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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I tidigare forskning framkommer det att vårdkultur, teamarbete, 
personcentrerad vård och patientsäker vård har betydelse för att ge god psykiatrisk 
omvårdnad. Även god omvårdnad ur patienters perspektiv belyses. Detta område är högst 
relevant i vårdarbetet och under ständig utveckling därför behöver detta utforskas ytterligare. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för god psykiatrisk 
omvårdnad för vuxna patienter inom slutenvården och på psykiatriskt boende. Metod: Data 
är insamlad från semistrukturerade intervjuer med 10 sjuksköterskor inom psykiatrisk 
slutenvård samt psykiatrisk boende i Västmanland. Detta har analyserats med en kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: Redovisas i fyra kategorier: Att ha 
patienten i fokus, att känna sig värdefull, att ha praktiska förutsättningar för att bedriva 
god omvårdnad och att samspela med kollegor. Dessa kategorier har 14 tillhörande 
subkategorier. Slutsats: För att ge god psykiatrisk omvårdnad behöver sjuksköterskans 
kompetens tas tillvara och vårdvetenskapen behöver få tid och utrymme. Sjuksköterskans 
mående behöver uppmärksammas och värdesättas genom spegling och reflektion. 
Psykiatriska verksamheter behöver kunskap och fortlöpande utveckling för undvika att 
arbeta efter invanda mönster. Det krävs ett gott samarbete, öppenhet och goda attityder i 
teamet. För att bedriva god omvårdnad behöver sjuksköterskan ha helhetssyn och se 
personen bakom diagnosen.  

Nyckelord: Attityder, kompetens, personcentrerad vård, teamarbete, utveckling.  
 

  



ABSTRACT 
Background: In previous research, it appears that the culture of care, teamwork, person-
centered care and that the patient is receiving safe care are important for good psychiatric 
care. The previous research also highlights the patients’ experiences of good nursing. This 
subject is highly relevant in psychiatric care and in constant development therefore this 
needs further exploration. Purpose: To describe nurses’ experiences of what is important 
for good psychiatric care for adult patients in inpatient care and in psychiatric residential 
care. Method: Data were collected by semi-structured interviews with 10 nurses in 
psychiatric inpatient care and residential care in Sweden. Data has been analyzed with a 
qualitative content analysis with an inductive approach. Results: Reported in four 
categories: To have the patient in focus, to feel valuable, to have practical conditions for 
conducting good nursing and to interact with colleagues. These categories have a total of 14 
associated subcategories. Conclusion: In order to provide good psychiatric care, the nurses 
competence need to be utilized and caring science needs more time and space. The nurses’ 
feelings need more attention and to be valued through reflection. The psychiatric care needs 
knowledge and continuous development to avoid habitualpatterns. Good teamwork, 
openness and good attitudes are required in the team. In order to perform good nursing, the 
nurse needs to have a holistic view and see the person behind the diagnosis. 
Keywords: Attitudes, competence, development, person-centered care, teamwork. 
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1 INLEDNING 
Genom vår kliniska erfarenhet inom psykiatrisk vård har vi uppmärksammat att tidsbrist, 
dåligt samarbete mellan professioner, sjuksköterskebrist, utvecklingshämmande vårdkultur 
och negativitet försvårar den goda omvårdnaden och utvecklandet av verksamheten. Region 
Västmanland efterfrågade en studie om vad som har betydelse för att bedriva god psykiatrisk 
omvårdnad. Därför valde vi att undersöka sjuksköterskors upplevelser inom detta område 
och ta reda på vad som hindrar eller möjliggör god psykiatrisk omvårdnad. Enligt 
Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård ska 
sjuksköterskan bedriva god personcentrerad omvårdnad samt utveckla kvalitén på vården 
genom att identifiera kunskapsbrister (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Vår 
förhoppning är att resultatet kan användas till att uppmärksamma, utveckla och förbättra 
psykiatriska verksamheter för att patienten ska få så god vård som möjligt. Vi har genom 
studien haft en medvetenhet kring vår förförståelse och aktivt arbetat för att den inte ska 
färga resultatet. Att utöva god vård är viktigt och därför kändes det intressant och angeläget 
att uppmärksamma sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsarbetet och 
förhoppningsvis förbättra området. Vi som genomfört denna studie kommer fortsättningsvis 
att benämnas som författare.  

2 BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer fakta presenteras om sjuksköterskans ansvar samt tidigare forskning 
om det berörda ämnet. Genom problemformuleringen kommer det att bli en tydlig 
vägledning till syftet med studien. Studiens teoretiska referensram kommer också beskrivas i 
detta avsnitt. 

2.1 Sjuksköterskans yrkesansvar 
Nedan kommer det tydliggöras vad som menas med god omvårdnad. Det kommer även att 
belysas vad som är sjuksköterskans yrkesansvar och kärnkompetens utifrån Svensk 
sjuksköterskeförening.  

2.1.1 Vad innebär god omvårdnad? 

Att ge patienten god omvårdnad är en av sjuksköterskans många ansvarsområden. Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2014b) innebär god omvårdnad att patienten blir respekterad, 
är delaktig, är trygg, får möjlighet att uppleva hälsa och vara autonom. Omvårdnaden ska ha 
utgångspunkt i vetenskaplig evidens och det är av vikt att värna om patientens individuella 
behov och önskemål. Då patienten är i beroendeställning är det viktigt att sjuksköterskan 
beaktar detta för att patienten inte ska känna sig i underläge i omvårdnadssituationen och då 
beskrivs sjuksköterskans synsätt och kunskap som avgörande. Enligt Hälso-och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är god vård att människans värde och värdighet respekteras 
samt att vården ges på lika villkor. Svensk sjuksköterskeförening (2014b) beskriver att 
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omvårdnaden ska vara av hög kvalitét och vara säker för patienten. De beskriver att det som 
avgör kvalitén på omvårdnaden baseras på sjuksköterskans personliga färdigheter, 
kompetens och bemötande. Att sjuksköterskan tillsammans med andra aktörer i vårdkedjan 
använder sin kompetens och beprövad vetenskap i syfte att lindra patientens lidande ökar 
möjligheterna för att bedriva god och säker omvårdnad. 

2.1.2 Kompetensbeskrivningen och sjuksköterskans kärnkompetenser 

I Svensk sjuksköterskeförening (2014a) tydliggörs att det åligger specialistsjuksköterskor 
inom psykiatrisk vård att genomföra förbättrande utvecklingsarbete och bedriva god vård där 
hen är verksam. Det är också inom yrkesansvaret att se över eventuella säkerhetsbrister och 
arbeta för att förebygga dessa för att omvårdnaden ska hålla god kvalitét och patienten ska få 
en säker vård. Det krävs att sjuksköterskan arbetar på ett personcentrerat sätt och tar hänsyn 
till patientens delaktighet. Svensk sjuksköterskeförening (2015) belyser sjuksköterskans 
kärnkompetenser som ska främja sjuksköterskans arbete till en säker och god vård för 
patienten. Dessa sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad 
vård, förbättringskunskap för kvalitetsarbete, informatik och säker vård. Den tidigare 
forskningen som kommer presenteras är studier där det framgår vad sjuksköterskor anser 
påverka den goda omvårdnaden vilket mer eller mindre berör alla kärnkompetenserna. 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan kommer vetenskapliga artiklar presenteras kring vad som möjliggör god omvårdnad 
och vad som kan vara till hinder för att ge god omvårdnad inom psykiatrisk kontext. Den 
tidigare forskningen delas in i vårdkultur på arbetsplatsen, teamarbete, personcentrerad 
vård, sjuksköterskans arbetsmiljö, säker vård och patientens upplevelse av psykiatrisk vård. 

2.2.1 Vårdkultur på arbetsplatsen 

Vårdkulturen kan både hindra och främja god omvårdnad då det innefattar oskrivna regler 
som nya kollegor känner att de behöver anpassa sig till för att få en samhörighet med 
arbetsgruppen. Är vårdkulturen negativ beskrivs det som ett hinder för god omvårdnad och 
kan vara besvärlig då oskrivna regler ofta sitter djupt rotade (Rytterström, 2011). En positiv 
vårdkultur är viktig för sjuksköterskans arbetsprestation och främjar kvaliteten på vården. 
Det som påverkar vårdkulturen positivt är gott samarbete, tydligt förankrade målsättningar 
samt ett tydligt ledarskap (Kurjenluoma m.fl., 2017).  

Den vårdkultur och värdegrund som finns på arbetsplatsen ligger till grund för hur beslut 
fattas och hur personalen agerar. Vårdkulturen skapas successivt genom tid i en arbetsgrupp 
eller på en arbetsplats och kan påverka patientens vård och personalens känsla av trygghet. 
En invand vårdkultur kan beskrivas som “det som sitter i väggarna” vilket riskerar att 
påverka säkerheten och vården för patienten om verksamheten inte utvecklas (Kanerva, 
Lammintakanen & Kivinen, 2016). Däremot framkommer det att sjuksköterskor som varit 
verksamma under lång tid på samma avdelning ofta har ett större engagemang för sitt arbete 
än de som är nyanställda (Kurjenluoma m.fl., 2017).  Kantas vårdkulturen av hårt invanda 
mönster och svårigheter med förändringar riskerar utvecklingen att stagnera och arbetssättet 
bli slentrianmässigt. Om vårdkulturen istället kantas av gemenskap och förtroende för 
varandra ökar acceptansen, nyfikenheten och viljan att utvecklas i sin profession samt i 
arbetsgruppen (Johansson m.fl., 2015). 
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2.2.2  Teamarbete 

Det som definierar ett teamarbete är god kommunikation, gemensamma mål och en strävan 
för att patienten ska få bästa möjliga vård utifrån kompetensen som finns att tillgå. Det är 
arbetsledarens och chefens ansvar att se till att det är ett bra arbetsklimat där alla kan 
uttrycka sina åsikter. Det hör också till att ge stöd och skapa förutsättningar för att arbeta för 
patientens bästa och att ge alla i teamet möjlighet att arbeta utifrån sin egen kompetens. I 
vissa fall kan patienten ses som en del av teamet och patienten samt hens anhörigas 
delaktighet ska alltid främjas i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Gemensamma 
mål skapar en trygghet i personalgruppen vilket gynnar både patienter och personal vid 
exempelvis en situation där patienten har ett utåtagerande beteende (Cleary m.fl., 2012).  

Att ha ett fungerande teamarbete är en viktig komponent i den psykiatriska omvårdnaden då 
det ger en bred kunskap av olika professioner med varierande erfarenheter (Lakeman, 2012). 
Det som istället skapar svårigheter i teamarbetet är en skuldbeläggande atmosfär inom 
personalgruppen samt motsättningar mellan olika discipliner, vilket ofta är mellan den 
medicinska vetenskapen och vårdvetenskapen. Det beskrivs att erfaren personal ska fördelas 
jämnt över arbetspassen för att lindra den arbetsrelaterade stressen för sjuksköterskor och 
det är av stor vikt att samtlig personal har ett professionellt bemötande mot varandra för att 
främja gott samarbete (Wyder m.fl., 2017).  

Sjuksköterskan har ett stort ansvar men mindre möjlighet att påverka planeringen av vården 
då många beslut tas av läkaren utan att sjuksköterskorna görs delaktiga eller får uttrycka sina 
synpunkter (Berg & Hallberg, 2001). Vidare förklarar sjuksköterskorna en maktkamp mellan 
läkare, patienter och sig själva, där sjuksköterskan ser sig som förmedlare för patienterna 
(Jansen & Hanssen, 2017). Samtidigt anses det som svårt och påfrestande att vara förmedlare 
för patienten då sjuksköterskans, patientens, anhöriga och läkarens syn på behandling är 
olika. Detta kräver att alla inblandade har en öppenhet för varandra och de skilda 
perspektiven för att patientens vård ska bli så bra som möjligt (Caldwell & Jorm, 2007). 
Genom ett gott samarbete mellan professionerna i teamet möjliggörs ett bredare 
behandlingsperspektiv på patienten, ett fördelat ansvar samt större engagemang vilket 
gynnar omvårdnaden. Detta har även visat sig minska användandet av begränsnings och 
tvångsåtgärder vilket tydliggör vikten av ett gott teamarbete (Roche, Duffield & White, 2011).  

2.2.3 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård i psykiatrisk slutenvård delas in i som kulturell, relationell samt 
återhämtningsinriktad. Kulturell innebär att involvera patienten, skräddarsy vården, 
fokusera på patientens styrkor, se till patientens bästa vid beslut och försöka hitta alternativ 
till tvångsåtgärder. Relationell innefattar att stödja patienten, inge hopp, tillit och att 
relationen kantas av ärlighet. Vårdaren ska lyssna, respektera och se patienten som en egen 
individ samt värna om hens rättigheter. Återhämtningsinriktad vård innebär att stödja 
patienten mot återhämtning, och hjälpa patienten att återta ett självständigt och meningsfullt 
liv (Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2015). 

Att ha ett personligt samspel med patienten, se patienten för den hen är och inte döma 
personen efter den psykiatriska diagnosen är en viktig aspekt inom psykiatrisk 
omvårdnad. Det är även viktigt att avsätta tid och lyssna för att kunna sätta sig in i patientens 
livsvärld (Cleary m.fl., 2012; Wyder m.fl., 2017; Lakeman, 2012). Därför behöver 
sjuksköterskorna få tid och möjlighet att skapa en god relation till patienten då det anses 
gynna vårdtiden om patienten vågar dela med sig av sina känslor samt att det underlättar 
uppföljningen. Sjuksköterskor kan ha olika sätt att närma sig patienten och ha olika 
förhållningssätt vilket kan skapa frustrationer och splittringar i arbetsgruppen som påverkar 
patientens vård negativt (Looi & Hellzén, 2006). För att möjliggöra en relation så att 
patienten vågar dela med sig av sin historia är det viktigt att sjuksköterskan har ett 
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avslappnat kroppsspråk, god ögonkontakt och empatisk hållning. Om det är svårt med 
relationsskapandet är det viktigt att vara tillgänglig, finnas närvarande och visa att det inte 
krävs långa samtal om det känns jobbigt för patienten. Sjuksköterskan behöver även visa 
respekt, förståelse, inte döma det som berättas samt behålla lugnet om patienten blir 
uppvarvad (McAllister, 2019).  
 
Ett hinder för att främja personcentrerad vård och delaktighet är vårdpersonalens språk och 
sätt att uttrycka sig på vid rapportering. Vårdpersonal kan lätt etikettera och tolka patienten 
utifrån uppförande och egenskaper vilket blir en grund i rapporteringen och skapar en ny 
sanning om patienten som inte stämmer med verkligheten. Då rapporteringar ofta sker utan 
patientens närvaro fattas många beslut gällande patienten utan patientens delaktighet och 
möjlighet att uttrycka sin önskan (Eivergård, Enmarker & Hellzén, 2016). En annan princip 
som prövats är att låta patienten har total insyn i sin vård. Då är patienten och anhöriga med 
i alla samtal och patienten är delaktig i alla beslut. Patienters, anhörigas samt 
vårdpersonalens erfarenheter är att den anhörigas delaktighet ger en bredare syn och djupare 
förståelse för patienten, vilket underlättar att hitta relevanta omvårdnadsåtgärder. Att ha 
insyn i sin vård upplevde patienterna gav ett ökat förtroende och främjade relationen till 
både anhöriga och vårdare men de uppgav att de ibland önskade att tala ensamma med 
vårdpersonalen (Piippo & Aaltonens, 2009). Något som gör det problematiskt att arbeta 
personcentrerat och ha en helhetssyn för sjuksköterskorna är när en patient med en 
psykiatrisk diagnos blir inlagd för vård för en somatisk åkomma. Orsaken till detta är brist på 
kunskap gällande psykiatri i den somatiska kontexten vilket påverkar kvaliteten på 
omvårdnaden och patientens delaktighet (Sharrock & Happell, 2007).  

2.2.4 Sjuksköterskans arbetsmiljö 

För att öka förutsättningarna att ge omvårdnad av hög kvalitet behöver sjuksköterskan se sitt 
arbete som meningsfullt samt ha en god arbetsmiljö. Det anses vara påfrestande att arbeta 
inom psykiatrin då sjuksköterskorna utsätts för mycket krävande situationer och 
beslutsfattanden vilket kan påverka förmågan att utöva god omvårdnad. Ledningen måste 
därför ge stöd och avsätta tid för sjuksköterskan att arbeta med sitt eget mående för att förmå 
sig att vara en bra resurs för andra (Wyder m.fl., 2017). Andra faktorer som skapar en 
försämrad arbetsmiljö för sjuksköterskan är hot- och våldsituationer, svårt sjuka patienter, 
hög arbetsbelastning, personalbrist och brist på stöd (Clearly m.fl., 2012).  

Verbala konflikter med patienter, avsaknad av personalrotation, bristfälligt stöd, otydliga 
riktlinjer för hur verbala utbrott ska hanteras kan bidra till känslomässig utmattning samt 
försämrar sjuksköterskans välmående vilket leder till att patienternas omvårdnad påverkas 
till det sämre (Bowers m.fl., 2009). Samtidigt behöver sjuksköterskan vara beredd på etiska 
situationer och moraliska utmaningar. Därför blir det tydligt hur viktig reflektion, 
stresshantering och bearbetning av svåra situationer är för att vården ska bli optimal för 
patienten. Om det dagliga arbetet kantas av tålamodsprövande vårdsituationer, 
återinsjuknande patienter, våldsamma händelser, stress och det inte finns möjlighet till 
återhämtning och reflektion kan detta orsaka utmattning hos sjuksköterskan vilket påverkar 
omvårdnaden (Hasan, Esayed & Tumah, 2018). Det är viktigt att reflektera över etiska 
dilemman i arbetsgruppen för att ventilera och minska egen skuldbeläggning men också för 
att diskutera vad som kan göras bättre i fortsättningen (Jansen & Hanssen, 2017).  

Att ha en god relation till sina kollegor främjar arbetsmiljön då det skapar en trygghet som 
underlättar för att kunna dela sina känslor sinsemellan i ansträngande patientsituationer och 
minskar stressen. Därför är sjuksköterskebrist och stor personalomsättning en påverkande 
faktor för sjuksköterskans trivsel på arbetsplatsen och sänker motivationen till fortsatt arbete 
(Holmberg, Caro & Sobis, 2018). God omvårdnad hindras av hög arbetsbelastning, 
administrativa uppgifter, tidsbrist och avsaknad av konkreta riktlinjer. Sjuksköterskan 
önskar ha mer tid för att lyssna, prata och promenera med patienten samt finnas tillgänglig 
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och psykiskt närvarande vilket är svårt i rådande arbetsmiljö där de administrativa 
arbetsuppgifterna tar fokus från patientkontakten (Wyder m.fl., 2017; Gabrielsson, 
Sävenstedt & Olsson, 2016).  

2.2.5 Säker vård 

Kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan har betydelse för att bedriva en god och säker 
vård men också att det är en trygg miljö för personal, anhöriga och patienter. För att 
förhindra självskada, incidenter på avdelningen, läkemedelsbiverkningar och sämre mående 
hos patienterna underlättar det att ha en kännedom om patienterna. Det behöver vara 
kontinuerliga uppföljningar, diskussioner och bedömningar tillsammans med andra 
professioner för att lyckas bedriva en säker omvårdnad (Vahidi m.fl., 2019). Ett hot för 
patientsäkerheten är att sjuksköterskan blir distraherad i både medicinhantering och i 
administrativa uppgifter samt inte får möjlighet att skapa en vårdande relation med 
patienten. Det framgår att patientkontakten och tillgänglighet för samtal och närvaro inte är 
prioriterat. Istället går stor andel av tiden till administrativa uppgifter, medicinhantering, 
rondarbete, kontakt med anhöriga och rutinmässigt arbete på avdelningen (Glantz, Örmon & 
Sandström, 2019).  

2.2.6 Patientens upplevelse av psykiatrisk vård 

För att patienten ska uppleva den psykiatriska omvårdnaden som god behöver de ha en bra 
relation till vårdarna. Patienterna uttrycker vikten av att vårdarna finns tillgängliga för att 
exempelvis spela kort, pingis eller ha samtal (Borge & Fagermoen, 2008; Lilja & Hellzén, 
2008). De egenskaper som patienter uppskattar med sjuksköterskorna är att de finns 
tillgängliga, är förtroendeingivande, visar värme och har en empatisk förmåga. Att 
patienterna känner sig förstådda och respekterade är en viktig aspekt i vårdandet och bidrar 
till att relationen till sjuksköterskan upplevs som god. Patienterna beskriver också att det har 
stor betydelse för omvårdnaden att miljön på avdelningen är trygg, att det finns en tydlig 
struktur och engagerad personal (Johansson & Eklund, 2003). Den estetiska miljön, 
atmosfären och personalens attityd på avdelningen är också viktig för patientens 
vårdupplevelse (Borge & Fagermoen, 2008). Patienterna kan känna sig ensamma och utsatta 
i vårdmiljön. Miljön kan upplevas som skrämmande och vårdtiden kantas ofta av rädsla då 
personalen har maktövertag genom att de kan ta till åtgärder utan patientens medverkan. 
Patienterna kan också uppleva att de endast är på avdelningen för förvaring och beskriver att 
de kan sova bort dagarna för att stå ut. De upplever att läkare inte lyssnar till vad de har att 
säga utan att det endast ställer diagnos och ordinerar medicin. För att patienterna ska få en 
god upplevelse av vården vill de bli lyssnade på, sedda som människor och inte som en 
sjukdom (Lilja & Hellzén, 2008).  

2.3 Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram valdes Barker och Buchanan Barkers (2005) Tidvattenmodell som 
är anpassad för psykiatrisk omvårdnad. Att ha Barker och Buchanan Barkers (2005) modell 
som referensram är relevant för studien då det ger resultatet en djupare förståelse genom att 
de beskriver åtaganden att arbeta efter för att bedriva god psykiatrisk omvårdnad. I 
Tidvattenmodellen ses patienten som en människa med livsproblem och målet med 
omvårdnaden är att nå återhämtning och inte att återgå till hur det tidigare varit. I 
Tidvattenmodellen beskrivs det som viktigt att se personen bakom diagnosen, att vården ska 
utgå från patienten och att sjuksköterskan är både empatisk och sympatisk i vårdandet och 
värdesätter möjligheten att få ta del av en annan människas erfarenheter. Även 
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sjuksköterskornas erfarenheter kommer relateras till Tidvattenmodellens åtaganden. Trots 
att de är anpassade till patientens omvårdnad är det möjligt att relatera åtaganden till 
sjuksköterskans arbete för att belysa vad som är viktigt för sjuksköterskan i 
omvårdnadsarbetet. Vidare framhåller Tidvattenmodellen betydelsen för sjuksköterskan att 
ge god vård, då det menar att det är lika tillfredsställande för vårdgivaren att ge god 
omvårdnad som för patienten att få god omvårdnad.  

I Tidvattenmodellen finns 10 åtaganden och samtliga av dessa var betydelsefulla för studien. 
De 10 åtaganden är: Att värdesätta rösten1, respektera språket, vara lärjunge, använda de 
verktyg som finns, ge tid som gåva, utveckla nyfikenhet, att förändring är konstant, 
synliggöra den personliga visdomen, forma nästa steg och vara transparent. Bästa sättet 
att ta del av patientens livsberättelse är att lyssna på patienten, respektera språket och 
värdesätta rösten vilket innebär att förhålla sig till patienten som att hen är expert på sitt liv. 
Sjuksköterskan ska vara lärjunge vilket innebär att lära av patienten och på så sätt kunna 
förstå patienten bättre för att ge stöd att ringa in livsproblem och finna lösningar för att 
patienten ska återta riktningen i livet. Att använda de verktyg som finns innebär att 
uppmärksamma patientens personliga erfarenheter och tillgångar för att använda dessa för 
att uppnå återhämtning. Att ge tid som gåva innebär att uppskatta när patienten avsätter sin 
tid men också att sjuksköterskans finns tillgänglig och ger av sin tid. Att utveckla nyfikenhet 
innebär att intressera sig för patienten vilket skapar förutsättningar att se personen bakom 
diagnosen. Sjuksköterskan ska stärka patienten, ingjuta hopp samt lyfta fram patientens egen 
visdom. Att synliggöra den personliga visdomen är att värdesätta patienten och dennes 
förmågor. Att förändring är konstant innebär att vara medveten om att livet och 
återhämtningen är en konstant pågående process. Sjuksköterskan och patienten ska 
tillsammans forma nästa steg, vilket innebär att planera för framtida steg och ingjuta hopp 
om framtiden. Att patienten är delaktig, får ta del av all information och tillhandahåller kopia 
på exempelvis vårdplan är att vara transparent i vårdandet.  

2.4 Problemformulering 
Region Västmanland har efterfrågat en studie om vilka möjligheter och hinder som finns för 
att bedriva god psykiatrisk omvårdnad. Det som har framkommit genom tidigare forskning 
är att vårdkulturen och sjuksköterskans arbetsmiljö har betydelse för arbetsprestationen och 
patientens omvårdnad. Om sjuksköterskan inte mår bra själv eller när det finns en 
negativitet i arbetsgruppen är det svårt att ge god vård till någon annan. Ett gott samarbete 
mellan professioner gynnar arbetsklimatet, patientens säkerhet och återhämtning. 
Sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande till patienten kan påverkas av 
arbetskulturen och försvårar att ta del av patientens livsvärld, som enligt Tidvattenmodellen 
är grunden till att bedriva god personcentrerad omvårdnad. Patienternas upplevelse om god 
psykiatrisk vård berör främst relationen till vårdpersonalen, vilket bemötande de får samt 
miljön de vårdas i. Det finns således studier om vad som påverkar psykiatrisk omvårdnad 
samtidigt saknas kunskap inom regionen om vad som behöver utvecklas lokalt för att ge 
patienterna bästa möjliga omvårdnad inom verksamheten. Även om det finns tidigare 
forskning varierar förutsättningarna och möjligheter för att ge god omvårdnad beroende på 
vart studien utförts exempelvis i andra länder eller andra Regioner. Regionen saknar 
underlag för vad som är bäst för att främja patienternas återhämtning och beskriver en 
fundering kring om det gynnar omvårdnaden att exempelvis strikt följa regler och rutiner i 
vårdandet. Därför är Regionens kunskapslucka vad som möjliggör och hindrar att bedriva 
god psykiatrisk omvårdnad i berörd verksamhet. Att ta del av sjuksköterskors erfarenheter av 
vad som har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad inom psykiatriska verksamheter i 
Västmanland bidrar till att hinder och möjligheter kommer upp till ytan och ger 

 

1 Tidvattenmodellens åtaganden presenterar i kursiv stil.  
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förutsättningar för verksamheter att ta till sig kunskapen för att förbättra patienternas 
omvårdnad. Genom att offentliggöra studien i psykiatriska verksamheter är författarnas 
förhoppning att bidra till kunskapsutveckling i omvårdnaden och ge vårdvetenskapen mer 
plats för att gynna den psykiatriska omvårdnaden och patientens återhämtning.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för att kunna ge 
god psykiatrisk omvårdnad för vuxna patienter inom psykiatrisk slutenvård och på 
psykiatriskt boende. 

Frågeställningar: 

• Vad är det som möjliggör att ge god psykiatrisk omvårdnad? 
 

• Vad är det som hindrar att ge god psykiatrisk omvårdnad?  

4 METOD 
Detta avsnitt kommer inledas med att vald design presenteras. Därefter kommer 
datainsamlingen och urvalshanteringen att beskrivas följt av redogörelse av tillvägagångssätt 
och metod för analysprocessen. Till sist kommer de etiska överväganden som beaktats att 
redovisas.  

4.1 Design 
Denna studie har en kvalitativ design vilket valdes då Henricson och Billhult (2017) beskriver 
att det lämpar sig bra när upplevelser, erfarenheter och fenomen ska studeras vilket var 
aktuellt för denna studie. Studien har en induktiv inriktning som enligt Polit och Beck (2017) 
innebär att utgå från det som framkommer i datainsamlingen istället för att resultatet har sin 
utgångspunkt i en teori. Vid induktiv inriktning framträder den teoretiska referensramen i ett 
senare skede och det valdes för att författarna inte ville att processen skulle påverkas av en 
teori.  
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4.2 Urval 
Rekryteringsprocessen påbörjades med att vårdutvecklare för psykiatri i Region 
Västmanland2 samt föreståndaren på Bergslagsgården3 kontaktades via mail för att få ett 
ställningstagande om möjlighet att genomföra studien inom berörda verksamheter. Efter 
godkännande mailades ett informationsbrev till avdelningschefer (Bilaga A) som i sin 
tur sände ut missivbrev med bifogad samtyckesblankett (Bilaga B) till anställda 
sjuksköterskor som uppfyllde urvalskriterierna. Ett bekvämlighetsurval av deltagare 
användes eftersom det enligt Polit och Beck (2017) är ett passande val när det önskas ta del 
av erfarenheter inom ett område där samtliga deltagare har kunskap inom valt område. 
Urvalet av deltagare riktades till både grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade 
sjuksköterskor i psykiatri på flertalet psykiatriska avdelningar inom den slutna psykiatriska 
vården samt på hela enheten på det psykiatriska boendet. Deltagarna skulle ha minst ett års 
erfarenheter inom psykiatrisk vård för att ha en uppfattning om studiens område samt vara 
direkt anställda inom Regionen eller på Bergslagsgården. 10 sjuksköterskor inkluderades i 
studien, varav sex stycken på två olika psykiatriska slutenvårdsavdelningar inom Region 
Västmanland och fyra stycken på Bergslagsgården, som är ett särskilt boende och HBV i 
Västmanland. Henricson och Billhult (2017) förklarar att tillförlitligheten ökar om deltagarna 
har erfarenhet kring det berörda områden och att det därför är bättre att ha färre deltagare 
med mer erfarenhet istället för fler deltagare med bristande erfarenhet.  Det skapades en 
slumpmässig variation på deltagarna gällande kön och ålder och det varierade mellan ett och 
30 års erfarenhet av att arbeta som grundutbildad eller specialistsjuksköterska inom 
psykiatrin. De som visade intresse för deltagande tog direktkontakt med författarna för att bli 
inkluderade i studien.  

4.3  Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts med semistrukturerade intervjuer vilket enligt Dahlberg 
(2014) innebär att intervjun utgår från förutbestämda frågor med möjlighet att ställa 
följdfrågor för att skapa en djupare förståelse. Då författarna hade avsikt att studera 
sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad 
var det viktigt att kunna ställa följdfrågor men samtidigt ha bestämda frågor som grund. 
Enskilda intervjuer tillämpades då det enligt Polit och Beck (2017) ökar möjligheten att 
deltagarna är ärliga, därför var det en väl vald datainsamlingsmetod eftersom vissa frågor 
kunde uppfattas som känsliga. Intervjuerna utgick från 15 intervjufrågor och varade i 30 till 
50 minuter på tu man hand. Variationen på tidsåtgången berodde på hur mycket deltagarna 
utvecklade sina svar. Intervjuguiden (Bilaga C) framställdes utifrån området för Regionens 
kunskapslucka. För att intervjuguiden skulle vara enkel att förstå, välformulerad och 
möjliggöra svar på syftet testades den innan användande.  Detta bidrog till att författarna 
delade upp stora frågor till fler och mindre frågor för att få mer nyanserade och specifika svar 
för att inte gå miste om relevanta delar. Henricson och Billhult (2017) beskriver att en 
kvalitativ studie kräver ett följsamt förhållningssätt vid datainsamlingen. Intervjuerna 
genomfördes därför på deltagarnas arbetsplatser i enskilt rum under arbetstid med 
flexibilitet för egna önskemål för att vara följsam och främja deltagarnas känsla av trygghet. 
Polit och Beck (2017) bekräftar att det är fördelaktigt att låta deltagaren välja plats för 
intervjun samt att det är en lugn plats utan distraktion. För att deltagarna skulle känna sig 
bekväma och få förtroende till intervjuaren påbörjades intervjun med uppvärmningsfrågor 
för att lätta upp stämningen. Intervjuerna spelades in på ljudinspelningsprogram på 
mobiltelefon med kodlås som bara författarna haft tillgång till.   

 
2 Region Västmanland har accepterat att skylta med sin medverkan i studien.  
3 Bergslagsgården har accepterat att skylta med sin medverkan i studien.  
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4.4 Analys av data 

Dataanalysen har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004) vilket innefattar att finna mönster, likheter och skillnader i insamlad data. 
En kvalitativ innehållsanalys är vetenskapligt relevant för studien då den enligt Danielsson 
(2017) lämpar sig bra i vårdvetenskap samt när upplevelser eller erfarenheter ska undersökas 
vilket överensstämmer med syftet som är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter. 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver att analysprocessen börjar med att inspelade 
intervjuer transkriberas ordagrant. Därefter läses transkriberingarna upprepade gånger för 
att uppmärksamma meningsbärande enheter som svarar på syftet. Därefter kondenseras 
dessa till fraser eller korta meningar i syfte att sammanfatta texten utan att förlora 
innebörden av insamlad data. Författarna markerade meningsbärande enheter med 
överstrykningspennor i transkriberingarna och förde sedan in dem kondenserande 
meningsenheter skriftligt i en analysmatris för att möjliggöra översikt. När 
meningsenheterna har kondenserats kodas dessa vilket innebär att de förklaras med ett eller 
ett fåtal ord. Dessa koder möjliggör att dela in materialet i kategorier och subkategorier och 
eventuellt teman som sedan sammanvägs till resultatet. I detta skede fördes data från 
Regionen och Bergslagsgården samman och författarna skrev ner koderna på postitlappar 
med separata färger för varje transkribering för att ha struktur. Författarna sorterade sedan 
postitlapparna utifrån liknande innehåll som blev till kategorier och subkategorier (se 
exempel på analysmatris i Tabell 1). Dessa subkategorier och kategorier skrevs sedan ut i 
resultattext. Efter att ha arbetat med kategorier och färdigställande av resultat trädde ett 
övergripande tema fram vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är den underliggande 
meningen i de framställda subkategorier och kategorier. För att fördjupa läsarens förståelse 
och utveckla analysen har författarna valt att avvika från kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004) och involverat en del av Lindseth och Norbergs (2004) 
metod som förklaras som fördjupad tolkning av resultatet. Fördjupad tolkning är 
förekommande i fenomenologisk hermeneutisk metod och förklaras som att förförståelsen 
och resultatet analyseras gentemot den teoretiska referensramen för att skapa en djupare 
förståelse. Efter färdigställande av subkategorier, kategorier och tema läste författarna 
helheten av det som framställts och analyserades detta med Tidvattenmodellen i ett 
avslutande avsnitt i resultatdelen för att fördjupa vald referensram samt åskådliggöra 
helheten av det som framkommit i studien.   
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen.  

4.5 Etiska överväganden 
I denna studie har Vetenskapsrådets (u.å.) fyra forskningsetiska principer beaktats för att ha 
god forskningssed och för att visa hänsyn till deltagarna genom processen. 
Informationskravet syftar till att ge deltagaren information om studien, det aktuella syftet 
och deltagarnas frivillighet. Detta beaktades genom att deltagarna fick skriftlig information 
om studien för att ta ställning till deltagande. Vid visat intresse skickades missivbrev (Bilaga 
B) till deltagarna där de framkom skriftlig information om studiens syfte, hur data hanteras, 
frivillighet att medverka samt rätten att avsluta studien utan ifrågasättning. Deltagarna tog 
del av författarnas kontaktuppgifter för att möjliggöra kontakt om det uppstod funderingar 
samt erhöll information om möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. Samtyckeskravet 
innefattar att deltagarna ger samtycke att delta i studien och att de har rättigheter att 
bestämma över sin medverkan. Detta beaktades genom att deltagarna tog del av och skrev 
under en samtyckesblankett som bifogades i missivbrevet (Bilaga B), där det framgick 
information om rätten att avsäga sin medverkan utan att bli ifrågasatt. Nyttjandekravet 
innebär att insamlad data endast får användas för studiens ändamål. Detta beaktades genom 
att data som samlats in enbart berör och användes till studiens område. Endast författarna 
samt handledare hade tillgång till forskningsmaterialet vilket sedan raderades efter att 
studien färdigställts och godkänts. Konfidentialitetskravet innebär att insamlad data inte ska 
ses av obehöriga samt att inte avslöja deltagarnas identitet. Detta beaktades genom att 

Meningsbärande enheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

”Vi har ju en annan 
kompetens än vad skötarna 
har, de gör ett jättebra arbete 
men vi har olika kompetens, 
vi har den här 
vårdvetenskapliga grunden 
som inte de har. Då blir det 
ett annat samtal än vad det 
kanske blir med en skötare. 
Och kan man då som 
sjuksköterska inte ta sig den 
tiden, så tänker jag att 
patienterna går miste om 
någonting också”.  (4) 

Sjuksköterskor har en 
annan kompetens 
som behöver 
tillvaratas för 
vårdvetenskap och ta 
sig tid till samtal, 
annars går patienten 
miste om någonting. 

Sjuksköterskans 
viktiga 
kompetens 

Att ens 
kompetens 
tillvaratas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att känna 
sig 
värdefull 

 

 

 

 

”Det som motiverar mig är 
dels att jag tycker det är roligt 
att gå till jobbet och det 
handlar mycket om att jag får 
gehör, är uppskattad av 
kollegor, chef och 
patienterna, det gör att jag 
tycker det är väldigt roligt 
och det gör i sin tur att jag vill 
bli bättre och jag vill ge 
patienterna den bästa vården 
liksom” (5)  

Uppskattning och 
gehör av kollegor, 
chef, patienter och att 
det är roligt att gå till 
jobbet motiverar att 
ge patienten den bästa 
vården. 

Uppskattning, 
gehör och trivsel 
motiverar. 

Att behålla sin 
motivation till 
att vårda 
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deltagarna fick kodnamn som förvarades åtskilt transkriberingen på varsitt håll hos 
författarna. Allt material från intervjuer såsom ljudinspelning samt transkribering förvarades 
i dator med lösenordskod, som enbart författarna har haft tillgång till. Etisk granskning har 
skett enligt HVV:s riktlinjer på Mälardalens högskola. 

5 RESULTAT 
Genom intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård samt på Bergslagsgården 
har författarna tagit del av erfarenheter som har betydelse för att ge god omvårdnad. Den 
data som stämmer överens med syftet har skapat fyra kategorier med 14 tillhörande 
subkategorier. Kategorierna är benämnda enligt följande: Att ha patienten i fokus, att känna 
sig värdefull, att ha praktiska förutsättningar för att bedriva god omvårdnad och att 
samspela med kollegor. Dessa mynnade sedan ut i ett tema: Att vilja men inte kunna. Se 
överskådlig översikt nedan i Tabell 2. Därefter presenteras resultatet utifrån kategorierna 
med tillhörande subkategorier och utvalda citat från intervjuerna och avslutas med ett avsnitt 
om tema och fördjupat tolkning.  
 
Tabell 2: Överskådlig översikt av subkategorier, kategorier och tema. 
 
Kategori Subkategori Tema  

 

 

Att ha patienten i 
fokus 

Att kunna etablera en relation med 
patienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att vilja men inte kunna” 

Att få patienten delaktig i vården 

Att tillvarata tiden tillsammans med 
patienten 

Att se hela människan  

Att ens bemötande gentemot patienten 
påverkar vården 

 

Att känna sig 
värdefull 

Att ens kompetens tillvaratas 

Att behålla sin motivation att vårda 

 

 

Att ha praktiska 
förutsättningar för att 

bedriva god 
omvårdnad 

Att begränsas av brist på professionella 
resurser 

Att ha tillgång till resurser för att arbeta 
med hälsofrämjande omvårdnad 

Att det är en utvecklingsfrämjande 
arbetsmiljö 

Att det ges utrymme att dela med sig av 
sina känslor 
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5.1 Att ha patienten i fokus 
Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter framkommer det att ha patienten i fokus har 
betydelse för att ge god omvårdnad. Inom kategorin finns fem subkategorier som är: Att 
kunna etablera en relation med patienten, att få patienten delaktig i vården, att tillvarata 
tiden tillsammans med patienten, att se hela människan samt att ens bemötande gentemot 
patienten påverkar vården.  

5.1.1 Att etablera en relation med patienten 

Att etablera en relation med patienten har betydelse för att ge god omvårdnad. 
Sjuksköterskorna beskriver att grunden för relationsskapande är att patienten känner tillit 
och upplever trygghet för att våga släppa in sjuksköterskan i sitt liv. Sjuksköterskan behöver 
även finnas tillgänglig för patienten.  

God vård tänker jag att det yttrar sig i vilken typ av vårdande relation man får om patienten 
känner att den får tillit och att patienten kan öppna sig… att jag visar att jag finns där och 
patienten vet att den kan komma till mig om det är någonting. (4)  

För att patienten ska våga öppna sig krävs det att sjuksköterskan inger förtroende, aktivt 
lyssnar och är lyhörd på vad patienten berättar. När patienten öppnar sig för sjuksköterskan 
har det betydelse att sjuksköterskan är närvarande samt visar respekt för att bevara 
patientens värdighet och förtroendet som skapats. Etablerandet av en relation beskrivs gynna 
vårdtiden genom att sjuksköterskan får möjlighet att komma närmare patienten och ta del av 
hens liv vilket skapar förutsättningar att utforska behovet av stöd och hjälp. Genom en 
förtroendefull relation ges även möjlighet till vårdande samtal vilket gynnar god omvårdnad. 

Har du inte god relation med patienten så blir det inga bra förutsättningar för att vårda den 
och för att ha bra vårdande samtal...jag tycker det är väldigt stimulerande när man har gett 
god vård och lyckats skapa en bra relation och god kontakt med en patient [...] att de får 
förtroende för en och öppnar upp sig och man får veta något som man inte vetat tidigare. (10) 

För att kunna etablera en relation beskriver sjuksköterskorna att det underlättar med en 
nyfikenhet för att kunna nå fram, utforska och på sätt få kännedom om patienten. Att ha 
patienten i fokus i omvårdnaden har betydelse för att kunna erhålla en djupare förståelse för 
patienten och ge god psykiatrisk omvårdnad.  

5.1.2  Att få patienten delaktig i vården 

Sjuksköterskorna beskriver att det har betydelse för god omvårdnad att patienten är delaktig 
i vården och får möjlighet att uttrycka sina egna önskemål. “God omvårdnad tycker jag är att 
försöka möta patienten i dennes önskemål så långt det är möjligt och hela tiden ha en dialog” 

 

Att samspela med 
kollegor 

Att arbetsklimatet genomsyras av ett 
gott samarbete 

Att alla tar ansvar för stämningen 

Att arbetsgruppen är sammansvetsad 
och har samma mål 
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(10). Att ha patienten i fokus och få patienten delaktig innebär att dela med sig av 
information som rör patienten, lyssna till det patienten har att säga och låta patienten vara 
med och bestämma över sin vård i möjligaste mån. Att ha en kontinuerlig dialog ger en mer 
engagerad patient och sjuksköterskorna beskriver att patientens delaktighet ökar patientens 
egen motivation till förbättring, vilket har betydelse för patientens omvårdnad. Att ha 
patienten delaktig i vårdplaneringen finns det blandade erfarenheter om. Det uppfattas som 
svårt men sjuksköterskorna beskriver att det ger goda vinster då det skapar ett större 
engagemang hos patienten vilket främjar genomförandet av omvårdnaden. “Försöka i den 
mån det går och kanske ta med patienten in och skriva vårdplanen tillsammans… [...] Det blir 
att man engagerar patienten till vården, att den får utrymme att uttrycka sina önskemål med 
vården också” (8). Att patienten får vara i fokus, vara delaktig i vårdplaneringen, den dagliga 
omvårdnaden och i de beslut som rör vården möjliggör att kunna ge god psykiatrisk 
omvårdnad. 

5.1.3 Att tillvarata tiden tillsammans med patienten 

Att tiden tillsammans med patienten inte är tillräcklig eller inte prioriteras är något som 
sjuksköterskorna beskriver som ett hinder för att patienten ska få god omvårdnad. Det är 
viktigt att det finns tid att tillgå och att tiden tillsammans med patienten tillvaratas. När det 
finns tid är det viktigt att patientkontakten prioriteras och att sjuksköterskan då värdesätter 
tid för samtal eller för en promenad tillsammans med patienten.  

Vi kan bli ännu bättre på att lyssna på patienterna... när de är lugnt på avdelningen så sätter 
man sig kanske på expeditionen och pratar med varandra istället för att vara med patienterna 
och höra deras lidandeberättelse… när man har guldläge att försöka sitta och förstå vem är du, 
vad är din bakgrund, vad är din lidandeberättelse, vad är din syn på hälsa. När man verkligen 
har tiden att sitta ner, så tycker inte jag den utnyttjas så mycket. (5) 

Att skapa en relation mellan sjuksköterska och patient är tidskrävande och erfarenheter visar 
att patientkontakten inte får den tid som behövs. När sjuksköterskorna upplever stress över 
hög arbetstyngd hinner de inte ta sig tid till patientmötet eller de vårdande samtalen då 
andra arbetsuppgifter prioriteras vilket hindrar god omvårdnad. Om patienten inte är i fokus 
av anledningen att rutiner och administrativa uppgifter på avdelningen istället prioriteras, 
beskriver sjuksköterskorna att patienten riskerar att falla mellan stolarna.   

Stress i mötet med personerna och att man inte hinner ta sig tid att ge det som man känner att 
människorna behöver. Om det kommer någon som mår dåligt och kanske behöver ett samtal, 
då hinner inte jag det. Då måste jag prioritera och kanske måste prioritera andra saker som att 
alla ska få mat och att ge deras medicin eller vad det är. (7)   

När en patient söker upp för samtal önskar sjuksköterskorna att det alltid finns tid och att de 
kan vara tillgängliga för att fånga upp patienten. För att ett samtal ska leda till något gott 
beskrivs det som viktigt att kunna vara helt närvarande. Således har det betydelse att ha 
patienten i fokus i vården och tillvarata tiden tillsammans med patienten för att möjliggöra 
god omvårdnad.  

5.1.4 Att se hela människan  

När patienten är i fokus har det betydelse att se hela människan för att ge god psykiatrisk 
omvårdnad. Sjuksköterskorna upplever att det finns svårigheter att vårda svårt somatisk 
sjuka patienter inom psykiatrin då de känner att de har brist på kunskap samt att det saknas 
resurser att vårda somatiskt sjuka vilket påverkar patientens säkerhet. Att inte ha förmåga att 
vårda hela människan skapar en känsla av oro och otillräcklighet. Det krävs att 
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sjuksköterskan ser hela människan och integrerar det psykiatriska, själsliga och somatiska 
för att inte riskera att enbart fokusera på det aktuella tillståndet. 

De första jag tänker på är att se hela människan, både som kropp och själ, fysisk och psykisk 
och att tänka att de hör ihop… där det är mycket äldre fastnar man på det fysiska och 
somatiska, de har problem och är skröpliga och då glömmer vi bort de psykiatriska. Medan 
med de yngre kan de vara tvärtom, man fokuserar mycket på det psykiatriska men glömmer 
bort helheten [...] att se till hela människan och se vad dennes individuella behov är. (5) 

Sjuksköterskorna beskriver det som positivt att se människan bortom diagnosen för att möta 
patienten där den befinner sig och att inte fastna vid symtom. Genom att se patienten, 
intressera sig för vem patienten är och ta del av patientens livsberättelse ökar förutsättningar 
att ge omvårdnad utifrån en helhetssyn. Att anpassa vården efter vilken människa som finns 
framför sig, se utifrån patientens perspektiv, försöka tillgodose patientens individuella behov 
och uppmärksamma individen bakom diagnosen har betydelse för god omvårdnad. 

God vård är ifall man gör en vårdplan som är anpassad för den patienten [...] där man faktiskt 
ser till den patientens behov och vart den befinner sig, ja och att det inte blir det här 
slentrianmässiga att den här patienten har den här diagnosen och då kör jag på den här 
mallen…. de är individer bakom sin sjukdom. (8)  

Att se hela människan innebär att fokus inte enbart ska vara på den aktuella vårdtiden utan 
sjuksköterskorna beskriver att det krävs att även se patientens behov hemmavid och vid 
eventuella fortsatta insatser för att god omvårdnad på längre sikt ska bedrivas. De uttrycker 
också vikten av ett gott samarbete med andra instanser som exempelvis öppenvården samt 
att anhöriga involveras i patientens situation. Något som sjuksköterskorna beskriver hindrar 
att ge god omvårdnad och exemplifierar att bara se delar av människan är att det finns 
fördomar kring vissa patientgrupper.  

Jag tror att det kan påverkas av patientgruppen också… [...] typ som missbrukare som 
kommer hit då kan jag se att det finns lite fördomar kring den patientgruppen och en del 
åsikter att man kanske lite… att man får skylla sig själv och ta tag i det själv. Att det inte är en 
sjukdom utan att de själva har satt sig i den situationen och det tror jag kan påverka kvaliteten 
av vården också…alla har ju rätt till en god vård oavsett vi ska ju inte lägga i våra värderingar. 
(2) 

Sjuksköterskorna beskriver att hinder för god omvårdnad är de värderingar och fördomar 
som finns men också att det finns en nedvärderande syn på psykisk ohälsa. Att 
sjuksköterskan har patienten i fokus, ser bortom diagnosen och ser hela människan ökar 
möjligheten att ge en individanpassad och god psykiatrisk omvårdnad.  

5.1.5 Att ens bemötande gentemot patienten påverkar vården  

Bemötande gentemot patienten har betydelse för att ge god omvårdnad då det beskrivs att 
patientens mående kan speglas och påverkas av hur de bemöts av sjuksköterskan. 
Erfarenheter visar att det inte bara är det verbala bemötandet som har betydelse för god 
omvårdnad, utan också att sjuksköterskans känsloläge kan smitta av sig till patienten. 
Genom att då stanna upp och reflektera möjliggör att sjuksköterskan ger patienten ett bättre 
bemötande vilket ger bättre psykiatrisk omvårdnad.  

Jag tror mycket handlar om vårt bemötande till patienter… på vilket sätt vi bemöter…om vi 
bemöter på ett auktoritärt sätt…. eller att det färgas av sitt eget mående eller sin egen stress… 
och inte bemöter rätt och kanske går för hårt på så kan de vara till nackdel för den personen. 
(7)   
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Att ha patienten i fokus och stanna upp vid varje patientmöte beskrivs främja ett gott 
bemötande. Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att ha ett lågaffektivt bemötande 
inom psykiatrisk vård då patienterna redan är i en utsatt situation. Att istället se sig själv som 
jämlik med patienten beskrivs främja patientens värdighet och kan hindra att patienten blir 
kränkt och att en konflikt uppstår i onödan.  

Jag tänker först och främst bemötande tror jag, spontant när jag tänker god vård. Att bemöta 
patienten där den befinner sig när jag träffar den. [...] det är svårt att gå vidare om man inte 
har ett gott bemötande, jag måste få med mig patienten och att patienten får känna att jag vill 
den väl, att jag finns här för att stötta och hjälpa för att den ska kunna återhämta sig på ett bra 
sätt. (5) 

Det framgår att sjuksköterskans bemötande kan påverkas av kollegors bemötande och 
jargong och därför är det ännu viktigare att reflektera över sitt eget bemötande för att god 
psykiatrisk omvårdnad ska bedrivas på hela enheten. Att ha förståelse om psykisk ohälsa och 
använda sin professionella kunskap samt att synliggöra sin empatiska förmåga är också 
viktigt för bemötandet gentemot patienten. Genom att ha patienten i fokus och anpassa 
bemötandet efter hen har betydelse för god psykiatrisk omvårdnad enligt sjuksköterskornas 
erfarenheter.  

5.2 Att känna sig värdefull 
Att sjuksköterskan får känna sig värdefull är något som ger sjuksköterskorna kraft och 
motivation att ge god psykiatrisk omvårdnad. Inom denna kategori finns två subkategorier 
vilka är: Att ens kompetens tillvaratas och att behålla sin motivation till att vårda. 

5.2.1  Att ens kompetens tillvaratas 

Sjuksköterskorna beskriver att deras huvudkompetens vårdvetenskap inte tillvaratas i det 
dagliga omvårdnadsarbetet och att inte specialistkompetenser värdesätts. Det som 
genomsyras är en frustration över att deras kompetens inte ges tillräckligt med plats och 
utrymme på arbetsplatsen vilket hindrar att ge god omvårdnad. När det är bra 
sjuksköterskebemanning och tid finns att ägna sig åt vårdvetenskapen bortprioriteras detta 
ibland och sjuksköterskan blir istället utplacerad att arbeta med rutinmässigt arbete istället 
för att ägna tiden åt sitt kompetensområde.  

Ibland när vi är många sjuksköterskor på jobbet så får man ibland jobba som skötare och 
bädda sängar och koka kaffe istället för att ta den där extra tiden och ha vårdande samtal som 
vi faktiskt har utbildat oss till och då känns det onödigt… som att vår kunskap går till spillo. 
(5)   

Sjuksköterskorna erfar meningsskiljaktigheter mellan sin vårdvetenskapliga kunskap 
gentemot läkarnas medicinska kunskap och att det resulterar ofta i att vårdvetenskapen får 
stå tillbaka och hamnar i underläge. Administrativa uppgifter tar tid från sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete vilket inger en känsla av att vårdvetenskapen inte ses som värdefull. 
Sjuksköterskorna uttrycker att fler sjuksköterskor och mer vårdvetenskaplig kompetens inom 
psykiatrin skulle höja kvaliteten på omvårdnaden. Sjuksköterskorna beskriver att när 
kompetensutveckling sker med specialistkunskap för att förbättra den psykiatriska 
omvårdnaden behöver kompetensen ses som värdefull och tillvaratas av chef och kollegor. 
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Sen att jag har kollegor som lyssnar och vill lära sig av mig, speciellt om jag blir specialist till 
exempel, att jag få gehör för mina idéer och kunskap som jag inhämtat för det är ju inte kul om 
man lärt sig massor och sen bemöts inte det på ett bra sätt. (5)   

Sjuksköterskorna upplever att det är viktigt att få växa i sin profession och få positivt gehör 
från kollegor när ny kunskap införskaffats. Brist på intresse och gehör gör att den nya 
kompetensen känns oviktig vilket skapar en uppgivenhet hos sjuksköterskorna som kan 
resultera i att de slutar kämpa för patienten och för att förbättra vården. Att sjuksköterskan 
får känna sig värdefull i sin yrkesroll samt att vårdvetenskapen och specialistkompetensen 
värdesätts och tillvaratas främjar god psykiatrisk omvårdnad.  

5.2.2 Att behålla sin motivation till att vårda 

Att behålla sin motivation till att vårda är viktigt för att ge god omvårdnad, på kort och lång 
sikt. Sjuksköterskors erfarenheter är att det bringar glädje och tillfredsställelse att lindra 
lidande och ta del av patientens återhämtning. Sjuksköterskorna upplever även en känsla av 
välbefinnande av att ge god omvårdnad vilket beskrivs skapa en ökad motivation till sitt 
arbete. “Man blir ju motiverad av att se förbättringar hos patienter, att man ser att de mår 
bra och har god livskvalitet. Att det man gör funkar” (1). Att se patienten förbättras i sitt 
mående är givande och bekräftar att något bra har gjorts vilket motiverar sjuksköterskor att 
vilja fortsätta på samma sätt. Det framgår av sjuksköterskornas erfarenheter vikten av att ha 
motivation själv för att ha kraft att ingjuta motivation till patienterna. Då patienter inom 
psykiatrin i många fall har brist på motivation är det viktigt att sjuksköterskan behåller sin 
motivation till att vårda och ingjuta hopp. Att sjuksköterskan är motiverad att hjälpa, göra 
gott, aldrig ge upp på patienten och att aldrig sluta prova nya lösningar beskrivs som viktigt 
för god psykiatrisk omvårdnad.  

Jag hade också jättemycket energi när jag kom hit men man har blivit motarbetad nu att man 
liksom inte orkar engagera sig på samma sätt som jag önskar att jag skulle kunna göra, för jag 
vet att jag har de resurserna men att hela tiden bli ifrågasatt [...] då orkar man inte tjafsa 
längre… även fast man känner att det är fel så bara okej men vi gör så här, jag orkar inte. (4) 

Att bli motarbetad eller att andra kollegor ifrågasätter ens idéer skapar en känsla av 
uppgivenhet och brist på engagemang. Detta förklaras försämra både motivation och energi 
vilket hindrar sjuksköterskan att ge god omvårdnad till patienterna. Att istället få 
uppskattning, uppmuntran och stöd av både patienter, kollegor och chefer har betydelse för 
att behålla motivationen i sitt arbete och bidrar till att sjuksköterskan känner sig värdefull.   

5.3 Att ha praktiska förutsättningar för att bedriva god omvårdnad 
Att det finns praktiska resurser i miljön samt på organisatorisk nivå både för personal och 
patienter har betydelse för god omvårdnad. Det är även av vikt att det finns en strävan mot 
att utveckla omvårdnaden. Inom denna kategori finns tre subkategorier: Att begränsas av 
brist på professionella resurser, att ha tillgång till resurser för att arbeta med 
hälsofrämjande omvårdnad och att det är en utvecklingsfrämjande miljö.  

5.3.1 Att begränsas på brist på professionella resurser 
Sjuksköterskorna beskriver att det behöver vara adekvat bemanning och en kontinuitet i 
arbetsgruppen för att möjliggöra god psykiatrisk omvårdnad. Brist på professionella resurser 
och då främst sjuksköterskor skapar en hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna eftersom 
en stor del av deras arbetsuppgifter inte kan delegeras. Det framgår även att hög omsättning 
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av läkare försvårar omvårdnaden samt skapar en oro och osäkerhet hos patienterna samt 
förvirring hos sjuksköterskan. Sjuksköterskorna anser att det bör finnas en personaltäthet 
inom psykiatrin då det möjliggör individanpassad vård och mer tid till patientmötet.  

Jag tycker också att det behöver ju vara personaltätt inom psykiatrin för det ska ju finnas tid 
att prata, du ska ju ha tid till det men annars blir det ju ingen god psykiatrisk vård om man 
inte har samtal med patienterna. (10)  

Sjuksköterskorna anser att statiska scheman både har positiv och negativ inverkan på 
omvårdnaden. Det beskrivs som tryggt att arbeta i samma arbetsgrupp då de skapar en 
förståelse och en öppenhet sinsemellan men det beskrivs också att det skapar utmaningar i 
arbete och en känsla av otrygghet om det blir schemaändringar. Att det finns praktiska 
förutsättningar för att bedriva god omvårdnad genom att ha professionella resurser har 
betydelse då den goda omvårdnaden hindras om patienten blir utskrivna utan att ha 
fått tillräckligt med professionellt stöd.  

5.3.2 Att ha tillgång till resurser för att arbete med hälsofrämjande omvårdnad 
Sjuksköterskorna belyser att hälsofrämjande resurser ökar möjligheten att patienterna 
erhåller god psykiatrisk omvårdnad. De menar att det fortfarande är möjligt att ge god 
omvårdnad men om hälsofrämjande resurser saknas minskar förutsättningarna och 
valmöjligheterna för att bedriva god omvårdnad. Sjuksköterskorna menar att det borde 
finnas fina omgivningar att promenera i och att det ska finnas tillräckligt med fysiskt 
utrymme för att patienterna inte ska påverkas av andra patienters mående. De beskriver även 
att det har betydelse för god omvårdnad att lokalerna är inbjudande och fräscha då det ger 
patienterna en känsla att vara betydelsefulla och värda en fin miljö. 

Vår avdelning är ju ganska sliten både möbler och väggar och allt, så det tror jag påverkar… 
Jag tror just känslan av att man kanske blir tagen mer på allvar om man kommer till fräscha 
lokaler. Lite grann som att om du tar in på ett hotell och kommer till ett rum med 
heltäckningsmatta i badrummet som luktar sunk… då tar du inte tar det där hotellet på allvar, 
du kommer inte tillbaka igen. (6) 

Ett hinder för god psykiatrisk omvårdnad är bristen på meningsfull stimulans och bristande 
resurser att genomföra fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna beskriver att det kan vara svårt att 
aktivera patienterna när de saknar resurser till fysisk aktivitet såsom pingisbord eller 
biljardbord samt att kunna åka iväg på utflykter tillsammans med patienterna.   

Att ge god vård, skulle vara lättare om man hade mer resurser i form av aktiviteter. Jag har 
hört för länge sen (skratt), före vår tid så kunde man åka iväg på utflykter och vara mer aktiv 
och det är ju också ett sätt att bedöma och liksom bibehålla funktion och utveckla [...] här blir 
det lätt ja det känns som att folk kan bli deprimerade av att vara här så långa vårdtider och inte 
ha något stimuli. (2) 

Struktur och rutiner har betydelse för god omvårdnad då sjuksköterskors erfarenheter 
påvisar att det skapar en trygghet för patienten att de vet vad de ska förhålla sig till samt få 
möjlighet att få en inblick i hur dagen ser ut. Att ha resurser för att tydliggöra planeringen är 
således viktigt för patienten. Att det finns praktiska förutsättningar för att bedriva god 
omvårdnad genom att ha hälsofrämjande resurser ökar möjligheten att patienterna har en 
meningsfull vardag vilket har betydelse för god psykiatrisk omvårdnad.  
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5.3.3 Att det är en utvecklingsfrämjande arbetsmiljö 
Att det är en utvecklingsfrämjande arbetsmiljö möjliggör utveckling och förändring på 
arbetsplatsen och att personalens kunskap inte stagnerar. En utvecklingsfrämjande 
arbetsmiljö skapar en strävan att förbättra vården för att ge bästa möjliga omvårdnad utifrån 
de förutsättningar som finns att tillgå. De beskriver att en positivitet i arbetsgruppen kring 
förändring innebär att personalen lyssnar på varandras idéer, har en vilja att lära och ta till 
sig ny forskning. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det bör finnas ett intresse att 
utvecklas och en nyfikenhet på ny kunskap.  Genom att bredda kunskapen om psykiatrisk 
vård och diagnoser förbättras bemötandet och fördomar minskas.  

Mycket handlar om kunskap tror jag. Speciellt om man möter en person som har schizofreni, 
att de inte är lata personer utan att det är sjukdomen som kan göra att man tappar funktioner, 
att man har vissa oförmågor och nedsättningar av olika slag. Så kunskap är en stor del. (7)  

Ett hinder som sjuksköterskan upplever för att ge god psykiatrisk omvårdnad är motstånd till 
utveckling och förändring på arbetsplatsen. Det framkommer att personal som arbetat länge 
kan bli bekväma och fastna i invanda mönster medan ny personal ofta är mer nytänkande. 
“Det finns ju mer erfarenhet bland de som har jobbat länge men det blir ju också lätt att man 
fastnar i vissa mönster som har varit” (2). Det framkommer också att inställningen till 
utveckling är personbunden och beror på personligt intresse. Regelbundna arbetsplatsträffar 
där möjligheten finns att ta upp förändringsförslag samt ny forskning beskrivs som gynnsamt 
för att utveckla omvårdnaden. Att arbetsplatsen har praktiska förutsättningar för att bedriva 
god omvårdnad genom en utvecklingsfrämjande arbetsmiljö skapar möjlighet för 
sjuksköterskan att utvecklas i sin profession vilket har betydelse för god omvårdnad. I en 
utvecklingsfrämjande arbetsmiljö behöver ledningen driva utvecklingen framåt, budgetera 
för utbildningar samt att chefen är positiv och lyhörd på uppkomna idéer vilket möjliggör 
utveckling för omvårdnaden.  

5.3.4 Att des ges utrymme att dela med sig av sina känslor 
Sjuksköterskorna belyser att deras eget mående har stor betydelse för möjligheten att kunna 
ge god omvårdnad till någon annan därför är det viktigt att arbetsplatsen har praktiska 
förutsättningar att ge utrymme att dela med sig av sina känslor. Sjuksköterskan förklarar sig 
själv som det viktigaste verktyget i patientmötet och finns det inte utrymme för att dela med 
sig av de egna känslorna kan det riskera att sjuksköterskan inte är helt närvarande för 
patienten eller har ett mindre tålmodigt bemötande vilket blir ett hinder för omvårdnaden.  

Vi är ju våra egna verktyg, det är vi som möter människorna. Och oavsett hur mycket kunskap 
jag har, om jag inte kan hantera mig själv så blir inte jag bra i mötet. […] Jag tror handledning 
är en viktig del när man blir frustrerad av olika situationer och då växer den här frustrationen, 
jag backar tillbaka, det är ett hinder för att ge god psykiatrisk omvårdnad. Vår egen stress 
påverkar, det kan vara både privat och på jobbet. (7) 

Erfarenheter visar att det är viktigt att inte visa sin stress för patienterna vid exempelvis 
vårdande samtal och att behöva dölja detta ökar den inre stressen hos sjuksköterskan. Det 
kan handla om privat eller arbetsrelaterad stress och press som påverkar hur sjuksköterskan 
beter sig på sitt arbete och det framkommer att sjuksköterskans beteende och mående kan 
spegla av sig till patienterna. “Det är ju sådant patienterna känner av också [...] de har inte så 
mycket bättre för sig, än att observera hur vi har det egentligen” (6). När sjuksköterskorna 
inte mår bra eller är kapabla att ge god psykiatrisk omvårdnad fullt ut skapas ångest och 
frustration vilket skapar en ond cirkel Det behöver därför finnas utrymme att få dela med sig 
av sina känslor med kollegor då det annars kan gå ut över patientens omvårdnad.  
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Jag tycker det är viktigt att prata med arbetsgruppen, att man speglar med arbetsgruppen... 
lite det här hur ska vi arbeta med den här patienten på bästa sätt [...] att få ge uttryck för sina 
känslor och diskutera för att få utlopp för sina känslor, det är ju naturligt att ha känslor men 
jag tänker att det är viktigt att de inte går ut över patienten. (4)  

Sjuksköterskornas erfarenheter är att tid behöver avsättas för spegling och reflektion. Svåra 
patientfall och problem gällande arbetsgruppens arbetssätt behöver ges möjlighet att 
diskuteras under handledning. Att det finns praktiska förutsättningar i form av spegling, 
reflektion och handledning för att dela med sig av sina känslor bidrar till att sjuksköterskan 
känner sig värdefull samt möjliggör en bättre omvårdnad till patienten.   

5.4 Att samspela med kollegor 
Att samspela med sina kollegor beskriver sjuksköterskorna som en viktig del för att vården 
ska fungera. När kommunikationen fungerar, det finns ett gott samarbete och när 
stämningen är positiv ökar möjligheten att ge god psykiatrisk omvårdnad. Kategorin beskrivs 
närmare i subkategorierna: Att arbetsklimatet genomsyras av ett gott samarbete, att alla 
tar sitt ansvar för stämningen och att arbetsgruppen är sammansvetsad och arbetar mot 
samma mål.  

5.4.1  Att arbetsklimatet genomsyras av ett gott samarbete 

Att arbetsklimatet genomsyras av ett gott samarbete kollegor sinsemellan har betydelse för 
att god omvårdnad ska kunna bedrivas enligt sjuksköterskornas erfarenheter. Det innefattar 
att samspelet med kollegor och att samarbetet med andra professioner fungerar. Det är av 
största vikt att det finns en öppen, god kommunikation och regelbunden rapportering för att 
alla berörda parter ska vara insatta i den aktuella situationen och för att snabbt kunna 
förbättra en omvårdnadssituation. 

Jag tycker att vi alltid strävar efter förbättring, vi har mycket rapportering mellan oss så att vi 
hela tiden kan förbättra... flera gånger om dagen så att vi snabbt ska kunna ändra om något 
inte fungerar...såsom omvårdnadsåtgärder, det tycker jag är bra. (1) 

Sjuksköterskorna beskriver att samspelet med kollegor bör ha en öppenhet i att hjälpa 
varandra i arbetsgruppen för att stressen inte ska påverka omvårdnaden negativt. Ibland kan 
det ta emot att delegera uppgifter för att de möts av en mindre hjälpsam attityd vilket 
resulterar i att de tar på sig allt själva.   

Ber man om något kan vissa säga ”nämen självklart jag har ändå ingenting att göra” och så kan 
det vara nån annan som sitter och fikar [...] och kan va såhär: ”jaha är det ingen annan som 
kan göra det” och då ba jag gör det själv. [...] det kan fortfarande vara skillnad typ såhär ”jag är 
klar nu ska jag hjälpa dig med någonting” och andra kanske aldrig ställer den frågan. (10) 

Sjuksköterskornas erfarenheter av bristfällig hjälpsamhet gör att arbetsbelastningen blir mer 
påtaglig och går ut över patienternas omvårdnad. Det är viktigt att alla tar ansvar för sina 
arbetsuppgifter för att hålla strukturen på arbetsplatsen men det är även är viktigt med 
öppenhet och att gå utanför sina egna arbetsuppgifter för att hjälpa varandra. Att 
arbetsgruppen är lösningsfokuserad, besitter kunskap och vidsynthet för varandra gör att 
samspelet med kollegor fungerar bättre vilket underlättar omvårdnadsarbetet och möjliggör 
god omvårdnad för patienten.  
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5.4.2 Att alla tar sitt ansvar för stämningen 

Sjuksköterskornas erfarenheter är att om någon i arbetsgruppen är negativ eller har en 
negativ inställning påverkar det stämningen på arbetsplatsen vilket medför att patientens 
goda omvårdnad kan komma att hindras.  Sjuksköterskorna belyser att det har betydelse att 
alla tar personligt ansvar för stämningen då de beskriver att attityder och humör smittar av 
sig i samspelet med sina kollegor.   

Kanske går man till jobbet och möts av negativ anda…det känns oorganiserat och negativt, då 
blir man själv nedstämd och det tycker jag verkligen påverkar min arbetsdag… det är viktigt att 
man lämnar sin egen frustration hemma för att kunna göra ett gott jobb. (1) 

Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter kan negativiteten röra sig om ett ointresse för sitt 
arbete, bristande trivsel på arbetsplatsen eller personliga anledningar. Oavsett anledning 
menar de att det är viktigt att vara medveten om att det påverkar arbetet och att alla behöver 
ta ansvar för den rådande stämningen för att det inte ska gå ut över den goda omvårdnaden 
samt på kollegornas trivsel. “Vi färgas av de vi jobbar ihop med, så gruppdynamiken är 
väldigt stor tror jag. Om vi blir stressad av någon medarbetare eller en konflikt påverkar det 
verkligen vården” (7). Sjuksköterskorna beskriver att en negativ inställning och attityd hos 
personalen bidrar till att det är svårt att stå upp för något och ger en känsla av maktlöshet.  
 
Genom att ta sitt personliga ansvar och våga vara öppen med sitt mående påverkas inte 
omvårdnaden. Det är viktigt att ha ett icke-dömande förhållningssätt i samspelet med sina 
kollegor för att öppenheten sinsemellan ska kunna möjliggöras. “Och faktiskt känner att 
ingen dömer en för hur man känner, det tror jag är jätteviktigt, jag tror personligen att det är 
viktigt att saker kommer upp till ytan och blir en god cirkel… ja ett öppet arbetsklimat” (3). 
Om anledningen är brist på trivsel med sitt arbete så uttrycker sjuksköterskorna att det är 
bättre att det kommer upp till ytan för att det inte ska vara till hinder för att ge god 
psykiatrisk omvårdnad. Sjuksköterskorna belyser att negativa attityder i arbetsgruppen 
påverkar samspelet med kollegor och ökar risken för att konflikter uppstår. Om konflikter 
uppstår är det viktigt att dessa reds ut för att inte samspelet med kollegor ska vara ett hinder 
för den goda omvårdnaden.  

5.4.3 Att arbetsgruppen är sammansvetsad och arbetar mot samma mål 

För att bedriva god psykiatrisk omvårdnad har det betydelse att arbetsgruppen är 
sammansvetsad och arbetar mot samma mål. Sjuksköterskornas erfarenheter är att det är 
viktigt att det finns en tydlig struktur och riktlinjer för att ha en god grund att stå på och att 
alla har samma utgångspunkt i sitt vårdande.  

Så sammansvetsning av gruppen är väldigt viktigt tänker jag, alltid överlag. Det kanske är en 
av grundbultarna av god vård om jag får flumma iväg och tänka lite… att gruppen är 
sammansvetsad och bekant för varandra...att man är trygg i arbetsgruppen kan nog vara den 
största och viktigaste saken faktiskt. (7)  

Sjuksköterskorna beskriver vikten av att känna trygghet i arbetsgruppen, att kollegorna är 
sammansvetsade samt känslan av att ha sina kollegor i ryggen oavsett vad som händer. Det 
handlar om teamets dynamik och att ha ett liknande synsätt på omvårdnaden. Att ha olika 
viljor och olika arbetssätt i arbetsgruppen skapar hinder för att ge god omvårdnaden samt 
kan riskera att splittra en arbetsgrupp och påverkar på så sätt att arbetsgruppen arbetar åt 
olika håll vilket kan tendera att patienten blir lidande. 

En splittrad arbetsgrupp... som inte arbetar mot gemensamma uppsatta mål kan göra det 
väldigt problematisk… om en sida av personalgruppen gör på ett sätt och den andra på ett 
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annat sätt och på så vis jobbar mot varandra och då kan det ju faktiskt bli så att patienten far 
illa. (9)  

Sjuksköterskorna har också erfarenheter av att olika arbetssätt kan vara positivt i 
omvårdnaden. Detta förutsätter att det finns en tydlighet och att alla fortfarande arbetar mot 
samma mål och följer de riktlinjer som är bestämda. Att arbeta på sitt personliga sätt 
beskrivs göra personalen mer engagerad och positiv till arbetet samt möjliggör att patienten 
får en bättre omvårdnad om sjuksköterskorna använder sina egna personliga verktyg. Att ha 
ett gott samspel med sina kollegor och att arbetsgruppen är sammansvetsad och arbetar mot 
samma mål har betydelse för god psykiatrisk omvårdnad.  

5.5 Tema och fördjupad tolkning 
Temat “Att vilja men inte kunna” kommer relateras till Barker och Buchanan Barkers (2005) 
Tidvattenmodell i detta avsnitt. Att avsluta resultatet med en fördjupad tolkning ger enligt 
Lindseth och Norberg (2004) läsaren en tydligare innebörd av resultat, tema samt en 
fördjupning av Tidvattenmodellen.   
 
Tidvattenmodellens åtaganden syftar egentligen till patientens omvårdnad dock är det 
möjligt att använda dessa och relatera det till sjuksköterskans arbete. “Att vilja men inte 
kunna” innebär att sjuksköterskan besitter mycket värdefull kompetens som inte får komma 
till användning i den utsträckning den borde för att ge god omvårdnad vilket kan relateras till 
åtagandet att använda de verktyg som finns. Sjuksköterskorna beskriver en vilja och 
drivkraft att ge patienterna god omvårdnad men att de inte får möjlighet att göra det i deras 
arbetssituation. Anledningarna till detta är att kompetensen inte tillvaratas, rutinmässigt 
arbete på avdelningen, sjuksköterskebrist, att de blir motarbetade, tidsbrist och att 
administrativa uppgifter behöver prioriteras före patientmötet. “Att vilja men inte kunna” 
medför en frustration och en känsla av uppgivenhet då det är svårt att påverka situationen 
vilket medför att sjuksköterskor inte trivs med sitt arbete. Sjuksköterskorna upplever att den 
personliga visdomen inte synliggörs.  Detta blir en ond spiral som skapar konsekvenser för 
patienternas omvårdnad genom att sjuksköterskan mister sin motivation till att ge god 
omvårdnad.  
 
Barker och Buchanan Barker (2005) beskriver metaforiskt att ett fartyg som åker över 
oceanen symboliserar livet som är under ständig rörelse för att utforska världen. Under 
färdens gång behöver besättningen vara förberedda på att det kan bli storm, att pirater 
beträder fartyget och att det kan behövas underhåll och reparation. Detta symboliserar 
psykiatriska problem eller livskriser som försvårar eller hindrar resan. För att kunna segla 
vidare är det nödvändigt med en besättning som kan hantera stormen och besegra pirater 
men det är också viktigt att det finns möjlighet till lotsning till en hamn för att få reparation 
och undgå att bli strandsatt. Besättningens arbete symboliserar omvårdnaden patienten kan 
behöva genom livets skeden vilket kan röra sig om omfattande hjälp för att ta ut riktningen 
till nästa destination eller ett stödjande samtal för att hålla sig till sin planerade rutt. 
Besättningen som finns ombord kan åtgärda mindre problem under färdens gång men det är 
viktigt att det finns tillgång till en lots till en trygg hamn för att se över hela skutan och 
komma till nästa destination i oceanen.  
 
För att klara av att agera lots till skutan (att ha patienten i fokus4, att se hela 
människan5, att tillvarata tiden tillsammans med patienten och att kunna 
etablera en relation med patienten) är det viktigt att besättningen är motiverad och 

 
4 Kategorier kommer presenteras i fet stil.  
5 Subkategorier kommer presenteras i fet/kursiv stil.  



 

 22 

välmående (att behålla sin motivation till att vårda, att dela med sig av sina 
känslor). För att möjliggöra lotsningen behöver det finnas en besättning (att ha 
professionella resurser) och att de har och får använda sin värdefulla skepparkunskap 
(att kompetensen inte tillvaratas, att känna sig värdefull). Att lotsen inte får 
komma till “att vilja men inte kunna”, medför att lotsen står i hamnen med den trasiga 
skutan i sikte, vilket skapar en frustration att vilja hjälpa men att inte kunna. Att det finns en 
tillgänglig besättning (att ha ett samspel mellan kollegor, att arbetsgruppen är 
sammansvetsad och har samma mål) tjänar ingenting till om fartyget ändå inte får den 
reparation den behöver. Lotsen behöver därför få komma till och få göra det som den är 
menad till att göra.  
  
Det är viktigt att reflektera över ens bemötande gentemot patienten då patienten kan 
speglas av sjuksköterskans mående och bemötande. Tidvattenmodellen förespråkar att 
patienten reflekterar genom sin vårdtid men detta är också av vikt att göra som sjuksköterska 
för att kunna ge god omvårdnad till patienten. För att segla måste du själv ha kraft och 
saknar du det måste du kunna berätta det för besättningen för att resan ska fortsätta. Att 
behålla motivation till att vårda innefattar att sjuksköterskan behöver ha motivation 
till att motivera patienten. Tidvattenmodellen beskriver att sjuksköterskan ska ingjuta hopp 
och stärka patienten vilket kräver att sjuksköterskan själv är motiverad samt att 
sjuksköterskan uppmärksammar det patienten lyckats med tidigare. Att må dåligt själv, inte 
få stöd av kollegor, bli motarbetad av arbetsgruppen och att inte känna sig värdefull som 
sjuksköterska ger en känsla av uppgivenhet vilket riskerar att skutan tar in vatten. 
Arbetsplatsen bör få sjuksköterskan att känna sig värdefull genom att sträva efter att 
sjuksköterskan ska må bra själv samt lyssna på hen. Sjuksköterskor upplever att deras 
kompetens inte tillvaratas, om inte besättningen får använda sin kunskap blir det 
svårare att ta sig fram i stormen. Utifrån Tidvattenmodellen är det viktigt att använda de 
verktyg som finns vilket också innebär att tillvarata sjuksköterskans kunskap.   
 
I Tidvattenmodellen beskrivs det att förändring är konstant och beskrivs metaforiskt som 
vatten som ständigt flödar och är föränderligt. Allt förändras och ingen kan återgå till den vi 
var igår vilket betyder att vården inte kan eller får stagnera. Därför är det viktigt att det är 
en utvecklingsfrämjande arbetsmiljö och att aktivt arbeta för att utveckla och 
förbättra. Under seglatsen måste besättningen lyssna och lära av varandra och vara öppna för 
nya färdrutter. Vi måste fortsätta segla och låta vinden ta oss till nya outforskade platser. Att 
samspela med kollegor och att arbetsgruppen är sammansvetsad och arbetar 
mot samma mål har betydelse för god omvårdnad. Trots att arbetsgruppen ska ha 
gemensamma mål är det positivt att ha olika arbetssätt och precis som Tidvattenmodellen 
beskriver att se den personliga visdomen hos varandra. Det behöver finnas en hjälpsamhet i 
besättningen, då det förbättrar möjligheten till en god och säker seglats. Det kräver en 
öppenhet sinsemellan och att ingen seglar iväg på egen hand.  

6 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet inleds med att resultatet diskuteras relaterat till tidigare forskning och 
vald teoretisk referensram. Därefter presenteras de kliniska implikationerna för studien och 
därefter diskuteras resultatet i ett vidare sammanhang följt av förslag till fortsatta studier. 
Sedan diskuteras tillvägagångssättet och vald metod för studien i metoddiskussion. Slutligen 
kommer etiska utmaningar att diskuteras i etikdiskussionen. 
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6.1 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppbyggd med metaforiska rubriker inspirerat av Barker och 
Buchanan Barkers (2005) Tidvattenmodell. Resultatet kommer diskuteras och 
problematiseras med tidigare forskning och teoretisk referensram i syfte att styrka likheter 
och uppmärksamma skillnader som framkommit.  

6.1.1 Att patienten styr skutan 
Att ha patienten i fokus6 belyser vikten av att ge individuell vård och att se hela 
människan7 för att ge god psykiatrisk omvårdnad. Det innefattar även att se patienten ur 
ett större perspektiv vilket involverar tiden efter inläggning, dennes hemsituation och 
anhöriga. Enligt Barker och Buchanan Barker (2005) är syftet med omvårdnaden att ge 
patienten stöd att forma nästa steg8 vilket innebär att det finns en framtidsplan och att 
patienten är rustad för det. Sjuksköterskorna uttrycker en maktlöshet när patienten skrivs ut 
för hastigt eller när samarbetet med andra efterföljande instanser är bristande. Detta medför 
svårigheter för patienten att återta rodret i sitt liv och riskerar även att patienten försämras i 
sitt psykiska mående snart igen vilket inger en känsla av hopplöshet hos sjuksköterskan. 
Därför är det av vikt att se patienten ur ett större perspektiv och ha ett gott samarbete med 
andra instanser för att möjliggöra god omvårdnad.  
  
Ett hinder till att ge god omvårdnad är fördomar och värderingar mot patientgrupper och 
psykiatriska diagnoser för att förhindra det anser Barker och Buchanan Barker (2005) att 
sjuksköterskan ska se personen bakom diagnosen. Sjuksköterskan ska vårda alla lika oavsett 
bakgrund och sjukdom och enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har alla rätt till 
lika vård och att vården ges på samma villkor. För att patientens omvårdnad inte ska 
påverkas måste värderingar läggas åt sidan och det psykiatriska och somatiska vävas 
samman. I resultatet förespråkas mer kunskap om psykiatrisk vård och diagnoser vilket 
anses förbättra bemötandet mot patienter och förhindrar att fördomar och värderingar 
skapas. Barker och Buchanan Barker (2005) har ett annat synsätt och menar istället att det 
är i mötet med patienten kunskapen ska inhämtas då det utgår från att patienten är experten. 
Sjuksköterskorna beskrev att de önskade mer tid till patienten men att de behövde mer 
teoretisk kunskap och utbildning. 
 
Att få patienten delaktig, engagerad och motiverad möjliggör god omvårdnad och Piippo och 
Aaltonen (2009) förespråkar att patienterna ska ha total insyn i vården och vara delaktiga i 
alla beslut. Att patienten är delaktig i vårdplaneringen framkom som en viktig utgångspunkt i 
att bedriva god omvårdnad och resultatet beskriver att patientens delaktighet i 
vårdplaneringen skapar ett större engagemang och främjar vårdtiden. Dock beskrivs 
svårigheter att involvera patienten i vårdplaneringen vilket kan bero på att arbetsplatsen 
inte har praktiska förutsättningar genom att det är brist på professionella 
resurser begränsar. Samtidigt framkommer det betydelsen att ha patienten i fokus, 
att få patienten delaktig i vården och att tiden tillsammans med patienten ska 
tillvaratas. Vilket Barker och Buchanan Barker (2005) beskriver som att sjuksköterskan 
ska vara transparent, vara lärjunge och låta patienten sitta i förarsätet. Om patienten inte 
sitter i förarsätet riskerar det att bli en visklek av personalens egna uppfattningar som 
Eivergård, Enmarker och Hellzén (2016) förklarar i tidigare forskning. Att det skapas en 
visklek av personalens ord är helt motsatt till Barker och Buchanan Barker (2005) som 
framhåller att värdera rösten och respektera språket genom att patienten själv ska skriva 
om möjligt annars ska utgångspunkten vara patientens egna ord.  
  

 

6 Kategorier kommer presenteras i fet stil. 
7 Subkategorier kommer presenteras i fet/kursiv stil.  
8 Tidvattenmodellens åtaganden kommer presenteras i kursiv stil.  
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Sjuksköterskorna uttryckte frustration för att tiden var bristfällig vilket medför att patienten 
prioriteras bort vid tidsbrist vilket hindrar att kunna etablera en relation med 
patienten. Barker och Buchanan Barker (2005) beskriver att ge tid som gåva är en grund 
för att etablera en relation. För detta krävs att det finns praktiska förutsättningar för 
att bedriva god omvårdnad genom att det finns tid och professionella resurser att tillgå. 
Wyder m.fl. (2017), Gabrielsson, Sävenstedt och Olsson (2016) och Glantz, Öhrman och 
Sandström (2019) beskriver att tidsbristen beror på att tiden går till administrativa uppgifter 
och rutinmässigt arbete istället för att prioritera patienten. Glantz, Öhrman och Sandström 
(2019) beskriver att tidsbristen dessutom kan hota patientsäkerheten genom att 
sjuksköterskan blir avbruten i patientarbetet och läkemedelshanteringen. Dock framgår det i 
resultatet att tiden inte alltid tillvaratas tillsammans med patienten när den finns 
vilket blir motsägelsefullt. När det är lugnt på arbetsplatsen väljer sjuksköterskorna ibland 
att prata med varandra på expeditionen istället för att tillvarata tiden tillsammans med 
patienten. Att prata på expeditionen kan ses som ett uttryck för att det saknas tid för 
reflektion och att diskutera med sina kollegor vilket beskrivs i resultatet som att ge 
utrymme att dela med sig av sina känslor. Det kan å andra sidan stå för att 
sjuksköterskorna behöver en lugn stund i all stress för att arbetsbelastningen är hög vilket 
kan bero på att arbetsplatsen inte har praktiska förutsättningar för att bedriva 
god omvårdnad genom att begränsas av brist på professionella resurser.  

6.1.2 Att besättning värdesätts 

Temat “Att vilja men inte kunna” beskriver sjuksköterskans upplevelse av att vilja ge god 
omvårdnad men att det saknas förutsättningar. Det framkommer ur resultatet att motivation 
och arbetsglädje främjas av att sjuksköterskans kompetens tillvaratas. Om sjuksköterskan 
inte mår bra eller ser sitt arbete som meningslöst påverkar motivationen att göra ett fortsatt 
bra arbete enligt Wyder m.fl. (2017). Det är alltså av stor betydelse att samspela med 
kollegor för att känna sig värdefull och behålla sin motivation att vårda. 
Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever uppgivenhet när de blir motarbetade av andra 
professioner eller sjuksköterskor med annan kompetensnivå eller arbetslivserfarenhet vilket 
gör att de tappar motivationen att ge god omvårdnad. Det blir tydligt att allt hänger ihop då 
sjuksköterskan är ett viktigt verktyg i omvårdnaden och får inte hen komma till sin rätt blir 
det problematiskt att ha patienten i fokus. Hasan, Aseyed och Tumah (2018) och Jansen 
och Hanssen (2017) beskriver att psykiatriskt arbete innefattar etiska utmaningar och att det 
är en påfrestande arbetsmiljö, vilket kan leda till stress och utmattning hos sjuksköterskan. 
För att egna känslor inte ska gå ut över patientens omvårdnad krävs det således att 
verksamheterna avsätter tid för regelbunden reflektion och diskussion. Detta skulle beskrivas 
metaforiskt i Tidvattenmodellen som att inte själv drunkna när vi räddar patienten i det 
strömmande vattnet. Utan välmående sjuksköterskor finns det således en risk att skutan 
sjunker.  

Den medicinska vetenskapen får ofta större utrymme medan vårdvetenskapen får stå 
tillbaka. Detta styrker Berg och Hallberg (2001) och Jansen och Hanssen (2017) som 
beskriver att sjuksköterskans kompetens inte värdesätts och de inte är tillräckligt delaktiga i 
besluten rörande patientens vård. Varför ska sjuksköterskor vidareutbilda sig inom 
vårdvetenskap om kompetensen inte värdesätts varken tidsmässigt, eller kompetensmässigt? 
När det är bra bemannat omplaceras sjuksköterskor ofta och får arbeta i en annan yrkesroll 
istället för att ta tillvarata tiden tillsammans med patienten samt använda sin 
kompetens när tid finns. Denna tid skulle således ge sjuksköterskan möjlighet att sätta sig in i 
patientens livsvärld och ha vårdande samtal. Självklart ska arbetsklimatet genomsyras 
av ett gott samarbete och hjälpsamhet gentemot sina kollegor, men det handlar om att 
kompetensen tillvaratas, som har bekostats av en anledning.  
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6.1.3 Att besättningen kan samarbeta 

Att samspela med kollegor och att arbetsgruppen är sammansvetsad och har 
samma mål har betydelse för att ge god omvårdnad. När sjuksköterskorna inte erhåller 
hjälp tar de istället på sig allt själva vilket resulterar i hög arbetstyngd och irritation i 
arbetsgruppen. För att bibehålla struktur är det viktigt att ta ansvar för sina egna uppgifter 
dock krävs det att ha förmågan att se förbi egna arbetsuppgifter för att underlätta för 
varandra. Detta blir problematiskt om arbetsplatsen saknar praktiska förutsättningar 
för att bedriva god omvårdnad genom att begränsas av brist på professionella 
resurser. Temat “att vilja men inte kunna” står för att sjuksköterskorna önskar vara mer 
närvarande för patienten men att det är svårt då de administrativa uppgifterna inte kan 
uteslutas eller delegeras bort. Kanerva, Lammintakanen och Kivinen (2016) förklarar att 
vårdkulturen påverkar patientens vård och ligger till grund för hur beslut fattas och hur 
personalen agerar. Därför är det relevant att göra något tillsammans i teamet för att främja 
samspelet och sammanhållningen i arbetsgruppen. Resultatet belyser vikten av att 
arbetsgruppen behöver vara sammansvetsad och ha samma mål som innefattar 
att känna sig trygg med sina kollegor och att de ställer upp när situationen kräver. Att ha 
statiska scheman kan skapa en sammansvetsad grupp vilket ger utrymme att dela med 
sig av sina känslor. Å andra sidan upplever sjuksköterskor att statiska scheman skapar 
svårigheter att lära känna hela arbetsgruppen vilket medför en vi- mot- dem- känsla mellan 
arbetsgrupper. Clearly m.fl. (2012) förklarar vikten av ett gott teamarbete och att arbeta mot 
gemensamma mål. I resultatet beskrevs å andra sidan att det inte bara krävs gemensamma 
mål utan också att arbetsgruppen behöver ha ett liknande arbetssätt för att nå målen. Om 
detta saknas riskerar patienternas omvårdnad att kantas av otydligheter, olikheter och 
orättvisor. Däremot framkom även att ett varierande arbetssätt kan vara positivt då det kan 
finnas olika tillvägagångssätt att närma sig patienten beroende på vem som vårdar eftersom 
alla är olika och har individuella behov. Detta efterliknar det Barker och Buchanan Barker 
(2005) menar att det inte finns någon mall för vilket tillvägagångssätt som bör användas i 
mötet, utan de krävs att vara lärjunge och att förhålla sig till patienten som expert.  

Det har betydelse för god omvårdnad att ta ansvar för stämningen genom att tänka på 
sin inställning och attityd då det smittar av sig till omgivningen. Anledningen till den 
negativa framtoningen kan bero på att ens kompetens inte tillvaratas, att inte känna 
sig värdefull eller att egna känslor behöver bearbetas men det saknas utrymme att dela 
med sig av sina känslor exempelvis genom reflektion och spegling. Sjuksköterskorna 
beskriver att patienterna kan läsa av stämningen i arbetsgruppen vilket bekräftar vikten av 
att tänka på sitt förhållningssätt. Detta bekräftas av McAllister (2019) i tidigare forskning 
samt att det är viktigt att vara medveten om kroppsspråk och empatisk hållning och att själv 
behålla lugnet om patienten blir uppvarvad. Gabrielsson, Sävenstedt och Zingmark (2015) 
bekräftar detta och beskriver att sjuksköterskans medvetenhet om sitt bemötande till 
patienten dessutom kan möjliggöra alternativ till tvångsåtgärder. Det har betydelse för god 
psykiatrisk omvårdnad att reflektera över sitt eget bemötande gentemot patienten 
då det beskrivs i resultatet att om sjuksköterskan har ett auktoritärt bemötande och ser sig 
som överlägsen kan det bidra till konflikter i onödan. Detta påvisar vikten av att det finns 
praktiska förutsättningar för att bedriva god omvårdnad genom att det ges 
utrymme att dela med sig av sina känslor då det kan påverka hur sjuksköterskan 
agerar i sitt arbete.  

6.1.4 Att ha en utrustad skuta med många livbojar 

Att ha praktiska förutsättningar för att bedriva god omvårdnad och att det är en 
utvecklingsfrämjande arbetsmiljö med intresse, positivitet, nyfikenhet och ett driv 
framåt har betydelse för god omvårdnad. Detta styrker Johansson m.fl. (2015) i tidigare 
forskning och menar att dessa egenskaper kan öka viljan att utvecklas i sin profession samt 
tillsammans i arbetsgruppen. I resultatet framkommer att sjuksköterskor som har varit 
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verksamma under en längre tid besitter mycket värdefull kunskap och erfarenhet. Dock 
beskrivs en risk att utvecklingen hindras då arbetet kantas av invanda och bekväma rutiner 
vilket blir problematiskt för den goda omvårdnaden. Barker och Buchanan Barker (2005) 
beskriver att förändring är konstant och kan ses som att behöva lätta på det trygga ankaret 
för att kunna vidga vyerna och följa med i det strömmande vattnet. Det framkommer i 
resultatet att öppenhet till förändring inte har med erfarenhet att göra utan om 
sjuksköterskans personliga intresse för utveckling och är oberoende av hur länge de har 
arbetat. Resultatet beskriver även att ny personal har mer energi och vilja att utveckla och 
förändra då de ser på arbetsplatsen med nya ögon till skillnad från Kurjenluomas m.fl. (2017) 
studie som istället beskriver att personal med lång erfarenhet har ett större engagemang. 
Intresse och möjlighet till utveckling hjälper att behålla sin motivation att vårda.  

Att arbetsplatsens har praktiska förutsättningar för att bedriva god omvårdnad 
är en förutsättning för utveckling. Vid besparingar eller när utvecklingen inte prioriteras 
ekonomiskt hindras utvecklingen. Detta medför att det är viktigt med ett forum för 
diskussion kring utveckling på arbetsplatsen som är en kostnadsfri åtgärd för att 
omvårdnaden ska utvecklas och förbättras. Att begränsas av brist på professionella 
resurser såsom sjuksköterskebrist, hög omsättning av läkare och minskad personaltäthet 
har betydelse för god psykiatrisk omvårdnad. I tidigare forskning utfört av Johansson och 
Eklund (2003) beskriver patienter att en viktig förutsättning för att uppleva god omvårdnad 
är att sjuksköterskan finns tillgänglig och få en relation till sjuksköterskan. Barker och 
Buchanan Barker (2005) belyser vikten av ömsesidig kännedom och kontinuitet i relationen 
till patienten. Detta kan bli problematiskt med sjuksköterskeomsättningen som råder. Att 
sjuksköterskan är tillfreds på sitt arbete genom att få utrymme att dela med sig av 
personliga känslor, att känna sig värdefull, att ens kompetens tillvaratas, att 
behålla motivation till att vårda samt att ha praktiska förutsättningar för att 
bedriva god omvårdnad är därför viktigt. Om detta inte ses över samt att frustrationen 
som genomsyras i temat “Att vilja men inte kunna” riskerar att sjuksköterskan vill byta 
arbetsplats vilket skapar en svårighet för patienten att få kontinuitet i omvårdnaden vilket 
möjliggör en bättre psykiatrisk omvårdnad.  
  
Att ha tillgång till resurser för att arbeta med hälsofrämjande omvårdnad 
beskrivs ha betydelse för god omvårdnad. Det framkommer i resultatet en frustration att det 
saknas resurser kring fysisk aktivitet då detta inte prioriteras. Det blir en svårighet att ge god 
omvårdnad då det inte finns tillräckligt med meningsfulla aktiviteter som bryter den rådande 
passiviteten som kan uppstå under en lång vårdtid. I tidigare forskningen av Lilja och 
Hellzén (2008) beskrivs det att patienter väljer att sova bort sina dagar i brist på 
meningsfulla aktiviteter. I resultatet beskrivs att verksamheterna är anpassade efter att 
patienter behöver lugn och ro med minskat stimuli. Detta blir problematisk då det finns en 
risk att patienterna som har långa vårdtider eller är i ett annat skede och har behov av 
stimulering glöms bort vilket hindrar god omvårdnad. Att ha patienten i fokus och se 
hela människan samt hens individuella behov är viktigt att beakta i omvårdnaden. Barker 
och Buchanan Barker (2005) förespråkar att patienten ska återerövra sitt liv och att få stöd 
att kartlägga sina behov för återhämtning. Frågan är hur detta ska bli möjligt när det inte 
finns tillgång till resurser för att arbeta med hälsofrämjande omvårdnad i den 
psykiatriska vården.  
 
Sjuksköterskorna beskriver att omvårdnaden påverkas av den fysiska miljön och dess 
omgivningar och menar att en fin miljö kan vara upplyftande för både patienter samt 
personal vilket är att ha praktiska förutsättningar för att bedriva god 
omvårdnad.  I tidigare forskning bekräftar Borge och Fagermoen (2008) detta genom att 
patienter uttrycker att den estetiska miljön är viktig för vårdupplevelsen. Med tanke på hur 
betydelsefull miljön visar sig vara, bör detta prioriteras för den goda omvårdnadens skull då 
patienten har tillräckligt med nedbrytande komponenter i sin inre värld. Patienten kan 
behöva vistas i dessa miljöerna under längre perioder och har ingen möjlighet till 
miljöombyte, sjuksköterskor har ändå en chans till miljöombyte vid arbetspassets slut.  
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Att ha rutiner, struktur och regler beskrivs vara viktig för omvårdnaden då det blir en trygg 
och förutsägande vardag för patienten. Barker och Buchanan Barker (2005) har ett annat 
synsätt vilket är att tillmötesgå personen och dennes behov vilket innebär att dessa riktlinjer 
och regler kan behöva ses förbi. Att se förbi regler kan skapa konflikter och orättvisor för 
patienterna då omvårdnaden ska vara individanpassad vilken kan bli ett etiskt problem. Det 
kan bli problematiskt då vårdpersonalens synsätt och förhållningssätt varierar beroende på 
vem som arbetar och hur mycket strukturen justeras för att individanpassa vården, vilket kan 
orsaka splittringar i arbetsgruppen. Att noggrant hålla sig till reglerna kan uppfattas som att 
makten sjuksköterskorna besitter kan missbrukas och patienten känner sig än mer i 
underläge. Då kan en etisk diskussion i arbetsgruppen med patienten i fokus vara lämplig 
för att finna ett gemensamt förhållningssätt i omvårdnaden.  

6.2 Kliniska implikationer 
Författarna har uppmärksammat att det finns utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter 
inom berörda verksamheter för studien. Genom att ta del av denna studie i verksamheterna 
och rent konkret använda den på exempelvis en arbetsplatsträff som underlag kring vilka 
utvecklingsbehov och möjligheter berörd verksamhet har och finna lämpliga åtgärder för 
eventuella brister och behov. För att omvårdnaden ska utvecklas är det av vikt att hela 
arbetsgruppen inklusive ledningen tar del av studien för att diskussion om förbättring ska 
kunna möjliggöras. Genom regelbunden handledning samt reflektion på arbetsplatsen 
skapas förutsättningar för sjuksköterskan och arbetsgruppen att få ökad trivsel, god 
vårdkultur och ett bättre teamarbete. Sjuksköterskan behöver få schemalagd tid i det dagliga 
arbetet för att använda sin vårdvetenskapliga kompetens för att komma närmare patienten i 
patientarbetet och för att driva utvecklingsarbete. Detta skulle kunna bidra till en bättre 
relation och en bättre omvårdnad till patienten. Det skulle även ge sjuksköterskan en ökad 
tillfredsställelse i arbetet då sjuksköterskan valt detta yrke och införskaffat denna kunskap av 
intresse och vilja att ge god omvårdnad, vilket är något sjuksköterskorna idag inte känner att 
de får möjlighet till vilket skapar en frustration och uppgivenhet.  

6.3 Resultatet i ett vidare sammanhang 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014b) ska omvårdnaden ha utgångspunkt i 
vetenskaplig evidens. Om sjuksköterskor får använda sin kompetens ökar evidensen i 
omvårdnadsarbetet vilket ger en säkrare vård för patienten. Genom att sjuksköterskans 
kompetens värdesätts ökar möjligheten att fler sjuksköterskor arbetar kvar på sin arbetsplats 
vilket kan påverka samhällskostnaderna då de kan behålla sjuksköterskorna och inte behöver 
hyrsjuksköterskor i samma utsträckning. Att sjuksköterskan arbetar kvar ger också en vinst 
för patienten då det leder till att patienten får en bättre kontinuitet i kontakten till 
sjuksköterskan vilket gynnar återhämtningen och underlättar uppföljning. Detta i sin tur 
minskar risken för återinsjuknande och återinläggning vilket lindrar lidande för patienten 
samt bidrar till lägre kostnader för samhället. Det kan även skapa en vinst inom 
organisationen genom att det skapas en stabil arbetsgrupp som arbetar sammansvetsat och 
mot samma mål vilket således gynnar patientens omvårdnad.  

Då specialistsjuksköterskeutbildningen är påkostat av Regionen är det högst relevant att 
kompetensen tas tillvara för att förbättra patientens omvårdnad vilket är syftet med 
utbildningen. Det finns en vilja hos sjuksköterskan att vårda och göra gott men att inte få 
möjlighet att göra det gör att sjuksköterskor söker sig bort till andra yrken vilket bidrar till att 
värdefull kompetens går till spillo samt en fortsatt sjuksköterskebrist. Att sjuksköterskor får 
möjlighet till utbildning på statens bekostnad och väljer bort vårdyrket blir en ekonomisk 
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förlust för samhället. Därför är det viktigt att måna om de sjuksköterskor som finns och 
tillvarata kompetensen då de ekonomiska resurserna annars skulle kunna användas för att 
förbättra omvårdnaden på andra sätt.  

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Regionen har efterfrågat en studie om god omvårdnad och vad som saknas när personal eller 
patienter inte upplever den som god. Detta arbete fokuserade på sjuksköterskors 
erfarenheter om vad som har betydelse, vad som hindrar och vad som möjliggör att ge god 
psykiatrisk omvårdnad. Något som skulle vara relevant att studera vidare skulle vara vad 
patienten anser är god omvårdnad vilket skulle ge ett bra komplement till denna studie och 
gjort resultatet mer omfattande då det är patienten som upplever omvårdnaden. I 
datainsamlingen framgick sjuksköterskornas erfarenheter av vad god omvårdnad innebär, 
detta fick exkluderas för att smalna av undersökningen och för att besvara syftet. Därför är 
ett annat förslag för vidare forskning att undersöka vad god psykiatrisk omvårdnad är enligt 
sjuksköterskor då detta kan skilja sig trots vetenskaplig grund. Eftersom sjuksköterskan är 
ett viktigt verktyg i omvårdnaden behöver sjuksköterskan själv må bra för att kunna ge god 
omvårdnad vilket skapar ett intresse att undersöka vad som påverkar sjuksköterskans 
mående i arbetsmiljön. Genom att få med alla nämnda delar skulle det utgöra en bra helhet 
för att förbättra den psykiatriska omvårdnaden. 

6.5 Metoddiskussion 
Genom att påvisa hur forskningsprocessen har gått till utifrån giltighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet skapas en ökad trovärdighet för läsaren enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Metoddiskussionen kommer delas upp i tre avsnitt för att diskutera hur författarna 
har gått tillväga. Sist i metoddiskussionen kommer författarnas samarbete diskuteras.  

6.5.1 Giltighet  
I en kvalitativ innehållsanalys finns det ofta en viss grad av tolkning. Att styrka studien med 
citat ökar giltigheten då det påvisar sanning och att resultatet har utgått från deltagarnas röst 
istället för författarnas tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har arbetat nära 
textinnehållet vilket medför att studien har en låg tolkningsnivå vilket bidrar till att öka 
trovärdigheten och giltigheten. Trots stor mängd insamlad data upplevdes ingen spretighet i 
analysen och möjliggjorde att all data av relevans kunde inkluderas i analysen och att 
ingenting har utelämnats vilket ökar giltigheten. Datainsamlingen utfördes inom två 
verksamheter och liknande erfarenheter beskrevs vilket visar på hög giltighet. Att två 
verksamheter inkluderades hade kunnat medföra ett spretigt resultat då de kunde givit två 
helt olika resultat. Analysprocessen, skapandet av kategorier och att välja citat kan vara 
utmanande och risken finns att författarna kan påverka och styra resultatet genom att välja 
ut det som de vill framställa i sin undersökning och medvetet utelämna innehåll vilket 
minskar giltigheten (Graneheim Lindgren & Lundman 2017).  

Trots att ett slumpmässigt urval användes i urvalsprocessen uppstod en variation av ålder, 
erfarenhet och kön vilket bidrog till ett varierat innehåll och därmed en ökad giltighet av det 
som studeras enligt Graneheim och Lundman (2004). Det gjordes ingen skillnad om det var 
flera personer eller en enskild person som uttryckt något, utan all data sågs lika värdefull. 
Graneheim och Lundman (2004) beskriver en risk att data går förlorad vid utmärkande av 
meningsenheter då det är lätt att betydelsen försvinner genom att inkludera för stor eller 
liten del av texten. Deltagarna var ordentligt insatta i området vilket ökar giltigheten enligt 
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Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Enskilda intervjuer har använts för att skydda 
deltagarnas integritet och öka möjligheten att deltagarna vågade uttrycka sig fritt eftersom 
sjuksköterskors erfarenheter efterfrågats. För att öka giltigheten ytterligare var 
intervjufrågorna öppna och följdfrågor ställdes för att möjliggöra fördjupning, även vissa 
slutna frågor ställdes i bekräftande syfte vilket ökar giltigheten. I efterhand hade fler 
följdfrågor givit mer nyansering av vissa svar vilket påvisar att giltigheten hade kunnat 
förbättras. Intervjuerna transkriberades ordagrant och även pauser och emotioner skrevs ut 
för att öka giltigheten.  

6.5.2  Tillförlitlighet 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan intervjuerna utvecklas och förändras under 
intervjuernas gång vilket kan påverka tillförlitligheten på datainsamlingen eftersom 
intervjupersonerna får en annan förståelse för fenomenet. Eftersom det är två författare 
minskar risken att följdfrågorna och därmed datainsamlingen påverkas då den utgår från 
skilda individer. Att vara två författare som har olika syn genom analysprocessen ökar också 
tillförlitlighet på undersökningen. Enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) är det av 
vikt att deltagarna i studien har god erfarenhet av det berörda ämnet samt är benägna att 
dela med sig av sina erfarenheter. I kvalitativa innehållsanalyser är det således inte antalet 
deltagare som är avgörande för studiens tillförlitlighet. De beskriver vidare att författarnas 
medvetenhet kring sin förförståelse ökar tillförlitligheten i studien då den kan komma att 
påverka följdfrågorna i intervjuerna och hur data sedan analyseras. Hur förförståelsen 
beaktats beskrivs i ett eget avsnitt i etikdiskussionen (se 6.3.1).  För att få en överblick och för 
att visa på tillförlitlighet har författarna skapat en analysmatris (Tabell 1) för att synliggöra 
en del av analysprocessen.  

Att författarna och deltagarna hade kännedom om varandra sågs både som positivt och 
negativt för tillförlitligheten. Det kan ses som positivt då det blir en tryggare och mer 
avslappnad intervjusituation vilket minskar eventuellt nervositet som medför att fokus blir 
på frågorna. Dock finns en risk att deltagaren inte beskriver allt för att hen tar för givet att 
författaren förstår vad hen menar samt att deltagarna inte är helt ärliga för att de känner 
skam över sitt arbetssätt. Deltagaren kan även ha dolda motiv för att skydda sin arbetsplats 
eller att få arbetsplatsen att framstå som sämre än vad den egentligen är för att skapa en 
förändring vilket kan komma att påverka tillförlitligheten. 

6.5.3  Överförbarhet 
Överförbarhet innebär att resultatet skulle kunna användas i flera verksamheter därför 
förklaras det som viktigt för överförbarheten att belysa området för studien (Graneheim & 
Lundman, 2004). Denna studie har utförts inom både sluten och öppen vårdform inom 
psykiatrin vilket möjliggör att resultatet kan implementeras i många psykiatriska 
verksamheter och inte bara på en specifik avdelning. Intervjuer valdes att genomföras inom 
två olika psykiatriska verksamheter för att författarna själva arbetar i olika verksamheter och 
därmed har skilda intresseområden. Eftersom båda verksamheterna strävar efter att bedriva 
god psykiatrisk omvårdnad bedömde författarna det som gynnsamt med ett bredare och mer 
omfattande perspektiv samt ökar överförbarheten då undersökningen inte bara baseras på en 
enhet. I studien användes ett lättförståeligt och tydligt språk medvetet för att öka möjligheten 
att resultatet kan tas tillvara och överföras till så många som möjligt.  

6.5.4 Samarbete 
Hela processen har genomsyrats av ett gott samarbete där författarna har haft god och tydlig 
kommunikation och givande diskussioner. Författarna genomförde fem intervjuer var och 
transkriberade dessa enskilt. Båda författarna läste och strök under relevanta 
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meningsbärande enheter för att få god kännedom om samtligt material. Därefter 
kondenserade författarna en intervju tillsammans för att få ett gemensamt tankesätt och 
gjorde sedan resterande intervjuer var för sig. Kodningen genomfördes enskilt men 
författarna var på samma plats för att möjliggöra diskussion vid behov. Analysprocessen 
genomfördes tillsammans. Kategorierna delades lika mellan författarna vilket innebar att 
författarna skrev två kategorier var i resultattexten med innehåll från båda verksamheterna. 
Resultatet skrevs var för sig men återstående material skrevs gemensamt. Det enskilda 
arbetet utfördes för att båda parter skulle få fördjupad kompetens inom forskningsmetodik 
dock genomfördes daglig avstämning i processen. För att underlätta skrivandets gång så 
användes google docs och regelbundna fysiska träffar. Båda författarna har erhållit en 
djupare förståelse kring forskningsprocessen och känner att ett intresse har väckts för 
forskning.  

6.6 Etisk diskussion 
Författarna har haft etiken i åtanke genom processen och när etiska dilemman dykt upp har 
detta diskuterats sinsemellan. I detta avsnitt diskuteras författarnas förförståelse, etiska 
dilemman relaterat till Vetenskapsrådets (u.å.) forskningskrav och avslutas med ett 
nytta/risk perspektiv av studien.   

6.6.1 Förförståelse 
Ämnet för studien valdes för att det låg författarna varmt om hjärtat och i och med det fanns 
en förförståelse som behövde beaktas ur ett etiskt perspektiv. Detta hanterades genom att 
förförståelsen aktivt lades åt sidan genom att ha en öppenhet inför insamlad data samt en 
nyfikenhet för andras erfarenheter och synsätt. Under studiens gång hade författarna viljan 
att framföra sin egen syn på området och hade gärna själva deltagit. För att beakta detta 
krävdes det att finna en acceptans i att inte få delta i denna undersökning. 

6.6.2 Etiska dilemman 
För att finna deltagare i urvalsprocessen tillfrågades chefen inom berörd verksamhet om 
hjälp att inkludera deltagare. Att chefen själv hade valt deltagare skulle ökat risken för 
gatekeeping eller ett påtvingat deltagande. Detta hanterades genom att chefen enbart 
skickade ut mail till de som passade urvalskriterierna och vid intresse tog deltagarna själva 
kontakt med författarna. Det krävdes inte att några intressenter valdes bort då det var få som 
visade intresse för att delta. Hade det varit fler intressenter än vad som behövdes i studien 
skulle de som kontaktade först inkluderas i studien för att undvika ett etiskt 
ställningstagande. 

Att de två berörda verksamheterna för studien är synliggjorda är godkänt av vårdutvecklare i 
Region Västmanland samt föreståndare på Bergslagsgården. Eftersom verksamheterna har 
presenterats uppmärksammades en etisk risk att deltagarnas svar påverkades av att kunna 
härledas till specifik arbetsplats vilket skulle kunna riskera ärligheten och inkluderingen i 
studien. Vid citering avlägsnades data som kunde härledas till deltagarna eller arbetsplatser 
för att säkerställa att de inte är spårbara i studien vilket var att beakta 
konfidentialitetskravet. Informationskravet beaktades genom att deltagarna erhöll 
omfattande information om studien. Inför intervjun upprepades innebörden av 
samtyckeskravet för att säkerställa deltagarnas rättigheter. För att minska prestationskrav 
påtalades även att det var deltagarnas personliga erfarenheter som var av intresse och att det 
inte fanns något rätt eller fel i intervjuerna. Dessutom informerades deltagarna att 
nyttjandekravet beaktades genom att insamlad data enbart användes till studien.  
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Författarna hade kännedom om deltagarna då de arbetar inom samma verksamhet. 
Damianakis och Woodford (2012) beskriver att det är extra viktigt att beakta det etiska 
dilemmat vid igenkänning och härledning när författare och deltagare har kännedom om 
varandra. Det kan medföra en risk att deltagaren inte är helt uppriktig för att hen exempelvis 
vill framställa sig som en kompetent sjuksköterska. Dock sågs en vinst att ha kännedom om 
varandra då detta möjliggjorde en mer bekväm intervjusituation vilket i efterhand även 
deltagarna uttryckte. Författarna diskuterade detta och på grund av praktiska förutsättningar 
valdes det att intervjua inom egen verksamhet.  

6.6.3 Nytta/risk 
Att skapa en medvetenhet om vad som har betydelse för god psykiatrisk omvårdnad genom 
att uppmärksamma problemområden är förhoppningen att verksamheter kan utvecklas och 
förbättras vilket är till nytta för patienten, sjuksköterskan och samhället. För att nyttan ska 
verkställas behöver sjuksköterskornas beskrivna erfarenheter tillvaratas för att främja 
utveckling och förbättring i den psykiatriska omvårdnaden. Förhoppningen är att det ger 
patienten en bättre vårdtid, ökad delaktighet, bättre chans till återhämtning och mindre risk 
för återinläggning vilket kan leda till lägre samhällskostnader. Sjuksköterskorna upplevde det 
positivt att delta i studien och det var tydligt att ämnet berörde då många såg fram emot att 
ta del av det slutgiltiga resultatet. Trots en risk för att känna sig utlämnad i sin roll och att tid 
togs från verksamheten sågs reflektion och eftertanke som nytta både för sjuksköterskan som 
individ och för berörd verksamhet. Att sjuksköterskans omvårdnadsarbete uppmärksammas 
kan öka känslan av ett meningsfullt arbete och kan ses som nytta för arbetsmiljön. Det ses 
även som nytta att studien förhoppningsvis påverkat sjuksköterskorna att ge bättre 
omvårdnad och att det vårdvetenskapliga perspektivet får mer uppmärksamhet. De risker 
som fanns var att sjuksköterskan kunde känna skam och skuldkänslor över eventuell 
bristfällighet i sin yrkesroll eller om studien påvisade brist på god omvårdnad på enskild 
enhet kunde detta orsaka splittring i arbetsgruppen, irritation eller att verksamheten fick ett 
sämre rykte. Författarna såg att nyttan övervägde riskerna vilket gjorde att det kändes etiskt 
acceptabelt att undersökningen genomfördes. 

7 SLUTSATSER 
Sjuksköterskan har en vilja att ge god omvårdnad men att de inte alltid kan för att det inte 
ges tillräckligt med förutsättningar för det. Det innebär att det finns stor potential för att 
kunna ge god omvårdnad men att det ibland är svårt för sjuksköterskan att komma till i 
rådande situation. Inom psykiatriska verksamheter beskriver sjuksköterskorna sina 
erfarenheter av vad som hindrar och möjliggör att ge god omvårdnad. Sjuksköterskans 
kompetens måste tillvaratas då det har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad vilket 
innebär att verksamheten behöver värdesätta sjuksköterskans kunskap samt att ge 
sjuksköterskan tid att utföra ett vårdvetenskapligt arbete som åligger hennes ansvarsområde. 
Sjuksköterskan är ett viktigt verktyg i omvårdnaden och då behöver sjuksköterskan må bra 
själv för att ge god omvårdnad. Därför måste sjuksköterskans mående uppmärksammas och 
få ta plats inom verksamheten genom att tid avsätts för reflektion och diskussion. Det behövs 
kunskap och att verksamheten är öppen för utveckling för att möjliggöra god omvårdnad för 
patienten. Det innebär att utbildningar måste prioriteras och att verksamheten måste arbeta 
för att följa utvecklingen och inte fastna i invanda mönster. Patientens omvårdnad gynnas av 
ett gott samarbete i arbetsgruppen som kantas av hjälpsamhet, kommunikation och 
öppenhet vilket innebär att hjälpas åt och se förbi sina egna tilldelade arbetsuppgifter med 
inställningen att vi är ett team som arbetar mot samma mål. Det är viktigt att tänka på sin 
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attityd och inställning då det smittar av sig till omgivningen och påverkar stämningen på 
arbetsplatsen vilket har betydelse för patientens omvårdnad. Att sjuksköterskan ser personen 
bakom diagnosen, ser bortom sina värderingar och fördomar, har ett helhetsperspektiv och 
ett återhämtningsinriktat förhållningssätt har betydelse för att patienten ska fortsätta sin 
resa över oceanen.  
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BILAGA A; INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

Förfrågan om tillåtelse om genomförande av studie 

Vi heter Sanna Pettersson och Connie Mynett och vi är studenter på 
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 ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa vad som påverkar möjligheten att bedriva god 
psykiatrisk omvårdnad. 

Vi ber därför om din tillåtelse att genomföra studien inom er verksamhet. Rent konkret skulle 
det innebära att sex sjuksköterskor inom sluten psykiatrisk vård avsätter 30-45 minuter av sin 
arbetstid till att delta i enskilda intervjuer genomförda av oss. Dessa kommer äga rum under 
vecka 7 år 2020. 

 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst utan förklaring.   

 

Hantering av data och sekretess 

All insamlad data kommer att hanteras beaktande forskningsetiska krav, samt avidentifieras 
med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Etik 

Studien granskas enligt gällande rutiner vid Mälardalens högskola. Etiska överväganden 
finns närmare redovisade på sidan 10 i bilaga 1 i bifogad projektplan. 

Eventuell risk/nytta för verksamheten 

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid samt att det 
finns en risk att personen känner sig utlämnad i sin roll som sjuksköterska och kan uppleva 
skuldkänsla över sitt eget eventuellt bristande arbetssätt. Fördelar hänger samman med att 
om vi identifierar faktorer som påverkar god omvårdnad finns möjlighet för Region 
Västmanland att utveckla det berörda vårdområdet utifrån det. Deltagande sjuksköterska kan 
få en ökad känsla av meningsfullhet över sitt arbete samt möjlighet att utveckla sin förmåga 
att ge god psykiatrisk omvårdnad genom att reflektera och sätta ord på sitt arbete. 

Nytta i ett vidare perspektiv 

Om Regionen arbetar för att utveckla god psykiatrisk omvårdnad utifrån identifierade faktorer 
kan det bidra med ökat psykiskt välbefinnande för patienter men även för vårdpersonal och 
anhöriga. Detta kan även leda till förbättrad vårdmiljö, förbättrad arbetsmiljö och förbättrat 
rykte för verksamheten. Att ge patienten en adekvat vårdtid minskar risken för återinläggning 
och om personalen får ett ökat välbefinnande kan det bidra till färre sjukskrivningar och 
därmed mindre hyrsjuksköterskor, vilket då kan leda till lägre samhällskostnader.  

Information om studiens resultat  

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Mälardalens högskola 

 

Datum 2020-01-22 
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Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid Mälardalens högskola 
och eventuellt också en artikel. Ni kommer, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga 
resultatet. 

Ytterligare upplysningar eller svar på eventuella frågor kan lämnas av oss eller vår 
handledare Oona Lassenius, se kontaktuppgifter nedan.  

 

Med vänliga hälsningar 

Connie Mynett, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterskestudent.     

Tel:xx     

E-post: cmt19002@student.mdh.se  

 

Sanna Pettersson, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterskestudent.  

Tel: xx 

E-post: spn19007@student.mdh.se    

 

Oona Lassenius, universitetslektor 

Tel: xx  

E-post: oona.lassenius@mdh.se  
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Samtycke till genomförande av projektet ”Vad påverkar god psykiatrisk omvårdnad?” 

 

Jag har 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 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA B; MISSIVBREV TILL DELTAGARE  
Tillfrågan om deltagande i studie ”Vad påverkar god psykiatrisk omvårdnad?” 

Vi heter Sanna Pettersson och Connie Mynett 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 ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa vad som påverkar möjligheten att bedriva 
god psykiatrisk omvårdnad 

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

Medverkan 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 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 dig som enskild person.  

 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du deltar i en enskild intervju av någon av 
oss, som kommer vara ca. 30-45 minuter under din arbetstid. Intervjuerna kommer sedan att 
transkriberas och analyseras för att upptäcka mönster i intervjuerna.  

 

Nytta/Risk 

Om vi genom vår analys identifierar faktorer som påverkar god omvårdnad kan 
verksamheten utvecklas inom det berörda vårdområdet och på så sätt öka psykiskt 
välbefinnande för patient, personal och anhöriga. Vilket också kan leda till förbättrad 
vårdmiljö, förbättrad arbetsmiljö och förbättrat rykte. Eventuella nackdelar med din 
medverkan kan kopplas till att deltagandet tar av verksamhetens tid och kräver ett 
engagemang av dig.  

 

Urvalskriterier 

Våra kriterier för att du ska ha möjlighet att delta i denna studie är att du är legitimerad 
sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska i psykiatri, är verksam inom psykiatrisk 
vård och har minst 1 års klinisk erfarenhet av arbete inom psykiatrin. 

 

Om du ger ditt samtycke till att medverka i denna studie så ska du kontakta Connie eller 
Sanna via telefon eller mail, se kontaktuppgifter nedan. De som visar intresse först blir 
inkluderade i vår studie och du kommer få besked av oss samma dag via mail. Därefter 
önskar vi att du fyller i nedanstående samtyckesblankett.  

Ytterligare upplysningar och svar på eventuella frågor kan lämnas av oss eller vår 
handledare Oona Lassenius, se kontaktuppgifter nedan.  
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Med vänliga hälsningar 

 

Connie Mynett, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterskestudent.    

Tel: xx  

E-post: cmt19002@student.mdh.se  

 

Sanna Pettersson, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterskestudent.  

Tel: xx 

E-post: spn19007@student.mdh.se    

 

Oona Lassenius, universitetslektor 

Tel: xx  

E-post: oona.lassenius@mdh.se  

  

 

Samtycke till att deltaga i projektet, ”Vad påverkad god psykiatrisk omvårdnad?”.  

Jag har skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa 
igenom informationen och att ställa frågor.  

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 ”Vad påverkar god psykiatrisk omvårdnad” 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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BILAGA C; INTERVJUGUIDE 
Intervjuguide  

Information till deltagare:  

• Ditt deltagande är anonymt – vi kommer döpa dig till en kod och intervjun kommer 
raderas efter transkribering.  

• Samtyckesblanketten som du fyllt i, står det att du får dra dig ur studien när du vill.  
• Om det är någon fråga du tycker är känslig eller inte vill svara på så är det helt okej.  
• Men om det är för att du inte förstår frågan så får du säga till så ska jag försöka 

formulera mig bättre. Det finns även en risk att det känns som att det är mycket 
upprepningar och det är för att frågorna går lite in i varandra och för att vi ska kunna 
se nyanser på svaren.  

• Det finns inga rätt eller fel med dina svar, utan vi är ute efter att höra dina 
erfarenheter och upplevelser.  

• Om du vill kommer du få ta del av studien resultat när den är klar 

 

Uppvärmningsfrågor:  

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Har du någon vidareutbildning inom 
psykiatri?  

2. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta inom psykiatrin?  
3. Hur många år av dessa har du varit verksam här?  
4. Kan du berätta varför du valde att arbeta inom psykiatrin?  

 

Intervjufrågor:  

1. Vad skulle du säga är god psykiatrisk omvårdnad är enligt dig?  
2. Kan du berätta hur du kan märka på patienterna att de får en god respektive sämre 

vård? Hur får det dig att känna?  
3. Vad tycker du är bra förutsättningar till att ge god psykiatrisk vård.   
4. Vad kan hindra att ge god psykiatrisk vård på en organisatorisk nivå?  
5. På en personlig nivå, om du utgår från dig själv – finns det något som hindrar dig att 

ge god psykiatrisk vård, i så fall vad?  
6. Vad finns det för faktorer på din arbetsplats som hindrar att ge god psykiatrisk 

omvårdnad, som faktiskt skulle kunna påverkas eller åtgärdas?  
7. Gör du något för att påverka dessa hinder som du har nämnt? Om ja, vad gör du?  
8. Vad tycker du borde utvecklas om du får tänka helt fritt utan att ha ekonomiska 

hämningar?  
9. Kan du berätta hur den generella synen på utveckling och förbättring ser ut på din 

arbetsplats?  
10. Har du några konkreta förslag eller idéer hur den psykiatriska omvårdnaden skulle 

kunna förbättras på just din arbetsplats?  
11. Som avslutande fråga: Vad motiverar dig till att göra ett bra jobb/ge god vård?  

 

Avslutande fas:  

• Innan vi avslutar har du något du vill tillägga eller fråga mig om?  
• Stort tack för din medverkan 
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