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SAMMANFATTNING 
 

Studiens syfte är att beskriva patienters upplevelse av erhållen akutpsykiatrisk vård. 

Examensarbetet har en kvalitativ, explorativ design. Intervjuer med tre kvinnor och 

två män har analyserats. Tolv beskrivande kategorier framträdde genom att 

meningsbärande enheter har kondenserats till koder som har jämförts med varandra 

tills 12 kategorier framträdde.  

De tolv kategorierna var: Det goda samtalet, Känslan av trygghet. Information kring 

vården, 

Information om medicinering, Delaktighet, Närvaron i vården. 

Delaktiga närstående, Behov av aktivering, Bristande förberedelse inför utskrivning. 

Lång väntan på öppenvård, Behov av bättre säkerhet, Information om möjligheterna i 

öppenvården. 

 

Slutsats: Personalens bemötande är en viktig del av hur vården upplevs för den 

enskilde patienten.  Information bör ges både skriftligt och muntligt och gärna 

repeteras under vårdtiden för att skapa trygghet och ge patienten en känsla av att få 

vara delaktig i vad som händer med dem. Det är av vikt med personal som är 

närvarande, rör sig ute på avdelningen och arrangerar aktiviteter. Patienterna 

uppskattar att tillfrågas om närstående ska delta i vårdplaneringen. Patienter kan 

uppleva sig oförberedda och utkastade i samband med utskrivning från avdelning, 

samtidigt kan tiden mellan slutenvård och öppenvård upplevas som svår och lång.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to describe the patients’ experience of acute psychiatric care. 

The method used in this study has a qualitative, explorative design. Five persons were 

interviewed, three women and two men. The interviews have been analyzed by 

creating meaning units which have been condensed to codes. These codes were 

compared between themselves, until twelve categories stood out. The twelve 

categories were: A good conversation, Feeling secure. Information regarding the 

care, Information regarding the medication, Participation, Staff presence, Involved 

relatives, Need of activities, Failing preparation before transcription, Long wait for 

the non institutional care, Need for better security, Information about the possibilities 

in the non institutional care. 

 

The result show that staffs efforts is an important part of how the patient will 

experience the acute psychiatric care there given. Information should be given in both 

writing and orally and be repeated during the patients stay to create a feeling of 

security and make the patients feel that they are participating in their own care. The 

result shows that staffs presence, interacting with the patients and organizing activities 

are of great value to the patients. The patients appreciate to be asked to bring their 

relatives to part in the care meetings and planning. Patients can feel unprepared and 

thrown out when discharged. The period of time between discharge from the acute 

ward and getting an appointment in the outpatient care was perceived long and hard to 

get through.  

 

 

Keywords:  Patient, psychiatry, treatment, participation, experience 
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BAKGRUND 
 

Psykiatrisk vård  

Efter att psykiatrisk vård fram till 1990- talet till största delen inneburit heldygnsvård 

på sjukhus, genomfördes Psykiatrireformen den 1 januari 1995. Det innebar att 

kommunerna fick ett ökat och mer tydligt ansvar för personer med psykiska 

störningar som är i behov av sluten psykiatrisk vård. Syftet med reformen var att öka 

livskvaliteten för de psykiskt sjuka och att öka deras möjligheter till att delta i 

samhället. Psykiatrin har genom reformen genomgått stora förändringar, exempelvis 

när reformen genomfördes minskades slutenvårdsplatserna drastiskt till fördel för fler 

öppenvårdsformer (Riksdagen, 1998).  

Psykiatrisk vård kan delas in i diagnostik, behandling, rehabilitering, prevention och 

omvårdnad (Ottosson, 2004). Vad som är specifikt för psykiatrisk vård är att den kan 

tillämpa tvångsvårdslagstiftning i form av Lag om psykiatrisk tvångsvård (Svensk 

författningssamling 1991:1128) (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (Svensk 

författningssamling 1991:1129) (LRV). Lagen ger en psykiater rätt att tvångsvårda en 

patient under följande förutsättningar:  

”3 § Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och 

på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt  

1. har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat 

sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad 

psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller 

2. behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen 

psykiatrisk tvångsvård)” 

 

 

”En förutsättning för vård enligt denna lag är att patienten motsätter sig sådan vård 

som sägs i första stycket, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns 

grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes samtycke. 

Tvångsvård får inte ges om patientens psykiska störning enligt första stycket utgör 

enbart en utvecklingsstörning. 

Vid bedömning av vårdbehovet enligt första stycket ska det även beaktas, om 

patienten till följd av sin psykiska störning är farlig för annans personliga säkerhet 

eller fysiska eller psykiska hälsa. (Svensk författningssamling, 1991:1128)”. 
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Psykiatrisk vård finns tillgänglig för alla åldrar och de vanligaste sjukdomsgrupperna 

är psykossjukdomar, affektiva sjukdomar, beroende- och åldersrelaterade sjukdomar. 

År 2008 gjorde Socialstyrelsen (2010) en endagsinventering gällande psykiatrisk 

tvångsvård i Sverige. Under den specifika dagen vårdades  2 285 personer frivilligt 

och 904 personer vårdades enligt LPT och 868 personer inlagda på LRV. Männen 

dominerar i antal när det gäller vård enligt LRV med cirka 87 procent. Den största 

åldersgruppen låg mellan 35-44 år. Schizofreni var den vanligaste diagnosen. Det 

visade sig från tidigare inventeringar att antalet personer med personlighetsstörningar 

och andra psykoser förutom schizofreni hade minskat medan man såg en ökning av 

antalet inneliggande personer med beteendestörningar (Socialstyrelsen, 2009). 

Den personal som arbetar inom psykiatrisk vård är i huvudsak sjuksköterskor, skötare, 

psykologer och läkare. När endagsinventeringen gjordes arbetade 20 821 personer i 

den psykiatriska vården. Läkare med specialistkompetens i psykiatrisk vård var då 

1 422. Psykologerna var 2 186. Sjuksköterskorna var 5 949 och 

undersköterskorna/skötare representerade en grupp på 10 086 personer (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2011). 

 
 
 

Upplevelse av psykiatrisk vård 

Den danske filosofen och teologen K E Lögstrup (1997) anser att vi interagerar med 

varandra, antingen vi känner varandra eller inte, med ett grundläggande förtroende. 

Detta förtroende bryts bara om något speciellt händer som ger människan anledning 

till att misstro. Han hävdar att förtroende är mycket centralt i människans 

samexistens. Genom att visa förtroende kan människan göra sig sårbar, det är därför 

vi kan reagera så kraftfullt när vårt förtroende sviks.  

Vården av psykiskt sjuka är komplicerad och måste få särskild uppmärksamhet. När 

människor berövas sin frihet på grund av deras psykiska sjukdom måste de som 

vårdar vara kompetenta och lyhörda för patientens behov. I Socialstyrelsens 

författningssamling SOSFS 2005:12 (Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 

i hälso- och sjukvården) fastställs att bemötande av patienter ska säkerställas så att det 

finns rutiner för: 1. Patientens värdighet och integritet respekteras, 2. Patienten och 

närstående visas omtanke och respekt, oavsett t.ex. ålder, kön, funktionshinder, 

utbildning, socialställning, etiskt eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning och 3. 
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Patienten och närstående informeras och görs delaktigt, om det inte finns hinder för 

detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område (Socialstyrelsens författningssamling SOSFS  

2005:12).  

 

Internationell forskning 

Patient och sjuksköterskerelationen har i en etnografisk studie av psykiatrisk vård 

beskrivits av Hem, Heggen och Ruyter (2008). Författarna beskriver att förtroende för 

vården är essentiellt för att den ska ge bra resultat och inte upplevas som kränkande 

för patienten. För att skapa ett förtroende hos patienten måste både läkare, 

sjuksköterskor och skötare lägga stor vikt på ett professionellt förhållningssätt. 

Förtroende är något som vårdpersonal förtjänar, inte något de får. Förutsättningarna 

för god vård med acceptabelt resultat reduceras kraftigt om patienten inte känner 

förtroende till systemet och personalen. Det är en stor utmaning att skapa ett 

förtroende hos patienter på en akutpsykiatrisk avdelning då skillnaderna i 

maktbalansen mellan yrkesgrupper och mellan personal och patienter kan kännas 

stora. En patient som är i behov av vård känner sig ofta i underläge redan från början. 

Det kan vara svårt att våga komma till tals och att göra sig hörd. En del patienter 

känner att de måste acceptera det läkare och annan vårdpersonal säger. Det kan 

försvaga patientens självkänsla. I många fall är också den akuta sjukdomen och 

omgivningen i sig ett hinder för skapandet av det gemensamma förtroendet. Det går 

att väga en situation med otrygghet och misstänksamhet mot förtroende och känsla av 

trygghet men det kan vara mycket krävande för vårdpersonalen (Hem, Heggen, 

Ruyter, 2008). 

Johansson och Lundman (2002) har liksom Hem, Heggen, Ruyter (2008) i en 

etnografisk studie studerat hur patienter upplevt tvångsvård i psykiatrisk vård. I de 

flesta länder är tvångsvård accepterat även om det ofta ifrågasätts och diskuteras. Den 

stora utmaningen är enligt författarna hur man ska utföra tvångsvården av patienten 

utan att kränka deras integritet. Negativa och framförallt kränkande upplevelser hos 

patienter som tvångsvårdas är att kommunikationen med personal har brustit, att 

personal har uttryckt sig vagt och varit frånvarande i vården. Författarna tar upp att 

tvång i vården också kan skapa konflikter i personalgruppen och utsätta vårdpersonal 

för svåra etiska beslut. Det är därför viktigt att vårpersonal har insikt i hur tvångsvård 

kan upplevas av patienten för att kunna undvika patriarkalisk ledning. I Johansson och 
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Lundmans studieresultat framkommer fem teman där det första tar upp problemet 

med att fysiskt bli tvingad eller begränsad. Patienter kan uppleva tvångsvården som 

överväldigande och få en känsla av att inte få delta i sin egen vård. Tema nummer två 

tar upp problemet med upplevelsen av att bli utsatt för våld, överlägsen kraft och 

omänsklig behandling. Upplevelsen av kränkande behandling är en smärtfull 

upplevelse och kan framkalla känslor av att inte vara värd lika mycket som en frisk 

människa. Nästa tema tar upp känslan av att vara utanför och att inte bli sedd eller 

hörd. Patienter som upplever att inte få delta i sin behandling eller bli ignorerad 

känner sig ofta svikna och övergivna. Ett fjärde tema tar upp vikten av att bli 

behandlad som en egen individ. Det här temat beskriver upplevelsen av att få ansvar 

för sin vård och möjligheten att delta i beslut runt den egna vården. Patienten har 

upplevt det som positivt att få diskutera sin vård med vårdpersonalen på avdelningen. 

Tema nummer fem handlar om känslan att vara under beskydd och att man vårdas. 

Här beskrivs också att tvångsvård kan upplevas nödvändig för patienten själv. Oavsett 

om patienter vårdas enligt tvångsvårdslagstiftning eller frivilligt så kan patienter 

uppleva psykiatrisk vård som en hjälp och lindring i sitt lidande och att den var till för 

att förhindra egen skada. Samtidigt går det inte att bortse från den stress som 

patienterna utsätts för genom tvångsvården och en delvis förlorad autonomi. Det var 

viktigt att restriktionerna lättades på under vårdtiden för att markera en förbättring och 

för att visa patienten respekt som individ (Johansson och Lundman 2002). 

 

 

Johansson, Skärsäter och Danielsson (2009) har i en intervjustudie med patienter 

belyst vilken betydelse vården har på en låst akutpsykiatrisk avdelning och vad 

reduceringen av slutenvårdsplatser i samband med Psykiatrireformen 1995 har haft 

för konsekvenser. Sammanslagningar har medfört att tvångsvårdade och frivilligt 

vårdade patienter ofta vårdas på samma avdelningar. Det finns en risk att man inte 

kan skydda patientens självbestämmanderätt på samma sätt när patientgrupperna 

placeras på samma avdelning. Studien visar att patienter på en psykiatrisk 

akutavdelning är känsliga för hur deras frihet begränsas. Forskarnas resultat 

presenteras i två huvudteman: Tema nummer ett ”lindring av lidande” med subtema 

”att bli stärkt”, ”att få stöd” och ”att ha en tillflyktsplats” och tema nummer två ”att 

bli utsatt för stress” med subtema ”att vara beroende” och ”vara fångad”. För 

patienterna betydde vården en lindring av deras lidande genom att få stöd från 
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personalen och från sina medpatienter och att de hade ett ställe att vara i sin kris. 

Patienterna uttryckte att de blev stärkta i sin integritet genom att bli respekterade, 

uppmärksammade och genom att få delta och ta ansvar för egen vård. Subtema ”att få 

stöd”, lägger också vikt på att patienterna tyckte det var viktigt med ödmjuk personal 

som kunde erkänna misstag och som försökte vinna deras förtroende. Stödet från 

personalen och att de var inkännande visade sig vara viktigt. Patienter uppgav att stöd 

från medpatienter också kunde vara betydelsefullt, men i vissa fall kunde det också 

vara en källa till oro. I många fall representerade medpatienter en möjlighet till att få 

prata, gå på promenader och att få slippa vara ensam. I subtema, ”att ha en 

tillflyktsplats” menar författarna att patienterna fick en plats där de fick vara i fred om 

nödvändigt och där de kunde få känna sig trygga och hemma. Dit kunde de komma 

när det blivit för stressande och hade det svårt att vara hemma. På vårdavdelningen 

kunde patienterna vila upp sig och slippa intryck utifrån. Huvudtema två ”att bli utsatt 

för stress” relaterar till att patienten också kan känna sig stressad som ett resultat av 

att vara beroende av vården i en omgivning där de är inlåsta. I subtemat ”att vara 

beroende” beskriver författarna att patienten kan bli stressad av hur liten möjlighet de 

har till att påverka sin egen vård. Det var svårt för patienten om det visade sig att det 

inte fanns någon alternativ behandling än den som föreslogs för dem. Patienter kunde 

också känna sig beroende av personalens kunskap då deras egen inte alltid var 

fullvärdig. Sista subtemat tar upp känslan av ”att vara fångad”. Patienterna kan känna 

sig fångade i en stängd miljö där dörrar och fönster är låsta. Artikeln belyser också 

problemet med andra patienter vars sällskap tvingas på dem under alla dygnets 

timmar. Det kan vara svårt för en patient som redan är sjuk att uppleva andras 

sjukdom på nära hålla utan att kunna komma undan. Författarna konkluderar med att 

vården på den låsta akutpsykiatriska avdelningen hade motsägande kvaliteter. Å ena 

sidan fanns lindringen av lidandet och å andra sidan fanns det också delar i vården 

som gav upphov till stress. Lindringen kom från möjligheten att slippa undan 

vardagen och från stödet och vården som personalen bistod med. I kontrast kom 

känslan av att vara beroende, övervakad och fångad utan möjlighet till påverkan och 

känslan av att bli kontrollerad. Författarna belyser att stödet patienterna fick från sina 

medpatienter hade en egen positiv inverkan.  
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Hummelvoll och Severinsson (2001) tar också upp problemen som uppstod under 

vårdens decentraliseringen under 90-talet i Norge, när flera psykiatriska avdelningar 

slogs samman och tvingade frivilligt inlagda patienter och tvångsvårdade patienter att 

vårdas på samma avdelning. Författarna genomförde en deltagande observations- och 

intervjustudie på en norsk psykiatrisk akutavdelning i syfte att studera sjuksköterskors 

komplexa arbetssituation på en psykiatrisk akutavdelning. Författarna menar att 

sammanslagningen av avdelningar förde till problem för vårdpersonalen. Många 

patienter skrevs ut snabbt och vårdpersonalen saknade i många fall kännedom om 

patientens bakgrund och liv utanför sjukhusets väggar. Författarna anser att 

patienterna fick liten eller dålig uppföljning och minimalt stöd efter utskrivning. 

Många patienter upplevde att sjuksköterskor lyssnade utan att höra efter vad de 

egentligen sa. Patienter ifrågasatte varför sjukhusets vårdpersonal inte tog hjälp av 

kommunens instanser i större utsträckning för att ta reda på hur patientens liv utanför 

sjukhuset såg ut. Sjuksköterskor hade ofta press på sig att vara effektiva och att ha 

stor omsättning av patienteter på avdelningarna vilket blir på bekostnad av 

vårdkvaliteten och omsorgen av patienterna. Resultatet blev att många patienter kände 

sig opersonligt bemötta och att de fick en generell behandling istället för en personlig. 

Författarna tar upp att patienternas behov mer eller mindre förblev otillfredsställda. 

De kom till avdelningen med personliga önskemål och förhoppningar. Några var 

inlagda frivilligt medan andra var tvångsinlagda. De beskrev alla olika behov men tre 

behov återkom i patientgrupperna. Det ena var behovet av trygghet. Många kände sig 

trygga på avdelningen, men de som var tvångsinlagda kunde provoceras av de låsta 

dörrarna och känna sig kränkta. Det andra var behovet av att få sova och vila. Det 

tredje var att få känna mening med tillvaron och att få vara aktiv tillsammans med 

andra. Författarna rapporterar att sjuksköterskorna upplevde att det var det rent 

medicinska som var i fokus och att de mest skulle observera och rapportera symptom, 

uppförande och utfall av medicinering. Det stred i många fall mot sjuksköterskornas 

moral och önskan om att få behandla patienten holistiskt, alltså som en unik individ 

med egen vilja och eget ansvar. Sjuksköterskor upplevde det som stressande och 

olustigt då omvårdnadens kvalitet sänktes. De önskade att få stimulera patienten till 

att använda sina egna resurser för att få kontroll på sina egna liv. Sjuksköterskorna 

kände sig också pressade till att få miljön att fungera runt stora patientgrupper med 

olika diagnoser. Studien belyser att resultatet av Psykiatrireformen bli ett stort avstånd 

mellan sjuksköterskans ideal och verkligheten i vården. Det kan leda till ökad 
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personalomsättning och mer frånvaro. Observationerna och intervjuerna med 

sjuksköterskorna på avdelningen avslöjade hur en ond cirkel av stress och 

utmattningssymptom hos en del gav upphov till resignation och sjukskrivningar. 

Författarna menar att sjuksköterskorna löser pressen på arbetsplatsen på olika sätt 

beroende på om de är pragmatiska, idealistiska, traditionella eller genomdrivande 

personligheter.  Den pragmatiska sjuksköterskan använder sig av vad som är praktiskt 

och användbart inom givna ramar. De balanserar ofta mellan sina ideal och vad som 

är realistiskt. Den idealistiska sjuksköterskan arbetar efter egna höga ideal. Hon 

försöker vara det humanistiska idealet troget och håller sig till sina professionella 

kunskaper. Den traditionella sjuksköterskan fokuserar på att etablera en terapeutisk 

relation med patienten med mål att öka hans självinsikt och förståelse. Den 

genomdrivande sjuksköterskan styr sitt arbetssätt genom att ändra och tillämpa sitt 

agerande efter olika reformer. Den genomdrivande sjuksköterskan finns i två 

kategorier. Den ena kallar författarna för entreprenören som strävar efter att öka 

kvaliteten på vården och stimulera till förnyelse. Den andra kategorin kallar 

författarna för anpassaren som genomför vården efter de kriterier som finns tillhands. 

Hon är lojal mot de officiella riktlinjerna och förväntningarna och följer dem med 

betoning på kvalitetskontroll och behandlingseffektivitet. 

 

 

Johnsen, Öysäd, Börnäs, Moe och Haavik (2007) genomförde en interventionsstudie 

om patientinformation i psykiatrisk vård. Utgångspunkten var att patienter som varit 

vårdade på en akutpsykiatrisk avdelning ofta upplever att de blivit utsatta för tvång 

och att de inte har fått sina rättigheter tillgodosedda oavsett om de varit tvångsvårdade 

eller frivilligt vårdade. Författarna menar att det kan ha med otillräcklig information 

om sina rättigheter att göra och att patienterna inte känner sig delaktiga i processen 

kring sin egen person under sjukhusvistelsen. Vidare hävdar författarna att tidigare 

studier har visat att läkares förmåga att kommunicera med och förmedla information 

till sina patienter har samband med hur aktivt patienterna deltagit i sin vård och hur 

utfallet har blivit. Författarna hävdar också att det finns dokumenterat vid flera 

medicinska områden att en kombination av skriftlig och muntlig information är den 

mest effektiva metoden att nå fram med önskad information. Syftet med studien av 

Johnsen och medarbetare (2007) var att mäta hur nöjda patienterna var innan, under 

och efter förmedling av informationsbroschyr om praktiska frågor och juridiska 
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rättigheter. På avdelningen som studien genomfördes, presenterades informationen för 

patienterna både genom en muntlig genomgång av sjuksköterskor och genom 

utdelning av skriftlig information. Patienterna fick informationen inom 24 timmar 

efter inläggning på avdelningen. Många av patienterna var allvarligt sjuka när de 

lades in på avdelningen och flera lades in med tvång. Patienterna tillfrågades under 

och efter vårdtiden om hur nöjda de var med information de fått i början av vårdtiden. 

Resultatet påvisade efter vårdtiden en viss ökning i antalet patienter som var nöjda 

med informationen de fått i början av vårdtiden. Författarna vill ändå poängtera att 

flera av patienterna hade önskat ytterligare information och mer kommunikation med 

vårdpersonalen och läkare under tiden de vårdades på avdelningen.  

 

Problemformulering 

Vården är i ständig förändring och upplevs på olika sätt ur olika perspektiv. Hälso- 

och sjukvårdsverksamhet är skyldig att fortlöpande utvärdera och förbättra sin vård 

genom att ta tillvara förslag, klagomål från patienter, närstående och personal (SOSFS 

2005:5). Föreliggande studie planerades för att belysa ett patientperspektiv.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av erhållen akutpsykiatrisk vård. 

 

 

Frågeställningar 

1) Hur upplever patienter personalens bemötande? 

2) Hur uppfattar patienter given information i samband med vård? 

3) Upplever patienter delaktighet i sin egen vård? 

4) Upplever patienter tillgänglighet från personalens sida? 

5) Är det möjligt för närstående att vara delaktiga? 

6) Upplever patienten en bra vårdplanering innan hemgång? 

7) Upplever patienten att det fanns ett samarbete med öppenvård och kommun? 

8) Hur kan vården förbättras enligt patienten? 
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METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ, explorativ design (Parahoo, 2006). Studien är en del av ett 

utvecklingsprojekt bestående av intervjuer och av patientenkät i en annan delstudie. 

Två verksamhetsutvecklare och tillika psykologer som är ansvariga för 

utvecklingsprojektet planerade genomförandet.  

 

Urval 

Två män och tre kvinnor som vårdats inom akutpsykiatrisk vård, dels heldygnsvård 

och dels uppsökande vård deltog i studien. Alla fem hade haft depressionsproblematik 

med självmordstankar, men olika grundsjukdomar. En hade tvångsvårdats enligt LPT. 

Personerna var mellan 29 och 55 år.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling genomfördes med semistrukturerade, ljudinspelade intervjuer 

(Parahoo, 2006, Trost, 2008). Intervjufrågorna sammanställdes i samarbete med 

ansvariga för utvecklingsprojektet. 

Intervjufrågorna var:1) Hur upplevde du personalens bemötande?  

2) Fick du tydlig information? 3) Fick du vara delaktig i planeringen av din 

behandling? 4) Var personalen tillgänglig för dig? 5) Upplevde du att det fanns ett 

samarbete med öppenvåden? 6) Upplevde du att det fanns ett samarbete med 

kommunen? 7) Erbjöd man dina närstående att vara delaktiga? 8) Planerades din 

utskrivning/din hemgång på ett bra sätt? 9) Tycker du att vården behöver förbättras? 

Intervjuerna genomfördes vid Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Intervjuerna planerades, genomfördes och transkriberades av författaren.  

 

 

Analys 

Intervjuerna analyseras med metoden innehållsanalys (Content analysis) (Parhoo, 

2006, Graneheim & Lundman, 2004) 

Analysen genomfördes i följande steg: 

1) Texten ska genomlästes flera gånger för att införskaffa en helhet och en korrekt 

överblick över allt material. 

2) Meningar och ord som var viktiga i förhållande till frågeställningarna markerades.  
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   Texten runt om togs med för att få ett bestående sammanhang. Dessa meningar 

utgjorde så kallade  meningsbärande enheter. 

3) De meningsbärande enheterna kondenserades för att korta ned texten men ändå  

    behålla innehållet. 

4) De kondenserade meningsenheterna kodas och grupperades i kategorier som 

beskriver huvudbudskapet i intervjuerna. Kategorierna utgör det manifesta i  

    innehållet, det vill säga har ett textnära innehåll. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Inom utvecklingsprojektet, där denna studie ingick, lämnades/skickades per post ett 

frågeformulär till patienter som var inneliggande vid någon av tre akutpsykiatriska 

enheter eller har varit i kontakt med mobila teamet vid Psykiatridivisionen, 

Akademiska sjukhuset. Patienterna på avdelningarna fick formuläret av personalen 

innan de skrevs ut. I frågeformuläret tillfrågades patienten om han eller hon kunde 

tänka sig delta i en intervju. Tackade de ja, söktes de senare via telefon av författaren 

för bokning av tid för intervju. Intervjuerna genomfördes i lokaler vid Akademiska 

sjukhuset.  

 

 

RESULTAT 
Resultatet av de intervjuades upplevelse av erhållen akutpsykiatrisk vård presenteras 

utifrån varje frågeställning med kategorinamn, kategoribeskrivning och illustrerande 

citat. 

 

 

Hur patienter upplever personals bemötande 

Analysen genererade två kategorier, Det goda samtalet och Känslan av trygghet. 

 

Det goda samtalet 

De intervjuade hade stora behov av att få tala med någon när de kom till 

akutpsykiatrin och samtalen kunde skapa trygghet och mera ro runt situationen de var 
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i. Samtliga intervjuade personer berörde vikten av samtal som beskrevs som 

tillräckligt långt och att personalen visade intresse. 

 

”Jag tycker det är bra när jag får tid med läkaren”. Kvinna nr 1 

 

”Sjuksköterskan visade verkligen intresse för mig och mina problem”.  Man nr 5 

 

Känslan av trygghet 

De intervjuade patienterna poängterade vikten av att få känna sig trygga och 

omhändertagna på de nya avdelningarna där de lades in. Patienterna uppskattade när 

personalen tog sig tid att få dem att känna sig välkomna. 

 

”De kom fram till mig och talade om hur allting fungerade så jag kände mig trygg på     

  en gång”. Man nr 5 

 

”Läkaren sa, vi finns alltid här för dig” Kvinna nr 1 

 

Hur patienter uppfattar given information i samband med vård 

Analysen genererade två kategorier, Information kring vården 

och Information om medicinering. 

 

Bristande information kring vården 

Flera av de intervjuade patienterna saknade mer ingående information kring sin 

framtida vård och hur deras tid på avdelningen skulle se ut med tanke på tid, 

aktiviteter, mat och andra rutiner. Patienterna poängterade också vikten av att få 

informationen repeterad. 

 

”Jag fick dålig information om vad som gällde för mig, om jag fick gå ut eller så”.   

  Kvinna nr 1 

 

”Ja, informationen var bra även om jag inte kunde ta emot allt på grund av mitt  

  tillstånd”.  Man nr 5 
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Information om medicineringen 

Över hälften av de intervjuade patienterna önskade mer information om nyinsatta 

läkemedel. Flera av de intervjuade tyckte att det var svårt med alla synonym preparat 

som sattes in. De kunde få tabletter som såg helt olika ut från dag till dag vilket var 

frustrerande. De andra upplevde att de fick bra information om de själva frågade. 

 

”Jag blev bara hemskickad med orden, den här och den här ska du ta, inget mer”.    

  Man nr 3 

 

”Jag tycker att när jag frågade så fick jag bra information”.  Man nr 5 

 

 

 

Hur patienter upplever delaktigheten i sin egen vård 

Analysen genererade en kategori, Känsla av delaktighet.  

 

Känsla av delaktighet 

Kategorin beskriver vikten av att bli hörd och tillfrågad och känslan av att få delta i 

besluten runt sin person. De flesta intervjuade patienterna upplevde delaktighet i sin 

egen vård. De tyckte att de fick vara med och bestämma och ha åsikter även om den 

slutgiltiga makten upplevdes som att den låg hos läkaren. 

 

”Läkaren frågade vad jag tyckte och hade för åsikter om min fortsatta vård”.  

   Kvinna nr 2 

 

”De kändes alltid som att läkaren satt med makten”.  Kvinna nr 1 
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Hur patienter upplever personalens tillgänglighet 

Analysen genererade en kategori, Mental närvaro. 

 

Mental närvaro 

De intervjuade upplevde alla stora variationer av mental närvaro hos personalen, 

emellertid önskade alla en mer närvarande och engagerad personal. Patienterna tyckte 

att personalen satt för mycket på expeditionen, i fikarummet eller var upptagna med 

andra sysslor än patientrelaterade. De hade önskat mer tid med personalen. Alla 

patienterna tyckte dock att när personalen väl fanns på plats för samtal och närvaro så 

var de som var engagerade mycket skickliga, empatiska och närvarande. 

 

”Men sen när jag behövde hjälp, då var det viktigare att plocka undan soporna”.  

  Man nr 3 

 

”De flesta sjuksköterskor sitter alldeles för mycket inne på expeditionen”.   

  Kvinna nr 2 

 

 

Hur patienter upplever närståendes möjlighet att vara delaktiga i vården 

Analysen genererade en kategori, Delaktiga närstående. 

 

Delaktiga närstående 

Alla patienterna som intervjuades uppgav att de fick ha med sina närstående i 

vårdplaneringsmöten och samtal med personal om de önskade det. Alla patienter 

upplevde det som positivt att de tillfrågades om att ha med närstående i 

vårdplaneringsmöten, men vissa önskade att avstå. De som valde närvaro av 

närstående upplevde det som ett stöd. 

 

”Där tyckte de det var bra att min fru var med och lyssnade på saker och ting”.  

  Man nr 5 

 

”De fick vara med på mötena som vi hade”. Kvinna nr 2 
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Hur patienterna upplever vårdplaneringen innan hemgång 

Analysen genererade en kategori, Bristande förberedelse för utskrivning. 

 

Bristande förberedelse för utskrivning 

Flera av de intervjuade patienterna upplevde att de inte var förberedda på att skrivas 

ut. De upplevde istället att de blivit ”utslängda” på grund av platsbrist. Vilket kunde 

resultera i att utskrivningen skedde med bara några dagars varsel. . De hade också 

önskat mer information kring möjligheten för permissioner innan utskrivning. 

 

”Hade man sagt att jag skulle få möjlighet till permissioner hade det inte blivit så  

  traumatiskt att bli utskriven”.  Man nr 3 

 

”Jag kände mig helt maktlös inför utskrivningen” Kvinna nr 2 

 

 

Hur patienterna upplever samarbete med öppenvård 

Analysen genererar en kategori, Lång väntan på öppenvård. (Ingen av de intervjuade 

hade planerad kontakt med kommunal omsorg). 

 

Lång väntan på öppenvård 

Alla intervjuade patienterna uppgav att samarbetet mellan slutenvård och 

öppenvården var mycket viktig.  Den långa väntetiden mellan utskrivning från 

vårdavdelning och tid i öppenvård var mycket belastande.  

 

”Det tog så himla mycket av mig att vara hemma och klara mig själv under den 

perioden”. Kvinna nr 1 

 

”Det var ingen planering alls”. Kvinna nr 4 
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Hur patienterna upplever att den akutpsykiatriska vården kan förbättras 

Analysen genererade tre kategorier. Behov av aktivering, Behov av bättre säkerhet 

och Bristande information Mobila teamet. 

 

Behov av aktivering 

Alla intervjuade patienterna hade önskat mer aktivering på avdelningen. De saknade 

initiativ från personalen och att få aktiveras i grupp. Flera upplevde att vården på 

avdelningen som var en förvaring. De intervjuade hade alla förslag på aktivering som 

hade varit bra för dem. De hade velat måla, gå fler promenader, fått se nyare filmer på 

Dvd. De hade velat ha fler grupp akriviteter. 

 

”Det behövs mer aktivering t ex motion eller kreativa saker”. Kvinna nr 4 

 

”Ja, aktiviteter fanns det ju ingenting”. Man nr 3 

 

Behov av bättre säkerhet 

Flera av patienterna upplevde att personalen inte hade någon kontroll alls över 

patienterna.  Patienterna upplevde att personalen inte uppfattade var patienterna 

befann sig till exempel om de var på toaletten eller på sina rum. 

 

”Personalen hade noll koll”. Kvinna nr 1 

 

”Ingen i personalen hade tänkt på att hon var borta”. Kvinna nr 2 

 

 

Bristande information om mobila teamet 

En del av patienterna var förvånade över att de inte fått information om psykiatrins 

Mobila Team. De ansåg att kontakt med Mobila Teamet hade underlättat eftervården 

och ökat tryggheten i samband med utskrivning från slutenvård. 

 

 

”Om de bara sagt att mobila teamet fanns så hade det varit avlastande”. Kvinna nr 1 

 

”Jag hade ingen aning om att det fanns ett mobilt team” Mann nr 3 
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DISKUSSION 

Föreliggande studie har studerat patienters upplevelse av akutpsykiatrisk vård. Fem 

personer har intervjuats och svarat på frågor kring sitt möte med akutsjukvården och 

hur de upplevt tiden som inneliggande och eventuell eftervård. De kategorier som 

framträdde efter att allt material hade analyserats var:  

 

Det goda samtalet, Känslan av trygghet. Information kring vården, 

Information om medicinering, Delaktighet, Närvaron i vården, Delaktiga närstående, 

Behov av aktivering, Bristande förberedelse för utskrivning. Lång väntan på 

öppenvård, Behov av bättre säkerhet, Information om möjligheterna i öppenvården. 

 

De flesta av de intervjuade berättade om sina behov av att få någon att tala med efter 

inläggningen. Flera kunde beskriva en trygghet i att få knyta an till en vårdpersonal 

och ”känna personkemi och förtroende. En del av de intervjuade berättade att de 

väntade till den sjuksköterskan eller skötaren som de kände förtroende för började sitt 

arbetspass, bara för att få samtala med just den personen. Resultatet kan relateras till 

Arvidsson och Skärsäters (2006) beskrivning av tillit i en vårdrelation. För att få till 

ett bekräftande samspel måste samspelet innehålla ömsesidighet och förståelse. Först 

då har det betydelse för människans vilja att förändra sig och mognas. Tilliten utgör 

sedan grunden och förutsättningen för att patienten ska kunna läka.  

 

De flesta av de intervjuade upplevde att informationen var bristfällig vid 

inläggningen, under vistelsen och inför utskrivning. Vid inskrivningen var flera av de 

intervjuade så sjuka att den information som gavs inte kunde uppfattas ordentligt. De 

flesta av de intervjuade hade önskat en upprepning av informationen. Under själva 

vistelsen tyckte en del att informationen kring deras läkemedel var bristfällig och att 

de hade haft behov av att få veta vad de fick för mediciner och varför de skulle ta 

medicinerna. Flera av de intervjuade kände inte till de medicinerna de fick och blev 

inte ordentligt insatta i vilka biverkningar tabletterna kunde ha. De var därför inte 

förberedda på de biverkningarna som dök upp. Haglund, von Essen, von Knorring och 

Sidenvall (2003) tar upp samma problem i en studie om läkemedelsadministration och 

patienters upplevelse av bristande information om läkemedels verkningar och 

biverkningar.  
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Alla intervjuade tyckte att personalens närvaro och tillgänglighet var bristfällig. De 

ansåg att personalen satt mer på avdelningens expeditioner, framför datorerna eller 

fikade med varandra än de var ute hos patienterna som stöd och sällskap. Alla 

intervjuade återkom till att variationerna var stora i hur engagerade och inkännande 

medlemmarna i personalgruppen var. Alla intervjuade ansåg att de ofta var överlåtna 

till att tala med varandra inom patientgruppen då personalen inte var tillgänglig för 

dem. 

Patienternas beskrivning av personalen kan relateras till det Hem, Heggen och Ruyter 

(2008) uttrycker tydligt, att förtroende för vården är essentiellt för att den ska ge bra 

resultat och inte upplevas som kränkande för patienten. Författarna menar att 

förtroende är något som förtjänas, inte något vårdpersonalen får av patienterna.  

 

Några av de intervjuade efterlyste bredare kunskaper hos en del av personalen om 

psykisk sjukdom, prognoser och utfall. De hade önskat att de kunde ställa djupare 

frågor till personalen i stället för att alla frågor skulle koncentreras till läkarsamtalen.  

 

 De fem intervjuade hade alla fått frågan om de ville ha sina närstående delaktiga. Det 

varierade hur mycket de intervjuade ville ha sina närstående med i sin vård men alla 

kände att de fick engagera dem och ta med dem i vårdprocessen om de önskade det.  

 

Nästa alla av de intervjuade hade önskat mer aktivering på avdelningen. De upplevde 

att de bara var där för att förvaras och att tiden blev lång och innehållslös. Alla  

intervjuade hade önskat tillgång till promenader, grupparbeten och annan aktivitet i 

större omfattning än det som erbjöds. Hummelvol och Severin(2001) beskriver tre 

primära behov som patienter har under sin vistelse på en akutpsykiatrisk avdelning. 

Det ena är behovet av trygghet. De andra är behovet av att få sova och vila och det 

tredje är behovet av att få känna mening med tillvaron och att få vara aktiv 

tillsammans med andra. 

 

Flera av de som intervjuades ansåg att utskrivningen hade skett utan att de informerats 

ordentligt. De hade önskat att få vara mer delaktiga i beslutet att skriva ut dem. De 

flesta av de intervjuade beskrev utskrivningen som mycket ångestladdad och att de 

känt att de inte kunde påverka beslutet på något sätt. De flesta av de intervjuade ansåg 

att avdelningen borde ha förberett dem mycket tidigare på att en utskrivning var 
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annalkande och hur det hela skulle gå till. Johansson och Lundman (2002) tar upp fem 

teman i sin studie som belyser hur viktigt det är att personalen förstår hur patienterna 

kan uppleva vården på en avdelning. Två av de fem teman som tas upp handlar om 

känslan att vara utanför och att inte bli sedd eller hörd och att patienter som upplever 

att de inte får delta eller ta beslut i sin behandling ofta känner sig svikna och 

övergivna. Tre av de intervjuade hade ingen aning om att de kunde få permissioner 

eller att det Mobila teamet fanns tillgängligt för dem efter hemkomsten. När de hade 

skrivits ut från slutenvården upplevde tre av de intervjuade att väntan på en tid i 

öppenvården var alldeles för lång och två av dem insjuknade på nytt med ny 

inläggning på en akutpsykiatrisk slutenvårdsavdelning som följd.  

 

Alla intervjuade ifrågasatte patientsäkerheten på avdelningarna. Alla  hade upplevt att 

medpatienter rymt, försökt ta självmord eller lyckats skada sig på avdelningen. De 

beskrev att de fått sitta långa perioder själva på sina rum utan att något tittat till dem 

och att medpatienter låst in sig på toaletter utan att någon personal haft uppsikt över 

dem eller kontrollerat var de befann sig. Det kan diskuteras om en tillsynes bristande 

patientsäkerhet berodde på bristande rutiner, personal brist eller annat (SOSFS) 

2005:12.  

 

Flera av de intervjuade var inlagda för första gången och de saknade information om 

vilka möjligheter som fanns när de skrivits ut. Ingen av de dem kände till att Mobila 

Teamet fanns eller vad öppenvården kunde erbjuda dem när de skrivits ut. Några av 

dem visste inte heller att de kunde ringa psykiatriska akutmottagningen för att få tala 

med någon om behovet förelåg. Johnsen, Öysäd, Börnäs, Moe och Haavik (2007) 

hävdar i sin studie att information både i skriftlig och muntlig form ger utslag i hur väl 

resultatet av vården faller ut för patienterna och i hur engagerade patienterna själva 

blir i sin egen vård. 

  

 

Metoddiskussion 

Examensarbetet har en kvalitativ, explorativ design (Parahoo, 2006) med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2003). Analysmetoden är lämplig att 

använda vid analys av text, exempelvis från intervjuer. Fem personer intervjuades, tre 

kvinnor och två män. Alla hade varit i kontakt med akutpsykiatrin och vårdats på 
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någon akutpsykiatrisk avdelning och alla hade upplevt någon form av uppföljning i 

öppenvården.  

 

Kvalitet i kvalitativa studier har beskrivits av Lincoln och Guba (1985). De använder 

begreppet trovärdighet som delas in i fyra underbegrepp:  

dependability, transferability, credibility, confirmability. Med ordet dependability 

menas stabilitet, där resultatet ska vara rimligt i jämförelse med tidigare motsvarande 

studier. Författaren kan säga sig ha uppnått stabilitet då resultatet i uppsatsen inte 

avviker allt för mycket från tidigare studier. Med ordet tranferability menas 

överförbarhet och här anser författaren att det är troligt att resultaten som framkom till 

stor del kan relateras till andra akutvårdsenheter. Resultatet bör därför kunna relevanta 

för andra akutpsykiatriska avdelningar. Enligt Lincoln och Guba (1985) gör läsaren 

själv en bedömning om överförbarhet är möjlig till annan kontext. 

Credibility, det vill säga trovärdighet genom att författaren själv har genomfört och 

analyserat intervjuerna. Fem personer deltog i studien. Författaren hade önskat att 7-9 

personer kunnat medverka för att få ett mer varierat urval. Frånfallet av antal personer 

som först tackade ja till att delta var fem. Orsakerna till frånfallet var att en del 

återinsjuknade och fick läggas in på nytt. Några kunde inte ta sig till sjukhuset för att 

intervjuas där. En hade sjukt barn och återkom inte för en ny tid. Trost (2005), anser 

att det ideala antalet deltagare bör ligga på cirka 5 personer då materialet blir mer 

översiktligt. Författaren upplevde att materialet blev rikt och varierat. De som 

intervjuades hade mycket information att bidra med. En hel del av det som framkom 

under intervjuerna var gemensamt för flera av de som deltog men mycket var också 

unikt för den enskilde individen. Alla frågorna ställdes i samma ordning till alla 

intervjuade. De fick svara fritt på en fråga åt gången. I vissa fall blev följdfrågor 

nödvändiga men ofta var svaren omfattande och varierade och följdfrågor blev därför 

inte nödvändiga att ställa. Intervjuerna varade från 35-60 minuter. Att intervjuerna 

blev omfattande och varierande torde kompensera ett eventuellt litet urval av 

intervjupersoner. Författaren genomgår själv specialistsjuksköterske utbildningen i 

psykiatri. Studien är ett examensarbete inom specialistsjuksköterske utbildningen. 

Författaren har kort erfarenhet av psykiatrisk vård men lång erfarenhet från somatisk 

vård. Författaren har därför haft två perspektiv. Ett psykiatriskt perspektiv och ett 

perspektiv från generell vård. 
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Författaren har tillsammans med en annan person (handledare) analyserat materialet 

och kunnat bekräfta innehållet. Författaren kan därmed säga sig ha uppnått 

confirmability.  

 

Författaren förvissade sig om att patienterna kunde lämna ett informerat samtycke 

(CODEX, 2010) till att delta i studien, dels skriftligt (bilaga 1) och dels att samtliga 

deltagare blev informerade muntligt om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt 

med möjlighet att dra sig ur om deltagaren själv önskar så. Deltagarna blev 

informerade om att all information och alla uppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt. Alla fem intervjuade blev ljudinspelade under intervjuerna och fick i 

samband med intervjuerna information om att banden skulle raderas efter avslutad 

studie. Ingen av deltaganar avbröt intervjuerna eller hörde av sig efteråt om till 

exempel frågor uppstått efter intervjun. Alla intervjuade kände att de hade något att 

säga och ville att deras uppfattning av vården skulle få komma fram. Ingen av de 

intervjuade tyckte att någon av frågorna var besvärliga eller känsliga att svara på. 

 

 
Slutsatser 

Studiens resultat visar att bemötandet från personalens sida är en viktig del av hur 

vården upplevs för den enskilde patienten och att det kan färga vidare vårdupplevelser 

och förväntningar. Information bör ges både skriftlig och muntlig och gärna repeteras 

under vårdtiden för att skapa trygghet och ge patienten en känsla av att få vara 

delaktig i vad som händer med dem. Resultatet visar att det är viktigt med personal 

som är mentalt närvarande och som rör sig ute på avdelningen och arrangerar 

aktiviteter. Trygghet för patienter kan vara att personalen är närvarande och förmedlar 

tillgänglighet. Patienterna uppskattar att tillfrågas om närstående skulle delta i 

vårdplaneringen. Mycket rädsla var kopplat till utskrivningen. Patienter kan uppleva 

sig oförberedda och utkastade i samband med utskrivning, samtidigt kan tiden mellan 

slutenvård och öppenvård upplevas som svår och lång vilket kan leda till 

återinläggningar. Alla patienterna kände att vården kunde förbättras på olika sätt men 

behovet av tillgänglig personal, aktiviteter och planering var mest framträdande. 
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          Bilaga1 

Utvärdering av vården 
 

Härmed tillfrågas du om att delta i en enkätstudie 

Psykiatridivisionen har påbörjat ett projekt för att utveckla vården för dig som patient. 

Vi vill fråga om din upplevelse av vården. Dina synpunkter är viktiga för oss! 

 

Din medverkan är frivillig och dina svar kommer att vara helt anonyma och behandlas 

av utomstående personer. Lägg enkäten i brevlådan eller be om ett frankerat kuvert. 

 

 

 
Härmed tillfrågas du om att delta i en intervju  

Utvecklingsprojektet innefattar även intervjuer. Om du vill delta i en intervju med en 

leg. sjuksköterska skriver du namn och telefonnummer nedan. Om många vill bli 

intervjuade hinner vi kanske inte kontakta alla. 

 

 

Namn:   

 

Telefonnummer: 

 

 

 

Riv bort detta försättsblad till enkäten så dina enkätsvar blir anonyma. Enkäten och 

intervjun sker i samarbete med Uppsala universitet och sjuksköterskeutbildningarna. 

  
Kristina Haglund 

Leg. Sjuksköterska, Lektor 

018-6115202 

 

Anna Cervin 

Leg. Psykolog, 

verksamhetsutv. 

070-6115385 

 

Fredrik Folke 

Leg. Psykolog, 

verksamhetsutv. 

070-6110247 

 

 

 


