vi har 

tagit fasta på varandras synpunkter och åsikter och strävat efter samstämmighet vid tolkning 

av våra texter. Vi har följt vår handledares råd, och tagit fasta på de synpunkter vi fått från 

våra kurskamrater under mittseminariet i kursen. Trovärdighet i våra resultat anser vi finnas, 

då vår handledare följt oss genom studiens delar, inklusive analysprocessen. Vi har 

genomgående hållit i minnet vad tolkning innebär och reflekterat kring dess innebörd.  

7.3.1 Giltighet 

Vad beträffar urvalet var vi tvungna att anpassa våra inklusions- och exklusionskriterier 

under rekryteringsprocessen. Vi kan därför se det som ett bekvämligheturval som vi använt 

för att rekrytera deltagare. Den stora variation som påträffades inom de två grupperna kan 

dock i efterhand ses som en del i att ge giltighet. I ett led att undersöka sjuksköterskors 

erfarenhet av möjligheter och utmaningar med personcentrerad vård, blev denna variation 

viktigt för den förståelse för fenomenet som resultatet gav. Sammanfattningsvis varierade 

ålder och yrkeserfarenhet. Utbildningsnivå var varierande och deltagarna hade dessutom 

erfarenhet av olika patientgrupper, såsom geriatrisk psykiatrisk vård, psykosvård, 

allmänpsykiatri och PIVA vård. Detta tyckte vi gav ytterligare förutsättningar för rika 

beskrivningar av erfarenheter. 

Deltagarna var intresserade av ämnet som skulle diskuteras och arbetade inom samma klinik, 

därmed fanns det förutsättningar för en känsla av samhörighet. Detta i enlighet med vad 

Wibeck (201o) skriver, kan vara ett bra utgångsläge för en god och rik dialog. Vi trodde att 

sjuksköterskor som var anställda under samma arbetsgivare upplevde sig ha liknande 

förutsättningar, de delar till exempel på samma resurser för att ge vård. Av dessa anledningar 

valde vi bort bemanningssjuksköterskor. De sistnämnda kunde eventuellt inte upplevas ha 

samma förpliktelser gentemot arbetsgivaren som anställda under regionen hade. Vi ansåg 

dessutom att det kunde skapas onödiga spänningar i gruppen, delvis på grund av en ofta stor 

löneskillnad som finns mellan bemanningssjuksköterskor och de som arbetar för landets 

regioner. Av samma anledning exkluderade vi även sjuksköterskor i chefsposition, då olika 

maktförhållanden kunde skapa spänningar under dialogerna som skulle föras. Vad som kan 

tala emot exkluderingen av bemanningssjuksköterskor är att det kan finnas mervärde i deras 

breda erfarenheter från olika verksamheter. Men eftersom vi hade timanställda 

sjuksköterskor representerade i gruppen kan denna aspekt dock ha kompenserats, då även 

timanställda kan ha erfarenheter från olika verksamheter. 
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Dahlberg (2014) anser att det finns en risk med intervjuer som har flera deltagare. Gruppen 

gör det svårare att skapa kontakt och närvaro med intervjuaren. Det kan dessutom ske 

snabba växlingar mellan vem som tar ordet i en grupp, enligt samma författare. Även Wibeck 

(2010) tar upp risker vid gruppintervjuer, där särskilt det personliga engagemanget minskar 

vid större grupper. Dessa risker minimerades då vårt deltagarantal inte var så stort. Som 

moderator och bisittare - genom träning i intervjumetodik, strävade vi dessutom efter att 

vara öppna och följsamma. Vi försökte att hänga kvar i tystnaden, vilket vi ansåg kunde 

underlätta för deltagarna att stanna kvar i vissa tankar och därmed nyansera, eller komma 

vidare i vissa resonemang, utan att bli avbrutna. 

Deltagarna i en fokusgruppsintervju kan ha en tendens att hålla med varandra och inte 

uttrycka sin egen erfarenhet (Dahlberg, 2014). Det finns dessutom interpersonella aspekter, 

enligt Wibeck (2010) som kan påverka en diskussion i grupp. Ett exempel på en 

interpersonell aspekt som kunde vara relevant i vår studie är den sociala makt som kan 

upplevas bland gruppmedlemmar (Wibeck, 2010). I vårt fall skulle det kunna antas till 

exempel, att någon deltagare på grund av sin högre utbildningsnivå eller längre 

arbetslivserfarenhet upplevdes ha expertmakt, vilket i sig skulle ha påverkat dynamiken i 

gruppen, och som i sin tur också skulle ha påverkat diskussionen i vår fokusgruppsintervju. 

Detta är en aspekt som kan vara en sårbarhet i vår studie. Vissa ämnen kan också upplevas 

som laddade, vilket även Doody et al. (2013 b) poängterar, vilket kan bidra till att deltagarna 

inte pratar fullt ut. Ämnet vi hade avsikt att undersöka ansåg vi inte vara av känslig karaktär, 

vi minskade därmed risken för spända förhållanden mellan deltagarna i studien. Vi ansåg 

initialt att det eventuellt kunde föreligga en risk att deltagarna inte vågade tala ut på grund av 

konkurrens mellan avdelningar, och att det kunde skapas osämja mellan deltagarna. På 

grund av denna risk, strävade vi även efter att skapa en känsla av öppenhet och ett icke 

dömande klimat. Vi såg också till att skapa en lugn och kravlös miljö, där sjuksköterskorna 

fick förutsättningarna att inte känna sig tvungna att prestera. Vi upplevde under intervjuerna 

att deltagarna var ärliga med att dela med sig av sin erfarenhet, vi såg inte heller att det fanns 

dolda motiv bakom deras medverkan i studien, vilket styrker studiens trovärdighet. 

Det var dialogen som fördes i fokusgrupperna som var i centrum för vår studie, därav är inte 

alla deltagarna representerade i citaten. Samtliga deltagare finns dock inkluderade i studiens 

resultat. Deltagarna i studien som hade specialistkompetens inom psykiatrisk vård besitter 

djupare kunskap, vilket i sin tur kan ha påverkat dialogen som fördes bland deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna. Detta kan vara en sårbarhet i studien. Vi vill samtidigt också 

poängtera att erfarenheter av fenomenet beskrevs av samtliga deltagare, i vissa fall var det 

nyexaminerade sjuksköterskor som föreföll vara mer aktiva i dialogen i gruppen. Valet av 

metod stöttades delvis av att mer data kunde samlas på en kortare tid, vilket vi ansåg passa 

tidsramen inom vilken denna studie ska genomföras. Deltagarnas påverkan på varandra hade 

eventuellt kunnat lindrats om moderatorns och bisittarens reella erfarenheter av att leda 

fokusgruppsintervjuer hade varit större. Deltagarnas interaktion med varandra kändes till en 

början något trevande i de båda grupperna, men detta släppte efter en stund då klimatet i 

rummet kändes öppet och både allvar och skämt förekom. Ickeverbal kommunikation 

förekom främst i form av nickningar när deltagarna ofta höll med varandra. 
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Mervärdet i fokusgruppsintervjuer ansåg vi vara att det skapas en dialog, där deltagarna kan 

ta lärdom av varandra, vilket det sällan finns möjlighet till inom heldygnsvården, enligt vår 

kliniska erfarenhet. Doody et al. (2013b) listar upp anledningar till varför fokusgrupper kan 

vara att föredra som insamlingsmetod vilket vi tillämpat i vårt metodval. Vi var till exempel 

inte ute efter att insamla statistiska data, förvisso kan personcentrerad vård mätas med 

specifika skattningsskalor, men vår avsikt var att fördjupa vår förståelse kring erfarenheter. 

En annan fördel med fokusgruppsintervjuer, är att kunskap kan föras samman. Deltagarna 

kan bilda nya tankar, åsikter och resonemang kring ett komplext begrepp enligt Wibeck 

(2010), vilken personcentrerad vård anses vara. 

Vi valde den semistrukturerade formen på fokusgruppsintervju, då en högre grad av 

inblandning av moderator möjliggör för att flera aspekter av ämnet som diskuteras täcks 

enligt Wibeck (2010). Till en början tänkte vi ha ostrukturerade intervjuer för att dialogen 

mellan deltagarna skulle flyta på. Risken var dock att dialogen som fördes då istället skulle 

sväva iväg ansåg vi bli för stor, därav valet av en semistrukturerad form. Vi ställde öppna 

frågor, i enlighet med att inhämta goda kvalitativa data, men också för att deltagarna skulle 

få berätta fritt kring deras erfarenheter av personcentrerad vård. Med de uppföljningsfrågor 

som ställdes fanns syftet i åtanke för att få så rika data som möjligt.  

När deltagarna rekryterades på de berörda avdelningarna skulle beslut kring tid och datum 

för intervjuerna tas med hjälp av enhetscheferna. Initialt hade vi dessutom som avsikt att 

nämna för enhetscheferna att kompensation behövde utdelas om någon deltagare kom in på 

en ledig dag eller dylikt. Tid och datum fastställdes, dock behövde vi inte diskutera 

kompensation med enhetscheferna då detta sköttes mellan deltagarna och enhetscheferna 

separat. Vi lyckades inte rekrytera till tre stycken fokusgruppsintervjuer vilket var vår tidiga 

intention, dock var två stycken fortfarande acceptabelt, då detta ändå gav förutsättning att vi 

kunde växla mellan moderator- och bisittarrollen under intervjuerna. 

Det tål att förtydligas att några av deltagarna var kollegor till oss, vilket vi var osäkra på om 

det kunnat påverka kvaliteten på studien. Vi valde därför att vara bisittare för den intervjun 

där kollegor var inkluderade. Därför var Emelie moderator för den första 

fokusgruppsintervjun, där Kristinas tre kollegor var med, och vice versa i den andra 

fokusgruppen där en kollega till Emelie var med. 

7.3.2 Tillförlitlighet 

Datainsamling och analys var en parallell process, då analysen påbörjas redan när första 

fokusgruppsintervjun var klar. Detta är på både ont och gott då moderatorn måste balansera 

mellan att hen är färgad av det som sagts i tidigare fokusgrupper, samtidigt som moderatorn 

kan dra nytta av det, genom att ämnen blir grundligt exemplifierade (Wibeck, 2010). 

Intervjuerna transkriberades noggrant, vi valde transkriptionsnivå mellan II och III vilket 

motsvarar vad Wibeck (2010) beskriver fungerar för när fokus ligger mer på innehållet än på 

dynamiken i gruppen. All data som vi ansåg vara relevant för syftet har tagits med i studien. 

Vi har utgått från Graneheim och Lundman (2004) i vår analys och följt de kriterier som 

dessa använder för att skapa tillförlitlighet. Av den transkriberade texten valde vi ut 
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meningsbärande enheter, i förhållande till vårt syfte. För att hålla trovärdigheten i detta 

moment diskuterade vi författare med varandra hela tiden, med stöd i vårt syfte och med 

hjälp av handledaren. De meningsbärande enheterna kortades därefter ned i kondenseringar 

där själva kärnan i meningarna fanns kvar, för att sedan bli koder. Koderna skrevs ut och 

sattes på post-it lappar som vi sedan flyttat runt för att skapa kategorier och subkategorier. Vi 

var i ständig dialog med varandra genom denna process i att hitta mönster och variationer 

och tog hjälp av vår handledare, samt av de råd vi fick från medstudenter under ett 

mittseminarium. Citaten vi valt i resultatdelen ska vara tydligt särskilda från varandra, även 

detta som ett led i att skapa ett trovärdigt resultat. 

Författarna diskuterade öppet med varandra genom hela processen och vi strävade efter att 

tygla vår förståelse för att styrka trovärdigheten och pålitligheten. Då vi var intresserade av 

att greppa sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter och utmaningar med personcentrerad 

vård, ansåg vi att innehållsanalysen med induktiv ansats var mest lämpad, då metoden har 

som avsikt att hitta variationer i begreppet och därmed ger en djupare förståelse av 

fenomenet. Det finns olika sätt att analysera fokusgruppsintervjuer och valet ligger hos de 

som gör studien. Vi valde Graneheim och Lundmans (2004) metod då vi var bekanta med 

den, samt att den är lätt att tillämpa och lära sig. Då det förefaller vara en risk att hålla en för 

enkel analysnivå valde vi, i samråd med vår handledare, att en ytterligare abstraktionsnivå 

skulle skapa ett tema. 

7.3.3 Överförbarhet 

Vad gäller överförbarhet har vi varit transparanta i vårt tillvägagångssätt för att ge 

förutsättningar att återskapa denna studie. Personers erfarenheter kan dock ändras över tid, 

vilket innebär att resultatet kan komma att ändras om man reproducerar studien. En annan 

aspekt att ta i anspråk är att deltagarna under fokusgruppsintervjuerna utvecklade sina 

kunskaper under intervjuns gång, samt att personcentrerad vård är ett arbetssätt under 

pågående utveckling och implementeras kontinuerligt på den klinik deltagarna arbetar på. 

Genom studiens samtliga delar strävade vi efter transparens, vi redogör för sanningsenliga 

resultat genom att synliggöra processen och uteslöt inte oönskade resultat. 

Fokusgruppsintervjuerna hölls inom samma vecka och under denna tid skedde inga drastiska 

förändringar inom verksamheten deltagarna arbetade på. Vi kom igång med att analysera 

texten kort därefter. Ingen samhällssmitta av coronaviruset hade ännu nått Sverige. Vi anser 

därför inte att våra beslut genom analysprocessen hade kunnat påverkas av förändringar 

relaterat till yttre omständigheter. 

7.3.4 Samarbete 

Arbetet med att hitta artiklar till studiens bakgrund skedde både på egen hand och 

gemensamt. Artiklarna studerades enskilt och presenterades sedan för den andre, för att 

gemensamt kunna få fram de aspekter som rörde vårt arbete. Då två fokusgruppsintervjuer 

genomfördes fick vi båda känna på rollen som moderator och bisittare. Intervjuerna 

transkriberades tillsammans på grund av att första intervjun skedde några dagar innan den 
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andra och för att dela på arbetsbördan. Analysen påbörjades därefter enskilt då vardera 

författaren tog sig an varsin intervju, när koderna var framtagna arbetade vi tillsammans 

med att skapa ett resultat genom kategorier och subkategorier. Resterande delar av studien 

har vi utformat tillsammans. 

7.4 Etikdiskussion 

Arbetet genomsyras av de fyra forskningsetiska principerna. Då fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes på en relativt liten klinik, fanns det risk att deltagarnas anonymitet röjdes. 

Därför har vi bara generellt beskrivit åldersspannet och den arbetslivserfarenhet deltagarna 

hade. I resultatredovisningen har deltagarna fått randomiserade nummer. Vi nämner inte 

kliniken vid namn eller vilken ort den är belägen på. Konfidentialitetskravet kan vara svårt 

att tillgodose i fokusgruppsintervjuer då flera deltagare diskuterar samtidigt. Vi lyfte dock 

upp att det som sades under intervjun inte skulle spridas vidare av deltagarna. 

Att inta rollen som moderator och bisittare i en för oss välkänd miljö, där vissa av deltagarnas 

ansikten var oss bekanta, var också en aspekt att beakta i förhållande till vår förförståelse. Vi 

var tydliga mot deltagarna i början av intervjuerna med att klargöra att vi var där i egenskap 

av studenter och inte kollegor. 

En etisk aspekt som har uppmärksammats är att författarna arbetar inom samma klinik som 

deltagarna i studien. Deltagarna kan därför ha känt sig tvingade att ställa upp. Det var därför 

viktigt att vi belyste i missivbrevet att deltagandet var frivilligt och att deltagarna kunde välja 

att avsluta om och när helst de önskade. Det positiva med att deltagarna både kände till 

varandra och författarna kan vara att de då har lättare att våga dela med sig av sina 

erfarenheter. 

Den vårdvetenskapliga nyttan med studien är att den visar på vilka möjligheter det finns att 

arbeta personcentrerat inom psykiatrisk heldygnsvård och den visar dessutom vilka 

utmaningar som föreligger att utföra detta arbetssätt. Den samhälleliga nyttan kan vara att 

detta kan leda till kortare vårdtider om personalen kämpar med patienten istället för att ta 

beslut patienten inte finner verksamma över hens huvud. 

7.4.1 Förförståelse 

I inledningen av detta arbete nämnde vi vår förförståelse av begreppet personcentrerad vård 

och innan arbetet genomfördes besatt vi egen kunskap om begreppet. Kunskapen har under 

arbetets gång fördjupats och nyanserats och vi har blivit påminda om att kunskap skapas och 

förändras genom tiden, och genom att konfronteras med andras kunskap. Vår initiala 

förförståelse var präglad av ett allmänt intryck att den psykiatriska heldygnsvården är en 

stressfylld miljö som påverkar vårdpersonalen, och därav även den omvårdnad som bedrivs 

där. Dessa aspekter anade vi hade en inverkan på patientens mående. Genom en fördjupning 

av begreppet personcentrerad vård, samt genom den kunskap som vi fick ta del av genom 

fokusgruppsintervjuerna, fick vi en klarare bild av att det är allas ansvar att lyfta patientens 

resurser och mående. Detta innebär även delat ansvar, vilket kan innebära en lägre upplevd 
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arbetsbörda enligt den litteratur vi läst, men också att patienten kan och får ta mer plats. Vi 

ser nu på ett tydligare sätt de samband som finns mellan vårdpersonalens gemensamma 

krafter och patientens mående.  

Vi förväntade oss att deltagarna under fokusgruppsintervjuerna skulle jämföra verksamheter 

eller att prata i termer om “hur det borde vara”, för att understryka ett missnöje. Det var 

överraskande att höra sjuksköterskorna istället uttrycka viljan att bedriva personcentrerad 

vård och såg till möjligheterna att utföra detta.  

8 SLUTSATSER 

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet av denna studie är flera. Sjuksköterskor kan inte 

själva bedriva personcentrerad vård, utan det är ett gemensamt ansvar. 

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård, med start i en fördjupad vårdvetenskaplig 

kunskap och utifrån hens specialistkompetens kan dock sträva efter att leda 

omvårdnadsarbetet utifrån det personcentrerade arbetssättet, som ett led i en förbättring av 

den psykiatriska vården. Det tillhör en av sjuksköterskans kärnkompetenser att arbeta 

personcentrerat, vilket bland annat ska leda till att den framtida sjukvården alltmer 

medskapas tillsamman med patienten. Tidigare forskning och internationella instanser såväl 

som svenska riktlinjer, värdesätter allt mer vård som närmar sig patientens perspektiv. Den 

personcentrerade vården är inte bara en vision, utan även en praktisk tillämpning som ska 

öka tillgängligheten till vården även för de mest sårbara, och när de är i behov av akuta 

insatser. Inom psykiatrin i synnerhet, där just den psykiatriska patienten kan vara speciellt 

utsatt, är det specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård som måste vurma för detta. Med 

vår specialistkompetens ska vi stötta patienten att kunna göra ansvarsfulla och välgrundade 

val som leder till bättre hälsa, även i akut psykiatrisk heldygnsvård. 

Resultatet pekar på att det fortfarande kan skapas mycket utrymme för att patienten ska få ta 

plats i sin egen vård, samtidigt som det är en utmaning när patienten saknar insikt i vad som 

är bäst för hen. Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård behöver här ta ytterligare 

utrymme för att framhäva patienten och ge hen det förtroende som krävs för att relationen 

vårdare-patient ska bli till medskapande omsorg. Patienten behöver få ta plats i sin egen vård 

för att det ska bli så bra som möjligt.  

Denna studie är en produkt av en kunskap som förvaltats och delats bland deltagare i en 

grupp i dialog. Slutsatserna vi vill dra, är även att vi värdesätter de forum som skapas 

avdelningar sinsemellan, där vi sjuksköterskor oavsett utbildningsgrad och patientgrupp vi 

vårdar, får diskutera våra upplevelser och känna gemenskap. Den personcentrerade vården 

handlar om goda relationer, som kan berikas av värdefulla diskussioner. Resultatet visar på 

att det i den psykiatriska heldygnsvården fortfarande finns stora möjligheter att arbeta mer 

personcentrerat, vilket medför att de utmaningar som framkommer behöver omvandlas till 

att bli möjligheter.  
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Resultatet visar på att det finns en vilja att bedriva en vård som utgår från patienten. Denna 

vilja leder förhoppningsvis till att omvårdnaden blir mer personcentrerad. Patienterna 

behöver få komma till tals i sin omvårdnad och bli lyssnade på av vården, för att de ska känna 

att de är aktivt deltagande och inte passiva mottagare i sin vård.  

En sista slutsats vi vill dra, är att mötet mellan patient och sjuksköterska inom den 

psykiatriska heldygnsvården stundtals kan beskrivas som speciellt utmanande. I synnerhet 

när patienten inte har insikt i vad som är bäst för hen, och här blir specialistsjuksköterskan i 

psykiatrisk vård viktig. Här förvaltar specialistsjuksköterskan patientens värde och värdighet 

fram tills att patienten mår bättre och därmed förmår återta utrymmet att besluta i autonomi 

och frihet. 
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE 

 

Introducera gruppen: 

• Välkomna - kort intro kring moderator, bisittare och deltagare 

• Beskriv ämnet översiktligt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat inom psykiatrisk heldygnsvård. 

• Deltagarna blir informerade om att intervjun kommer att spelas in. Det som under 

intervjun kan härledas till personer och kliniker kommer under databehandlingen att 

avidentifieras. Koder eller påhittade namn kommer att användas. 

• Gå igenom grundregler - att vi följer forskningsetiska riktlinjer.  Inhämta samtycke 

• Berätta att vi inte är ute efter rätta svar. Jag är intresserad av hur det är för er, det är 

därför jag är här, för att lära mig av er.  

• Var beredd på att det kommer in deltagare när intervjun redan börjat. 

• Förklara för deltagarna att generella beskrivningar är viktiga och att vi samtidigt 

värdesätter personliga resonemang, dock behöver vi ha tiden i åtanke  

• Berätta att vi under intervjun kommer att ställa frågor som om vi inte känner till 

området. Detta är för att vi inte vill lägga in våra egna värderingar, utan att fokus 

ligger på deras. Vi kanske också svarar som om vi inte känner till området, av samma 

anledning. 

• Under diskussionen ber vi en person i taget att tala, då detta underlättar när vi sedan 

ska åter lyssna på inspelningen 

• Be deltagarna säga sitt namn när inspelningen rullar för att vi ska veta vilken röst som 

tillhör vilken deltagare. 

• Öppen fråga: hur känns det med det varma vintervädret? 

Frågor: 

• Vad lägger ni i begreppet personcentrerad vård? Kan ni ge några exempel på hur ni 

arbetar personcentrerat/ Berätta om en situation när ni upplever att arbeta 

personcentrerat. 

• Hur se ni på patientens möjligheter att själva påverka sin vård?  

(Finns det något som patienterna inte bör vara delaktiga i?) 

• Vilka möjligheter och utmaningar ser ni med personcentrerad vård? 

• Vilket stöd behöver ni för att arbeta personcentrerat? 

• Vad kan hindra att personcentrerad vård ges? 

• Vad händer om patienten själv får bestämma över sin vård? 

• Hur tillvaratas patientens resurser under vårdtiden? 

• Om ni skulle börja arbeta mer personcentrerat, vad skulle ni vilja fokusera på då? 

• Vad krävs av er som sjuksköterskor för att ni ska arbeta personcentrerat? 
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Kom ihåg: 

 

• Va en moderator och inte en gruppmedlem – tala inte om dina personliga åsikter 

• Det är okej att avbryta när det är nödvändigt, samt påminna deltagarna om ämnet i 

fråga 

• Undvik att värdera/döma uttalanden som ”exakt”, ”precis” osv. 

• Le och använd ansiktsuttryck för att få deltagarna att fortsätta att tala 

• Ha is i magen om det blir långa pauser efter att en fråga har ställts 

• Om nödvändigt sträva efter att få med information kring svaren. Fråga till exempel 

”kan du ge mig ett exempel…?”; ” Kan du berätta med om…?”  

• Summera gärna då och då.  

• Ge tillbaka reflektioner, enkla såväl som komplexa.  

• Ta inte för givet att deltagarna svarar på en fråga som har ställts bara för att de har 

börjat prata 

• Om en deltagare pratar mycket, säg: de ser ut som om du har mycket erfarenhet av 

det här, är det någon annan som har tankar kring detta? 

• Tysta deltagare ger ofta den bästa återkopplingen: be dem delta i diskussionen ” vi vill 

inte missa vad du har att säga, eller tänker kring det här” 

• Variera uppföljningsfrågor/ sonderande frågor 

• Anteckna ironi 

• OBS! Det man helst inte vill höra, tenderar man att låta passera förbi! Kom ihåg att 

ställa frågor just kring detta 

 

• Avsluta diskussionen
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BILAGA B; INFORMATIONSBREV 

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

2020-01-29 

 

Till: 

Verksamhetschef 

 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Vi heter Emelie Beckius och Kristina Alinei och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats.  

Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskor erfarenhet av personcentrerad vård inom 

psykiatrisk heldygnsvård. 

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 

innebära att vi kommer att genomföra tre fokusgruppsintervjuer med 4-6 sjuksköterskor i 

varje grupp. Vi önskar därmed kontakta enhetscheferna på avdelningar X, XX, XXX, XXXX, 

XXXXX och XXXXXX och informera om syftet med vår studie, för att därefter få hjälp med att 

dela ut information om studien och starta rekryteringsprocessen. Tid per intervju beräknas till 

60 minuter per grupp. Vi tänker genomföra intervjuerna i XX lokaler för att underlätta för de 

tilltänkta deltagarna att kunna medverka i studien. De sjuksköterskor som önskar delta i 

studien kommer att höra av sig till oss via mail, de får sedan information om var och när 

fokusgrupps intervjun kommer att hållas. I samband med fokusgruppernas genomförande får 

sjuksköterskorna ytterligare information, och ger sitt skriftliga samtycke till deltagande. Vi 

kommer att ha ljudupptagning under intervjuerna var god se bifogat PM, sid 20 för att se hur 

dessa kommer att sparas. 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

Hantering av data och sekretess 

All insamlade data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 

med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
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Etik 

Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola. Etiska överväganden 

finns närmare redovisade på sid 5 i bifogad projektplan. 

Eventuell risk/nytta för verksamheten 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt resurser i 

form av arbetskraft. Risker som kan uppkomma är att deltagarna kan känna ett obehag med 

att svara på frågor angående personcentrerad vård och att en etisk stress ska uppstå. Vi 

kommer inte att pressa deltagarna, och om någon skulle ha behov av fortsatt samtal efter 

avslutad grupp kommer vi i samråd med enhetschefen att ombesörja det. Vi ser en nytta 

med att samla sjuksköterskor i ett gemensamt forum där de får diskutera och reflektera över 

personcentrerad vård och att detta kan väcka nya tankar och ideér hos deltagarna. Då 

personcentrerad vård är i tiden hoppas vi att med vår studie bidra med ny kunskap till 

verksamheten och skapa en grund för fortsatt utveckling på området.  

Nytta i ett vidare perspektiv 

Studien förväntas bidra med kunskap kring hur personcentrerad vård används inom 

psykiatrisk heldygnsvård, och på så vis vara till nytta i det fortsatta förändringsarbetet med 

att implementera personcentrerad vård inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården  

Information om studiens resultat  

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 

och eventuellt också en artikel. Ni kommer också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 

resultatet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Lena Wiklund Gustin, se 

nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Beckius   Lena Wiklund Gustin 

Tel: 070 7786 837   Docent i vårdvetenskap 

E-post: ebs19004@student.mdh.se Mälardalens högskola  

     Tel: 021-107332 

Kristina Alinei    Mail: lena.wiklund@mdh.se 

Tel: 076 2144 068 

E-post: kai19003@student.mdh.se 
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Samtycke till genomförande av projektet, Personcentrerad vård inom psykiatrisk 

heldygnsvård - fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 

genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA C; MISSIVBREV 

Tillfrågan om deltagande i studie Personcentrerad vård inom 

psykiatrisk heldygnsvård - fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor. 

 

Vi heter Emelie Beckius och Kristina Alinei och är studenter i 

specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola. I 

utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med 

vår studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av personcentrerad vård inom 

psykiatrisk heldygnsvård. 

Vår 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 du medverkar i en 

fokusgruppsintervju tillsammans med 3 - 5 andra sjuksköterskor. Intervjuerna 

kommer att spelas in och sparas oåtkomligt för obehöriga. Tid för intervjun kommer 

att vara ca 60 min, och den kommer att äga rum i Psykiatri Nordväst lokaler. 

Intervjuerna transkriberas för att sedan analyseras för att upptäcka mönster i det 

som har sagts. 

Fördelar med att delta är att du får träffa andra sjuksköterskor i ett gemensamt 

forum där ni får diskutera och reflektera över personcentrerad vård. Detta kan väcka 

nya tankar och idéer hos dig angående personcentrerad vård. 

Nackdelar är att du kan känna ett obehag med att svara på frågor angående 

personcentrerad vård och att en etisk stress kan uppstå. Skulle det hända har vi 

gärna en fortsatt dialog med dig så att vidare åtgärder kan vidtas om du är i behov 

av stöd på något sätt, till exempel via företagshälsovården. 

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 enheter. 

Vid intresse maila oss så kontaktar vi dig, angående tid och plats där 

fokusgruppsintervjun kommer att äga rum. Det kommer även på avdelningen att 

finnas en lista för intresseanmälan, som vi kommer att hämta. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare, Lena Wiklund 

Gustin, se nedan.  
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Med vänliga hälsningar 

 Student: Emelie Beckius 

Tel nr. 070 7786 837 

e-post: ebs19004@student.mdh.se 

 Student: Kristina Alinei 

Tel.nr 076 2144068 

e-post: kai19003@student.mdh.se 

  

 Handledare: Lena Wiklund Gustin 

Docent i vårdvetenskap 

Mälardalens Högskola, Västerås. 

Tel.nr arbetstelefon: 021- 107332 

e-post: lena.wiklund@mdh.se 

  

mailto:ebs19004@student.mdh.se
file:///E:/lena.wiklund@mdh.se
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Samtycke till att deltaga i projektet, Personcentrerad vård inom psykiatrisk 

heldygnsvård - fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle 

att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en 

kopia på den skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan 

att ange orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA,  jag vill delta  i projektet Personcentrerad vård inom psykiatrisk 

heldygnsvård - fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor, och jag samtycker till att 

de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på föregående sida. 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 
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