
  
 
 

 

 

 

      

Ylva Grip 

Specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård, institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15hp, V2013 

Avancerad nivå 

Handledare: Mats Ewertzon  

Examinator: Anette Erdner  

 

 

 

 

 

 

Fysisk hälsa hos patienter med psykossjukdom 

- specialistsjuksköterskors arbete och uppfattningar 

      
 

 

Physical health in patients with psychosis 

- specialist nurses' work and perceptions 

      

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Patienter med psykossjukdom har generellt sämre fysisk hälsa än övriga 

befolkningen till följd av symtom av psykossjukdomen, livstilsvanor delvis 

relaterat till symtomen och biverkningar av antipsykotisk 

läkemedelsbehandling. Forskning styrker detta dock har hälso- och 

sjukvården inte lyckats hjälpa patientgruppen på ett tillfredsställande sätt.  

Tidigare studier tyder på att sjuksköterskor inom psykosvården är medvetna 

om problemet men uppfattningar rörande hur omvårdnadsarbetet ska se ut 

skiljer sig. 

Syfte:  Syfte med föreliggande studie är att beskriva specialistsjuksköterskors 

uppfattningar om fysisk hälsa hos patienter med psykossjukdom. Ytterligare 

syfte är att beskriva det hälsofrämjande arbetet som utförs samt 

specialistsjuksköterskornas uppfattningar om detta arbete. 

Metod:  Strukturerade intervjuer gjordes med sex sjuksköterskor på fem 

öppenvårdsmottagningar i tre sjukvårdsområden i Stockholm. Informanterna 

hade arbetat på nuvarande mottagning i minst ett år och var specialistutbildade 

i psykiatrisk omvårdnad. Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod vid 

analysen av materialet. 

Resultat: Sjuksköterskorna hade kunskap och medvetenhet om patientgruppen som 

riskgrupp. På samtliga mottagningar fanns rutiner och riktlinjer för arbetet 

med patienters fysiska hälsa men inte tillräckligt med resurser för att arbeta 

utifrån dessa på ett tillfredsställande sätt. Sjuksköterskorna efterlyste mer tid 

och personal för detta arbete samt ett bättre samarbete med den övriga vården. 

Diskussion: Studiens resultat ställs mot tidigare forskning och mot den personcentrerade 

omvårdnadsteorin enligt McCormack och McCance, där teorin hjälper till att 

förklara resultatet utifrån en vårdrelation patient och sjuksköterska emellan.  

Nyckelord: Fysisk hälsa, Hälsofrämjande arbete, Psykossjukdom, 

Specialistsjuksköterskor, Uppfattningar.  



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Patients with psychosis generally have poorer physical health than the general 

population due to symptoms of psychosis disease; lifestyle habits partly 

related to symptoms and side effects of antipsychotic drug treatment, which is 

confirmed by research. Health care has, however, failed to assist these 

patients in a satisfactory manner. Previous studies suggest that nurses in 

psychosis care are aware of the problem although beliefs regarding how 

nursing should be organized differ. 

Aim:  The aims of this study are to describe the specialist nurses' perceptions of 

physical health in patients with psychosis. A further aim is to describe the 

health promotion work done and furthermore specialist nurses' perceptions 

about this work. 

Methods:  Structured interviews were conducted with six nurses at five outpatient clinics 

in three health regions in Stockholm. The informants had worked at the 

present clinic at least for one year and were specialized in psychiatric nursing. 

The method chosen for analysis of the material was Qualitative content 

analysis. 

Resultats: The nurses had knowledge and awareness of the patient group as a risk group. 

At all clinics there were procedures and guidelines for working with patients' 

physical health, but not enough resources to adhere on these in a satisfactory 

manner. The nurses asked for more time and personnel for this work and a 

better collaboration with other health care clinics. 

Discussions: The results of the study was compared to previous research and to the person-

centered nursing theory according to McCormack and McCance, where the 

theory helps to explain the results from a healthcare relationship between 

patient and nurse. 

Keywords: Health Promotion, Perceptions, Physical Health, Psychosis, Specialist nurses  
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1. INLEDNING 

Inom vården av patienter med psykossjukdom möter sjuksköterskor ständigt patienter med 

samtidig fysisk ohälsa/sjukdom som följd av sjukdomssymtom, livsstil och/eller av 

biverkningar relaterat till antipsykotiska läkemedel.  

Detta gäller inom slutenvården, där författaren arbetar, likväl som inom öppenvården. Inom 

slutenvården är patienter i regel inneliggande endast under en kortare tid, och under den tiden 

försämrade i sin psykossjukdom vilket leder till att det endast finns ett begränsat utrymme att 

aktivt arbeta med detta.  

I den psykiatriska öppenvården där patienten har kontakt när inneliggande vård inte är 

nödvändig, eftersom de mår bättre i sin psykossjukdom, kan det dock finnas andra 

förutsättningar för sjuksköterskor att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med den fysiska 

hälsan. Sjuksköterskan i den psykiatriska öppenvården träffar i de flesta fall sina patienter 

regelbundet, och ofta även under en längre tidsperiod, vilket skulle kunna ge en god grund för 

ett tillfredsställande hälsofrämjande arbete. En frågeställning som dock kommer upp är om 

det är sjuksköterskan inom psykiatrin som ska ta det övergripande ansvaret för patientens 

fysiska hälsa, eller om det finns andra vårdgivare som skulle kunna ta ett delat eller större 

ansvar. För att kunna utveckla och förbättra arbetet med patientens fysiska hälsa behövs ökad 

kunskap i vad som idag görs i arbetet på öppenvårdsmottagningar, vilken medvetenhet och 

vilka uppfattningar som finns hos sjuksköterskan rörande ämnet samt vad som av 

sjuksköterskan uppfattas fungera bra respektive mindre bra i det arbetet som i dagsläget 

utförs.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FYSISK HÄLSA VID PSYKOSSJUKDOM  

 

2.1.1 Psykossjukdom – symtom och livsstil 

Symtombilden hos patienter med psykossjukdom delas vanligtvis in i två grupper, positiva 

respektive negativa symtom (Malm, Lindström & Wieselgren, 2010, s. 286-290). Den 

antipsykotiska läkemedelsbehandlingen som finns på marknaden dämpar främst positiva 

symtom, som hörsel, lukt, syn- hallucinationer och vanföreställningar hos patienten och i 

betydligt mindre grad s.k. negativa symtom. Personer med psykossjukdom där sjukdomen 

pågått över en längre tid och framförallt vid schizofreni, har inte sällan kognitiva 

funktionsnedsättningar och negativa symtom. Till negativa symtom räknas brist på 
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motivation, apati, koncentrationssvårigheter, inaktivitet, igångsättningssvårigheter vid 

aktivitet, initiativlöshet och isolering vilka i dagsläget är svårbehandlade (Hardy & Gray, 

2012; Malm, et al., 2010, s. 286-290; Wiesel, 2010, s. 526).  

Personer med negativa symtom kan på grund av symtomens karaktär, som ovan nämnt, ha 

svårt att upprätthålla en livsstil som gynnar hälsan, fysisk som psykisk.  I en svensk studie av 

Sameby, Söderberg, Hedström och Waern (2008) där försök gjordes att genom ett 

interventionsprogram förbättra den fysiska hälsan hos patienter med psykossjukdom, visades 

att patienterna under vägledning och motivering kunde påverka sin hälsa på ett positivt sätt 

med mätbara resultat under studien. Efter interventionsprogrammets slut var dock deltagarna 

inte kapabla att upprätthålla den livsstilsförändring som hade gjort att de mått fysiskt bättre. 

Detta kunde relateras till att de mänskliga resurserna de erhållit under programmet togs bort 

efter studien.  

En litteraturgenomgång av nationella och internationella studier rörande fysisk hälsa och 

samtidig psykossjukdom av Andersson, Ursing, Linné, och Ekdahl (2008) tydde på att 

personer med psykossjukdom var fysiskt inaktiva i sin vardag i betydligt högre grad än 

resterande befolkning och aktiv fysisk träning förekom nästan inte alls hos målgruppen, vilket 

ökade risken för metabolt syndrom. Studien visade att interventionen fysisk aktivitet 

minskade risken för metabolt syndrom och insjuknande i diabetes men även förbättring av 

personens psykiska status som sekundär prevention. Förbättrat psykiskt status härleds till 

ökad kognitiv förmåga, minskad risk för depression och bättre självkänsla.  

Studier gjorda av Ohlsen, Peacock och Smith (2005) och Barnes, Lawford, Burton,  Heslop, 

Noble, Hausdorf och Young (2006) visade att personer med psykossjukdom även tillhör en 

samhällsgrupp som röker signifikant mer än personer utan psykosdiagnos, har sämre 

nutritionsstatus och är överviktiga i högre grad än den övriga befolkningen.  

 

2.1.2 Antipsykotisk läkemedelsbehandling och biverkningar 

Lingjaerde (2006, s. 113) skriver att personer med psykossjukdom i de allra flesta fall 

behandlas med antipsykotiska läkemedel s.k. neuroleptika. En känd biverkan av neuroleptika 

är viktökning. Viktökning förekommer både vid lågdosbehandling och vid högdosbehandling 

av neuroleptika men är vanligast vid behandling med högre doser. Hos kvinnor är biverkan 

något mer vanligt förekommande än hos män och frekvensen är högre de första månaderna av 

behandlingen, men förekommer även senare. Förekomsten och graden av biverkan varierar 

beroende på val av antipsykotiskt preparat. Enligt Usher, Foster och Park (2006) och 
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Newcomer (2007) förknippas den här typen av biverkan med det s.k. metabola syndromet. 

Det metabola syndromet associeras i första hand med preparat som ingår i gruppen andra 

generationens neuroleptika som t.ex. Olanzapin, men förekommer även hos preparat i första 

generationens neuroleptika (Msghina & Lindefors, 2009). Det metabola syndromet beskrivs 

av Usher et al. (2006) och Newcomer (2007) som ett flertal abnormiteter i kroppens 

metabolism. Dessa typer av abnormiteter medför en ökad risk för sjukdomar som 

hypertension, fetma och diabetes vilket i sin tur ökar risken för förtidig död relaterat till 

komplikationer av dessa sjukdomar. Enligt Lingjaerde (2006, s. 113) och Wiesel (2010, s. 

531-532) kan antipsykotiska läkemedel provocera fram diabetessjukdom som legat latent hos 

patienter. Hos patienter med redan känd diabetes kan behandlingen med insulin behöva ses 

över och i vissa fall finns behov av ökad insulindos då insulinkänsligheten minskar. Detta är 

framförallt relevant för patienter som behandlas med hög dos av neuroleptika. Wiesel (2010, 

s. 531-532) menar även att utöver detta är det viktigt att patienter med ett BMI över 25 

observeras extra noga då risken ökar för patienten att utveckla diabetes typ 2. En ökning av 

lipider har även kunnat urskönjas vid behandling med vissa antipsykotiska preparat.  

 

2.1.3 Psykossjukdom och samtidig fysisk ohälsa/sjukdom 

Flera internationella studier har visat att personer med psykossjukdom lider av sämre fysisk 

hälsa än befolkningen i övrigt relaterat till sjukdomssymtom, livsstil och/eller biverkningar av 

läkemedelsbehandling (Medeiros-Ferreira, Obiols, Navarro-Pastor & Zúñiga-Lagares, 2013; 

Caldana Gordon, Cynara Xavier & Rodrigues Louzã, 2013; Said, Sulaiman, Habil, Das, 

Bakar, Yusoff, Loo & Bakar, 2012; Sweileh, Zyoud, Dalal, Ibwini, Sawalha, & Ali, 2012).  

I en studie gjord av Chafetz, White, Collins-Bride, Nickens och Cooper (2006) visar resultat 

på att sämre fysisk hälsa hos personer med psykossjukdom, relaterat till normalbefolkningen, 

manifesterar sig redan i tidig vuxen ålder och att den försämras med åren.  

I en rapportserie av Socialstyrelsens från 2011 angående somatisk vård och sjuklighet vid 

samtidig psykisk sjukdom framkommer att personer med psykosdiagnos har en ökad 

dödlighet i yngre åldrar relaterat till somatisk ohälsa och sjukdom än andra medborgare i 

samhället. Symtom av sjukdomen och biverkningar av ordinerade antipsykotiska läkemedel 

ger patientgruppen ökad risk att insjukna i hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancersjukdom 

samtidigt som prognosen efter insjuknande är signifikant sämre än för personer utan 

psykossjukdom (Socialstyrelsen 2011a; 2011b; 2011c; 2011d).   
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Resultat från Socialstyrelsens rapport (2011b) om somatisk vård och sjuklighet vid samtidig 

psykisk sjukdom- cancer visar att patienter med psykossjukdom dör tidigare till följd av 

cancersjukdom än referensgruppen. Anledningen därtill kan bero på att patienter med 

psykossjukdom kommer till sjukvården i ett senare skede än andra vilket ger en sämre 

prognos. Som exempel visar rapporten att bröstcancer hos kvinnor från ålder 40-49 år i regel 

upptäcks när tumören är i ett senare stadie vilket indikerar att kvinnor med psykosdiagnos inte 

mammografi screenas i samma utsträckning som andra, vilket även en studie av Aggarwal, 

Pandurangi och Smith (2013) visade.   

Enligt Hardy (2012) är förekomsten av diabetes hos patienter med psykossjukdom tre gånger 

högre än hos övriga befolkningen relaterat till malnutrition, inaktivitet och medicinering med 

vissa antipsykotiska preparat. I Socialstyrelsens rapport (2011c) om somatisk vård och 

sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom- diabetes framkommer det att flertalet personer med 

diabetessjukdom förskrivs läkemedel som sänker nivån av lipider i blodet eftersom värdet av 

lipider ofta ökar vid diabetessjukdom typ 2, vilket i sin tur kan leda till hjärtkärlsjukdomar. 

Rapporten visade att personer med diabetessjukdom och samtidig psykossjukdom inte hämtar 

ut dessa läkemedel lika frekvent som personer utan psykosdiagnos. Enligt Socialstyrelsen är 

mortalitet relaterat till komplikationer av diabetessjukdom signifikant högre i lägre åldrar hos 

patienter med samtidig psykossjukdom än hos normalbefolkningen. Detta bekräftas även av 

Vinogradova, Coupland, Hippisley-Cox, Whyte och Pennys (2010) studie.  

I Socialstyrelsens rapport (2011d) somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk 

sjukdom- stroke framkommer det att personer med psykosdiagnos inte heller hämtar ut 

lipidsänkande och blodtryckssänkande läkemedel i lika hög grad som övriga strokepatienter. 

Läkemedlen skrivs ut enligt rutin till strokedrabbade patienter för att minska risken för 

återinsjuknande. Detsamma gäller för uthämtning av läkemedel för förebyggande av 

återinsjuknande av kardiovaskulära sjukdomar enligt Socialstyrelsens rapport (2011a) 

somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom- akut hjärtinfarkt. Anledningen till 

att patientgruppen inte hämtar ut dessa läkemedel i samma utsträckning som övriga 

befolkningen är antingen att patienterna inte tagit sig för att hämta ut dessa på apoteket eller 

att läkemedel helt enkelt inte förskrivits i samma utsträckning till denna patientgrupp. 

Resultat från Socialstyrelsens rapportserie visar även att psykospatienter löper procentuellt 

högre risk än andra att dö till följd av sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, diabetes och 

cancersjukdom. Anledningen till detta kan vara att patienten inte erhåller lämplig vård, men 

också att patientgruppen generellt är vid sämre fysisk hälsa vid insjuknande, vilket ger en 

sämre prognos för återhämtning (Socialstyrelsen 2011a; 2011b; 2011c; 2011d). 



 
 5 (40) 

 

Kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död hos personer med 

psykossjukdom relaterat till tobaksanvändning, ohälsosam diet och inaktivitet menar Hardy 

och Gray (2012). 

Utöver ovanstående risker för fysisk ohälsa/ sjukdom hos patientgruppen löper personer med 

psykossjukdom, enligt Jones, Howard och Thornicroft (2008), större risk än 

normalbefolkningen att bli feldiagnostiserade vid kontakt med sjukvården. Författarna 

diskuterar olika orsaker till fenomenet, bl.a. risken att målgruppen inte tas på allvar i lika hög 

grad och brist i kommunikationen relaterat till okunskap om psykossjukdom. Det tas dock upp 

att okunskap i dagsläget inte borde vara av lika stor betydelse då kunskapen om sjukdomen 

och symtom relaterat till den bör vara tillräcklig hos alla vårdgivare. 

 

2.2. SJUKSKÖTERSKANS ROLL 

 

2.2.1. Sjuksköterskans patientansvar  

Sjuksköterskans ansvarsroll, likväl som annan hälso- och sjukvårdspersonal, gentemot 

patienter definieras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. I lagtexten, § 2a (HSL 

1982:763), står det skrivet att alla medborgare i samhället ska ha rätt till likvärdig adekvat 

vård. Vården ska vara individanpassad och tillgodose eventuella behov av fortlöpande kontakt 

samt att de insatser från hälso- och sjukvården som patienten är i behov av ska koordineras på 

ett sätt som är lämpligt för syftet.  

Patienten har enligt lag rätt till information angående sitt rådande hälsotillstånd samt 

vilken/vilka vård, hälsofrämjande åtgärder och undersökningar som finns att tillgå. Medicinsk 

bedömning ska enligt lagen göras på varje individ som kontaktar hälso- och sjukvården med 

undantag för de fall då bedömning görs att detta inte är nödvändigt (Raadu, 2013, s. 113). 

Utöver detta har Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor tillsammans med svensk 

sjuksköterskeförening tagit fram en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor med 

specialistutbildning i psykiatrisk vård (Psykiatriska riksföreningen Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). I den beskrivs sjuksköterskan, bland annat, ha ansvar för att 

”uppmärksamma psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga behov hos personer med 

psykisk ohälsa” (Psykiatriska riksföreningen Svensk sjuksköterskeförening 2008, s 6). Enligt 

detta har alltså specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård ett ansvar för patientens hälsa i 

helhet och ska ”utifrån fördjupad kunskap i psykiatrisk omvårdnad i mötet med patienten och 

med hänsyn till dennes hälsotillstånd på ett respektfyllt och empatiskt sätt, informera om vård 

och behandling för att patienten ska ges optimala möjligheter att fatta beslut” (Psykiatriska 
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riksföreningen Svensk sjuksköterskeförening 2008, s 6). En sjuksköterska med specialisering 

i psykiatrisk omvårdnad ska även ”identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov 

motivera till förändrad livsstil, samt stärka förmågan till egenvård oavsett sjukdom” 

(Psykiatriska riksföreningen Svensk sjuksköterskeförening 2008, s 7). Vidare ska hen ”värna 

om patientens rättigheter/möjligheter och kunna förmedla kontakt med rätt instans” 

(Psykiatriska riksföreningen Svensk sjuksköterskeförening 2008, s 7). 

 

2.2.2. Sjuksköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet 

Med tanke på den vetenskap som i dagsläget finns rörande riskfaktorer för fysisk ohälsa hos 

personer med psykossjukdom menar Jones och Jones (2008) att det är viktigt att 

sjuksköterskor som arbetar med patientgruppen tillgodoser sig den kunskap som finns och 

medvetet arbetar för att förbättra patientens situation.   

Gray (2011) lyfter fram forskning som tyder på att sjuksköterskor inom den psykiatriska 

vården inte känner sig tillräckligt kompetenta att arbeta med patienternas fysiska hälsa och 

anser att sjuksköterskor inom psykiatrin måste arbeta på sin roll som förebilder av fysisk hälsa 

för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt. Som ett exempel visade Gray (2011) att 

sjuksköterskor som själva röker är mindre benägna att erbjuda hjälp med rökavvänjning till 

patienter som är rökare och att vården skulle gynnas av en attityd- och rollförändring hos 

sjuksköterskan i förhållande till sina patienter. Ifall sjuksköterskor utmanade sig själva till en 

sundare livsstil och medvetenhet rörande vikten av fysisk hälsa skulle detta i sin tur motivera 

patienterna till en livsstil som genererar bättre fysisk hälsa. 

Andra studier visar att det är tillräckligt med resurser som krävs för att sjuksköterskan ska ha 

möjlighet att ge hälsofrämjande omvårdnad på ett tillfredsställande sätt. Tidigare nämnd 

studie av Sameby et al. (2008) visade att så länge ett interventionsprogram pågick fanns stora 

möjligheter för sjuksköterskan att utföra ett gott hälsofrämjande arbete med patienterna. 

Likaså visar studier av Sutherland och Davis (2010), Usher et al. (2011) samt Prebble, Kidd, 

O'Brien, Carlyle, McKenna, Crowe, Deering, och Gooder (2011) att när ekonomiska och 

mänskliga resurser finns inom verksamheter för att öka kunskapen om vikten av den fysiska 

hälsan hos både patienter och personal, främja utvecklingen av fler redskap att använda sig av 

i det hälsofrämjande arbetet, utveckling av rutiner på arbetsplatsen och ökade möjlighet att 

samarbeta med andra professioner kan sjuksköterskan ge ett stort bidrag till patienternas 

ökade välbefinnande och hälsa, psykiskt och fysiskt.  

Adams (2008) menar att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård som arbetar med patienter med 

psykossjukdom ofta har en god relation till sina patienter. Kontakten är ofta långvarig och av 
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personlig karaktär, speciellt då många patienter har ett mycket litet socialt nätverk i övrigt. Då 

patientgruppen i stort inte sällan har paranoida inslag i sin sjukdomsbild kan tillfälliga 

kontakter med andra personer i sjukvården, som tillexempel en sjuksköterska på 

vårdcentralen, skapa stress och ångest. Detta kan vara relaterat till symtombilden men också 

relaterat till tidigare erfarenheter av stigmatisering på grund av psykiatrisk diagnos, men även 

erfarenheter av att personen vid tidigare tillfällen blivit inlagd på en psykiatrisk avdelning när 

hen sökt för somatiska symtom. Detta kan resultera i att personen undviker att ta kontakt med 

sjukvården. Vidare menar Adams (2008) att då patienten i många fall hyser stor tillit till sin 

kontaktsjuksköterska i öppenvården kan den kontakten utgöra en god grund i arbetet med 

hälsofrämjande interventioner. Ett problem som uppkommer även här är dock att 

sjuksköterskorna i många fall inte har tillräckligt med tid att i sitt arbete att lägga ner de 

resurser som behövs för att få ett tillfredsställande resultat.  

 

2.2.3. Sjuksköterskans uppfattningar om patienten och det hälsofrämjande arbetet 

I en studie av Happell, Scott, Platania-Phung, och Nankivell (2012) kring 

psykiatrisjuksköterskans roll i förhållande till patienternas fysiska hälsa visade det sig att 

sjuksköterskorna var ambivalenta i sina uppfattningar av ansvar. Psykiatrisjuksköterskorna 

som deltog i studien uttryckte medvetenhet kring riskfaktorer för fysisk ohälsa hos sina 

patienter och för en del sjuksköterskor var det självklart att fysisk hälsa och psykisk hälsa 

hörde ihop och påverkade varandra. Psykiatrisjuksköterskan ansågs därför ha ett övergripande 

ansvar för patientens hälsa i helhet. Andra sjuksköterskor kände osäkerhet om ansvaret för 

patientens fysiska hälsa verkligen var deras. I de fallen uttryckte informanterna en upplevelse 

av att de inte hade rätt att lägga sig i patienters fysiska hälsa då det inte ingick i en 

psykiatrisjuksköterskas roll eller auktoritet. Denna upplevelse verkade grunda sig på både 

deras egna uppfattningar av auktoritet i området och andra vårdgivares uppfattning om 

ansvarsområden. Generellt var det de sjuksköterskor som tidigare hade arbetat inom somatisk 

vård som var av den åsikten att psykiatrisjuksköterskan har ett helhetsansvar medan flera 

sjuksköterskor som endast arbetat inom psykiatrin ansåg att det var den mentala hälsan som 

psykiatrisjuksköterskan skulle fokusera på. Några sjuksköterskor ansåg att patienten hade ett 

eget ansvar för sin fysiska hälsa och att det var upp till dem att bestämma om de ville ha hjälp 

från sin sjuksköterska eller inte, en åsikt som även visade sig hos några sjuksköterskor i 

Erdner och Magnussons (2012) studie. Vidare visade Happell et al. (2012) att politiska beslut, 

brist på ekonomi och stor omsättning av personal samt tidsbrist var ytterligare orsaker som 

försvårade arbetet kring patienters fysiska hälsa. Pendlebury och Holt (2008) uttrycker i sin 
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artikel att sjuksköterskor inom psykosvården, utöver motivering till fysisk aktivitet, måste bli 

bättre på att göra utförliga hälsokontroller på sina patienter för att förebygga ohälsa och 

förtidig död. Patienterna bör på rutin träffa en sjuksköterska för blodprovtagning, mätning av 

BMI, samt kartläggning av livsstilsfaktorer som kan påverka hälsan negativt. 

Erdner och Magnusson (2012) belyser vikten av fysisk aktivitet för både patientens fysiska 

och psykiska hälsa. Deras studie visar att sjuksköterskor som arbetar med patienter med 

psykossjukdom upplevde att viljan fanns hos deras patienter att aktivera sig men att det kunde 

finnas andra faktorer som ställde sig i vägen för att de skulle kunna ta sig för att utföra 

aktiviteter på egen hand. Därför fanns det behov av att vårdpersonal engagerar sig i deras 

aktivering. Exempel på faktorer som sjuksköterskorna trodde påverkade inaktiviteten var 

dåligt självförtroende, dålig självkänsla, ångest, misstänksamhet mot sin omgivning och brist 

på motiv för att ta sig för något då många saknar vardaglig sysselsättning. Sjuksköterskorna 

trodde också att patienternas bristande kunskap om sin sjukdom påverkade möjligheten för 

patienterna att ta sig för aktiviteter på egen hand. Forsberg (2009) beskriver i sin avhandling, 

på samma sätt som Erdner och Magnussons (2012), att önskan och viljan att förändra sina liv 

till ett mer ”normalt” liv, där aktivering och socialgemenskap ingår samt insikt att 

inaktivering och isolering gav en negativ påverkan på livskvaliten, finns hos de allra flesta 

patienter, men att andra faktorer påverkar utfallet. Forsberg (2009) tar upp stigmatisering och 

utanförskap i samhället som något som motverkar hälsofrämjande aktiviter och ytterligare 

förstärker isolering, inaktivering, brist på självkänsla och självkontroll samt brist på 

motivation. Detta kan leda till att patientgruppen ytterligare undviker social kontakt, 

aktivering och sjukvård trots att behov föreligger. Forsbergs studier visar dock att detta kan 

påverkas med hjälp av interventioner tillsammans med kunnig personal som är motiverade att 

förändra livssituationen för dessa individer. Aktörer i vården som sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård behöver med anledning av detta tillsammans med andra aktörer i samhället 

skapa en plattform för patientgruppen att känna sig inkluderade i samhället för att på det sättet 

kunna främja personernas fysiska och psykiska hälsa (Forsberg, 2009).  

 

3. PROBLEMFORMULERING  

Patienter med psykossjukdom har generellt sämre fysisk hälsa än övriga befolkningen, 

kopplat till symtom av psykossjukdomen, livstilsvanor och biverkningar av antipsykotisk 

läkemedelsbehandling. Det finns i dagsläget mycket forskning som styrker detta. Trots det har 

hälso- och sjukvården inte lyckats hjälpa patientgruppen på ett tillfredsställande sätt då 

patientgruppen fortsatt har sämre fysisk hälsa än normalbefolkningen och fortsatt ökad risk att 
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dö i förtid som följd av detta. Tidigare omvårdnadsforskning har framförallt kretsat kring 

fysisk aktivitet och interventionsprogram för att förbättra patienters fysiska hälsa men inte så 

mycket forskning har fokuserat på det som i dagsläget faktiskt görs på rutin för att förbättra 

patienters situation rörande fysisk hälsa och hinder och möjligheter i det arbetet. Detsamma 

gäller forskning rörande psykiatrisjuksköterskors kunskap och medvetenhet om 

patientgruppens hälsorisker. 

Det är av intresse att få ökad kunskap om detta för att reda ut vad som idag fungerar i det 

hälsofrämjande arbetet i vården och vad som kan förbättras för att patienterna ska få tillgång 

till bättre hälso- och sjukvård.   

 

4. SYFTE 

Syfte med föreliggande studie är att beskriva specialistsjuksköterskors uppfattningar om 

fysisk hälsa hos patienter med samtidig psykossjukdom. Ytterligare syfte är att beskriva det 

hälsofrämjande arbetet som utförs samt specialistsjuksköterskornas uppfattningar om detta 

arbete. 

 

Forskningsfrågor relaterande till syftet: 

Vilka uppfattningar har sjuksköterskorna om patienternas fysiska hälsa? 

Vad beskriver sjuksköterskorna som hälsofrämjande arbete? 

Vilka uppfattningar har sjuksköterskorna om sitt eget hälsofrämjande arbete, vad fungerar i 

arbetet? är det något som uppfattas som problematiskt och hur kan det iså fall förbättras? 

 

5. Teoretisk referensram 

Den teori som applicerats på studien är teorin om personcentrerad vård enligt McCormack 

och McCance (2006). Teorin fokuserar på relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

men även på patientens anhöriga. Anhöriga kommer dock inte tas upp särskilt i denna studie 

utan fokus kommer att ligga på vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten.  

Som tidigare nämnt menar Adams (2008) att sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård som 

arbetar med patienter med psykossjukdom ofta har en god relation till sina patienter. 

Kontakten beskrivs som långvarig och av personlig karaktär, speciellt i de fall då patienterna 

har ett mycket litet socialt nätverk i övrigt, vilket inte är helt ovanligt inom patientgruppen. 

Med detta i åtanke skulle den vårdrelationen kunna utgöra en god grund i arbetet med 

patienternas fysiska hälsa, och därför har teorin om personcentrerad vård valts för att 
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diskutera vårdrelationen i förhållande till informanternas uppfattningar om sina patienters 

hälsa och beskrivningar samt uppfattningar om den vård de erhåller utifrån den. 

En god vårdrelation sjuksköterska och patient emellan är vital i förhållande till hur resultatet 

av vården kommer att se ut enligt McCormack och McCance (2006), och för att erhålla en 

god vårdrelation är det flera delar som ska fungera. Teorin om personcentrerad vård tar upp 

fyra centrala delar, där den första delen handlar om sjuksköterskans förutsättningar att ge 

omvårdnad utifrån kompetens, värderingar, personliga erfarenheter och skickligheter, 

självkännedom samt engagemang i sitt arbete. Den andra delen i teorin talar om vårdmiljön 

vilket beskriver rummet där omvårdnaden ges. I vårdmiljön inkluderas kulturen på 

arbetsplatsen, sjuksköterskans skicklighet i ledarskap som påverkar miljön och 

organisationens vilja/möjlighet att använda sig av evidens i utvecklingen av vården. 

Den tredje delen är den personcentrerade processen i vilken den faktiska vården som ges till 

patienten ska vara med hänsynstagande till patientens egna värderingar, upplevelser och 

uppfattningar om hälsa/ohälsa, levd situation och vård samt patientens medbestämmanderätt i 

vården. Den fjärde och sista delen handlar om förväntade resultat av vården utifrån de tre 

ovanstående punkterna. Med förväntade resultat inkluderas patientens känsla av 

tillfredsställelse, medverkande och medbestämmande i vården, god kommunikation 

vårdtagare och vårdgivare emellan, välfungerade relationer och ledarskap på vårdgivarens 

arbetsplats som gynnar innovativitet i vårdandet.   

 

6. METOD 

Då syftet med studien är att beskriva psykiatrisjuksköterskors uppfattningar rörande den 

fysiska hälsan hos sina patienter, det hälsofrämjande arbetet som utförs samt uppfattningar 

kring detta arbete gjordes kvalitativa intervjuer för att samla in information som sedan 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys som metod enligt Hsieh och Shannon (2005) 

samt Graneheim och Lundman (2004).   

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskriver vikten av att forskaren under en kvalitativ 

studie ska förhålla sig medvetet öppen för informantens subjektiva upplevelse av ämnet som 

avses att studeras, vilket eftersträvats i studien.  Liksom informanten har även forskaren en 

subjektiv upplevelse, vilket hen som forskare blir tvungen att medvetandegöra under studiens 

gång. Detta är viktigt för att eliminera risken att blanda in sin egen förförståelse av ämnet som 

studien avser då detta kan påverka och rikta forskningen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 

2008, s. 95-97 & 134-137).  Med ovanstående i åtanke har distans till studiematerialet 
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kontinuerligt tagits för medvetandegörande av tidigare erfarenheter och författarens egna 

uppfattningar rörande det som avsetts studeras. Detta har gjorts genom regelbunden reflektion 

kring förförståelsen och den nya kunskapen som kommit under studiens gång, ensam och 

tillsammans med handledare i seminarium.  

 

6.1 URVAL 

Ett strategiskt urval av informanter gjordes utifrån studiens syfte. Tanken var att få en 

homogen grupp i den meningen att alla informanter hade likartade utbildningar och likartade 

arbetsplatser (Polit & Beck, 2012, s. 515-518). Informanter som inkluderades i studien var 

sjuksköterskor specialistutbildade i psykiatrisk vård som arbetade på en 

öppenvårdsmottagning för patienter med psykossjukdom och som hade arbetat på nuvarande 

arbetsplats i minst ett år. Kriteriet på arbetslängden sattes då några av intervjufrågorna gällde 

det faktiska hälsofrämjande arbetet som utfördes och önskan fanns att informanten var insatt i 

de rutiner som arbetsplatsen hade kring detta. För att få en informantgrupp som kunde stärka 

datas överförbarhet önskades en så homogen grupp som möjligt enligt ovan men också en 

grupp med utrymme för variationer i enlighet med Polit och Beck (2012, s. 515-518). Med 

denna avsikt gjordes intervjuerna på fem olika öppenvårdsmottagningar i tre olika 

sjukvårdområden i Stockholm. För att komma i kontakt med informanterna kontaktades först 

enhetschefen på respektive öppenvårdsmottagning via e-post (se bilaga 1) och med deras 

medgivande kontaktades sedan anställda som passade in på den önskade informantprofilen. 

Sjuksköterskorna som uppfyllde inklusionskriterierna erhöll ett informationsbrev (se bilaga 2) 

som beskrev författarens bakgrund, studiens syfte och upplägg, informantens rätt att när som 

helst avbryta studien och information om att all data skulle hanteras konfidentiellt. Därefter 

hörde sex informanter av sig till författaren via telefon eller e-post. I vissa fall tog författaren 

kontakt med informanterna per telefon då svar uteblivit.  

Sammanlagt sex informanter i blandande åldrar inkluderades i studien varav fem stycken var 

kvinnor och en var man. Informanterna var i åldern 30-60 år gamla. Arbetslivserfarenheten 

var blandad i gruppen. Fyra stycken av informanterna hade lång erfarenhet inom psykiatrisk 

vård, men ingen erfarenhet av att arbeta inom somatisk vård. Resterande två hade arbetat 

inom somatisk vård ett par år innan de började arbeta inom psykiatrin.  
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6.2 DATAINSAMLING 

Platsen för datainsamling skedde enligt informantens önskan och i samtliga fall skedde den på 

respektive informants arbetsplats. Intervjuerna ägde rum från november 2012 till februari 

2013. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter. 

I enlighet med Kavle och Brinkman (2009, s. 129-131) övervägdes antalet informanter efter 

inhämtat material. Efter fyra intervjuer genomgicks materialet för att se hur innehållsrikt det 

var. Då det uppfattades som att det fortfarande fanns ny information att hämta gjordes 

ytterligare två intervjuer. Därefter upplevdes mängden och innehållet av data som 

tillfredsställande.  

Datainsamlingen utfördes genom strukturerade intervjuer (se bilaga 3) med vilket menas att 

frågorna var detaljrika så att specifika ämnen skulle beröras kopplade till studiens syfte. 

Frågorna ställdes i en specifik ordning i den mån det inte störde flödet i berättelsen. Frågorna 

strukturerades så att informanten även skulle ges utrymme för subjektiva reflektioner kring 

ämnen som behandlades. Informanterna hade innan intervjun fått tillgång till studiens syfte 

för att kunna känna sig förberedda inför intervjun i enlighet med Kvale och Brinkman (2009, 

s. 146-153). Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades sedan 

ordagrant för att inte gå miste om något som informanten förmedlade under analysprocessen. 

Sammanlagt gav intervjuerna ett textomfång på cirka 45 A4 sidor med enkelt radavstånd.  

 

6.3. ANALYS 

Analysen av insamlad data gjordes med designen induktiv kvalitativ innehållsanalys enligt 

Hsieh och Shannon (2005). I enlighet med den induktiva kvalitativa designen samlades helt 

ny kvalitativ data in som sedan organiseras och struktureras, till skillnad från en deduktiv 

design där man istället är ute efter att pröva en modell eller hypotes alternativt att prova redan 

insamlad data i en ny kontext.  

Syftet med analysen var att beskriva det manifesta innehållet, alltså de uppenbara 

komponenterna som framkom ur informanternas subjektiva berättelser. I enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004) eftersträvades ett objektivt förhållningssätt till insamlad data 

under analysen medan en kondensering av texten skedde. Till en början lästes intervjuerna 

igenom flera gånger och sedan gjordes kondenseringen av texten genom identifiering av 

meningsbärande enheter i materialet, vilka sedan gavs specifika koder som beskrev essensen i 

innehållet men kortade ner textmassan. Även under kondenseringen av texten gick författaren 

igenom materialet flertalet gånger som sig bör enligt Graneheim och Lundman (2004). Texten 

lästes igenom fram tills helheten i materialet och meningsbärande enheter visade sig. 
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Struktureringen av texten skedde med som ovan nämnd kodning där meningar med liknande 

innebörd fick liknande koder vilket sedan fördes ihop till kategorier. Kategorier blev 

sammanlagt fem stycken varav två fick underkategorier, s.k. subkategorier där texten talar om 

samma sak som huvudkategorin men där olika nyanser finns. Dessa kategorier och 

subkategorier fick sedan rubriker som var karaktäristiska för innehållet.  

 

7. FORSKNINGSETIK 

Inom vetenskaplig forskning bör forskaren hela tiden göra sig påmind om nyttan av sin 

forskning. För att få en så trovärdig forskning som möjligt ska forskaren även hålla sig så nära 

ämnet som möjligt samtidigt som hen ska förhålla sig medvetet objektivt till ämnet som avses 

att studeras, detta för att inte riskera att färga resultaten av sin egen förkunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 93). Ovanstående har under studien efterlevts då den egna förkunskapen 

kring ämnet som avsetts studeras hela tiden reflekterats och ifrågasatts med syftet att inte 

riskerade att påverka resultatet. Nyttan av studien har även den ifrågasatts, med resultatet att 

det är ett viktigt ämne att studera för att få ökad kunskap om arbetet med patienternas fysiska 

hälsa för att förhoppningsvis kunna påverka en utveckling av arbetet.  

 

För att ge forskaren etisk handledning i sitt arbete har vetenskapsrådet (2002) för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning framställt fyra grundkrav för etisk forskning som gett 

vägledning i denna studie. I enlighet med informationskravet har informanterna i ett 

informationsbrev (se bilaga 2) fått information om studiens syfte, vilken nytta studien har, 

information om vem som avser intervjua, person och kontaktuppgifter till denna, samt till 

vilken institution intervjuaren tillhör. Detta har delgivits innan informanterna tackat ja till att 

delta i studien. I informationsbrevet framkommer även, i enlighet med samtyckeskravet, att 

deltagandet i studien är frivilligt och att det närsomhelst kan avbrytas utan att anledning 

behöver anges. Det har även tydligt framgått att all information som framkommer under 

intervjuerna behandlas konfidentiellt, likaså personuppgifter på informanterna och att 

informationen kommer att destrueras efter det att studien är genomförd i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Ett dilemma som uppkom vid planering av intervjuerna var att några 

av informanterna arbetade på samma arbetsplats och skulle samtidigt inte kunna identifiera 

varandra som informanter. För att undvika detta bokades inga tider med informanter som 

arbetade på samma arbetsplats direkt efter varandra utan detta skedde utspritt över olika 

dagar. Detta med undantag för en mottagning där två informanter delgett varandra att de 
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skulle medverka och önskade tider direkt efter varandra då detta ansågs underlätta deras 

planering av arbetsdagen.  Samtliga informanterna, trots vetskapen om varandras medverkan 

som i detta fall, kommer inte kunna identifiera varandra i resultatredovisningen då 

informationen avidentifieras och sammanställs vid redovisning, vilket informanterna fått 

information om.  

I informationsbrevet framkommer även, i enlighet med nyttjandekravet, att studien inte fyller 

något ickevetenskapligt eller kommersiellt syfte.  

Studien har inte genomgått en forskningsetisk prövning av en forskningsetisk kommitté då 

gruppen som avsetts utgöra informanter inte klassats som särskilt utsatt eller sårbar, inte heller 

har intervjufrågornas karaktär bedömts som särskilt känsliga att beröra.     

 

8. RESULTAT  

Nedan följer en resultatredovisning av kategorier och subkategorier som framkommit genom 

analysen av texten. Kategorierna är följande: ”Medvetenhet rörande patientgruppen som 

riskgrupp”; ”Uppfattningar kring arbetet med fysisk hälsa”; ”Hälsofrämjande omvårdnad” 

med tillhörande subkategorier: ”Hälsokontroller”, ”Rådgivning och motivation”; ”Problem i 

det hälsofrämjande arbetet” med tillhörande subkategorier: ”Uppfattningar om patientgruppen 

som svårmotiverad”, ”Överbelastning av arbetsuppgifter” och ”Otillfredsställande samarbete 

med övriga vården” och till sist kategorin ”Önskvärt förbättringsarbete”.  

 

8.1. MEDVETENHET RÖRANDE PATIENTGRUPPEN SOM RISKGRUPP 

Hos samtliga informanter framkom i intervjuerna en medvetenhet rörande hälsorisker hos 

patienter med psykossjukdom och skadliga biverkningar av medicinering med neuroleptika. 

Informanterna resonerar kring sina patienter som en riskgrupp för att utveckla hjärt-

kärlsjukdom och diabetes relaterat till biverkningar av medicinering men även som ett resultat 

av svårbehandlade negativa symtom.  De negativa symtom som togs upp i sammanhanget var 

framförallt att patienten isolerar sig, är inaktiv, initiativlös och negligerar att sköta sin kost 

och hygien. Något som även togs upp var att de flesta patienter är högkonsumenter av tobak 

och då framförallt i form av ciggarettrökning vilket samtliga informanter kopplade till ökad 

risk för fysisk ohälsa och sämre förmåga till aktivering i form av dålig kondition.  

 

Medvetenheten var även stark hos samtliga sjuksköterskor om vikten av god kosthållning, 

god sömn samt regelbunden fysisk aktivitet i någon form för att förhindra sjukdom och 
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bibehålla god fysisk hälsa. Samtliga informanter kopplade även i något avseende den fysiska 

hälsan till det psykiska välbefinnandet.   

 

Samtliga informanter beskrev en stark medvetenhet hos de flesta av sina kollegor på 

arbetsplatsen angående patientgruppen som riskgrupp för fysisk ohälsa och sjukdom.  

 

8.2. UPPFATTNINGAR KRING ARBETET MED FYSISK HÄLSA 

Fyra av sex informanter förmedlade under intervjun att arbetet med patienternas fysiska hälsa 

är en självklarhet som ingår i arbetet på samma sätt som det ingår att arbeta med patienters 

psykiska hälsa. Det uttrycktes en känsla av att det är naturligt att sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrin också ska ta ett ansvar för patientens fysiska hälsa då patienten har mest 

kontakt med den psykiatriska vården och i regel väldigt lite kontakt med sjuksköterskor inom 

den somatiska vården. Ett par av dessa informanter uttryckte en känsla av att 

sjuksköterskekollegor på arbetsplatsen inte tar arbetet med fysisk hälsa på allvar trots 

medvetenhet kring patientgruppen som risk grupp för fysisk sjukdom och förtidig död.  

 

Resterande två informanter uttryckte att arbetet med patienters fysiska hälsa är ett viktigt 

arbete att utföra men att prioriteringen hos dem ligger på patientens psykiska hälsa och dennes 

upplevelse av vad som för stunden är viktigast att vårda. Då det uppfattades som att de flesta 

patienter inte ser sin fysiska hälsa som något prioriterat så blir det heller inte prioriterat av 

sjuksköterskan eftersom det uppfattas viktigast att arbeta med det som patienten förmedlar 

som sina största problem och orsaker till illabefinnande. Arbetet med den fysiska hälsan sågs 

främst som det sjuksköterskan tycker är det viktigaste för patienten och inte det som patienten 

upplever som viktigast i sin vård. Dock beskrev informanterna att ifall tid och resurser fanns 

skulle det vara önskvärt att ha lika mycket tid till det fysiska hälsoarbetet som det psykiska.  

 

En sjuksköterska beskrev att personligheten och livsstilen hos sjuksköterskan nog kan spela 

roll för vad man har för fokus i omvårdnadsarbetet. 

 

Det ligger ju på hur man lever sitt liv själv (skratt). Även om vi ska följa alla riktlinjer och så. 

Så tänker jag nog… 
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8. 3. HÄLSOFRÄMJANDE OMVÅRDNAD 

 

8. 3. 1.  Hälsokontroller 

I samtliga intervjuer framkom att det på arbetsplatsen finns en relativt tydlig struktur för 

arbetet med patienters fysiska hälsa. Samtliga öppenvårdsmottagningar har regelbundna 

hälsokontroller, i regel kallas patienten 1ggr/år, där patientens fysiska status kartläggs genom 

provtagning, kontroll av blodtryck och puls samt längd vikt och midjemått. Vid dessa 

tillfällen ställs även hälsorelaterade frågor om patientens kost, sömn och aktivitets vanor. 

Framkommer det något avvikande under dessa årskontroller remitteras patienter vidare till 

vårdcentralen av ansvarig läkare på öppenvårdsmottagningen. En informant uppgav att 

patienterna kallas till sjuksköterska var tredje månad för kontroll av Body Mass Index (BMI). 

 

Utöver regelbundna hälsokontroller informerade samtliga informanter om att det på 

arbetsplatsen finns PM rörande arbetet kring patientens fysiska hälsa. Majoriteten av 

informanterna delgav att dessa PM främst har fokus på medicinska biverkningar av 

neuroleptikabehandling.  Ett par av informanterna uttryckte även att de använder den 

”kliniska blicken” i observation och bedömning av patientens fysiska hälsa utan att ta 

kontroller.  

 

Två informanter tog upp vårdprogrammet som ledstjärna och informerade om att 

sjuksköterskorna på arbetsplatsen utformar sitt arbete angående patienters fysiska hälsa efter 

dessa riktlinjer.  

 

8. 3. 2 Rådgivning och motivation 

Majoriteten av informanterna beskrev att patienterna kontinuerligt erbjuds aktiviteter i form 

av hälsorådgivning, antingen i grupp eller individuellt där patienten kan få råd angående 

kosthållning, aktivitet och sömn. Motivation i samtal med patienten till ett hälsosamt leverne 

utförs också av sjuksköterskan.  Ett par öppenvårdsmottagningar erbjuder fysisk aktivitet på 

recept som skrivs ut av sjuksköterskan och på de andra mottagningarna erbjuds fysisk 

aktivitet i grupp och i avsaknad av detta hänvisas patienterna till kommunala aktivitetscenter.  

 

Det framkom även att de flesta informanterna har god kommunikation med ansvarig 

psykiatriker kring val av mediciner där två informanter tydligt uttryckte att psykiatrikern på 
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rutin undviker insättning av neuroleptika som forskning och klinisk erfarenhet visat orsakar 

kraftig viktuppgång.  

 

8.4. PROBLEM I DET HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET 

 

8.4.1. Uppfattningar om patientgruppen som svårmotiverad 

Rörande vad som försvårar arbetet kring patientens fysiska hälsa gav informanterna uttryck 

för liknande problematik. 

Bland annat gavs det uttryck för att patientgruppen är en svårmotiverad patientgrupp när det 

kommer till att förändra kost, sömn och motionsvanor. Detta relaterades främst till negativa 

symtom. Det uppfattades svårt att få patienten engagerad och initiativtagande, i alla fall till en 

förändring som varar över tid. En del patienter är till en början engagerade i att förändra sin 

livsstil men det är sällan initiativet till förändring håller i sig särskilt länge. En informant 

vittnade om ett interventionsprogram för att främja livsstilförändringar där patienterna faktiskt 

medverkade hela vägen och lyckades förändra mycket i sin vardag. Dock gick förändringarna 

tillbaka till det ursprungliga så fort programmet avslutades och det inte längre fanns personal 

som motiverade och följde upp patienternas förändringar. En informant uttryckte situationen 

som: 

 

att gå ut och gå, sporta, och äta rätt, det arbetas det med men det finns förstås en gräns för 

att vi vet också att vi kan vilja men patienten måste vilja lite mer än oss. Vi kan inte vilja åt 

patienten.  

 

Likaså kan det vara med de årliga hälsokontrollerna där en viss andel patienter tackar nej till 

erbjudandet eller bara inte dyker upp.  Två informanter tog även upp positiva symtom som 

problematiska i arbetet, så som hallucinationer som påverkar patientens koncentration och 

paranoida tankar och upplevelser som begränsar socialsamverkan. Två informanter tog upp 

utmaningen i arbetet med att hjälpa patienten att lära känna sin kropp då vissa patienter har 

svårt att koppla ihop fysisk och psykisk hälsa. Det som initialt verkar som vanföreställning 

kan visa sig vara fysisk påverkan.  En informant tog upp en patient som uttryckte att det levde 

en annan människa i hens kropp som tryckte på en punkt inuti benet så det gjorde ont, vilket 

senare visade sig vara smärta relaterat till ischemi.  
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8.4.2. Överbelastning av arbetsuppgifter 

Överbelastning av arbetsuppgifter hos informanterna och tidsbrist som resultat av detta 

uttrycktes av samtliga informanter. Informanterna beskrev en önskan om mer tid till arbetet 

med patienternas fysiska hälsa, som det ser ut nu blir vården lidande på grund av att 

sjuksköterskorna har så många olika uppgifter som det krävs att de hinner med.  

 

Jag tänker mig att kanske sjuksköterskor skulle behöva ha hjälp med att avgränsa till 

arbetsområde och då skulle de kanske få mer tid över till detta och göra en bra uppgift 

eftersom de har en grundutbildning för omvårdnad kring hur man håller sig frisk och inte blir 

för tjock och drar på sig sjukdomar som har med övervikt och stress att göra. 

 

Majoriteten av informanterna uttryckte frustration kring att de önskade utföra ett mycket 

större arbete kring fysisk hälsa och välbefinnande än vad som i nuläget är möjligt. Eftersom 

mycket tid behöver gå till att motivera och engagera patienterna för delaktighet i vården 

behöver personalstyrkan vara större. Detta medför att omvårdnaden i nuläget rörande fysisk 

hälsa främst går till de patienter som redan är aktiva och engagerade i sitt välbefinnande och 

kanske inte till de patienter som egentligen behöver omvårdnaden mest. Endast en informant 

uttrycker att möjlighet och tid finns på arbetsplatsen för att utveckla omvårdnaden rörande 

patienternas fysiska hälsa.  

 

Patientantalet på öppenvårdsmottagningarna uppfattades av samtliga informanter vara 

oproportionerligt stort i förhållande till anställda sjuksköterskor. Detta leder det till att 

önskvärda rutiner som uppföljning av igångsatt planering för aktivitet, ändring i kostvanor 

eller fysisk aktivitet på recept inte går att utföra på ett tillfredställande sätt.  

Två informanter berättade att de på deras arbetsplatser inte har möjlighet att kalla alla 

patienter på årskontroller utan istället sker en prioritering där endast de som bedöms vara i 

störst risk för fysisk ohälsa kallas, prioriteringen kan bero på tidigare fysisk ohälsa/sjukdom 

och/eller behandling med antipsykotiskt preparat som bedöms ge störst ökad risk för 

biverkningar som påverkar patientens hälsa. 

En informant uttryckte frustration kring att sjuksköterskan förväntas göra så mycket 

administrativt arbete vilket stjäl tid från omvårdnaden.  
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8.4.3. Otillfredsställande sammarbete med övriga vården  

Informanterna beskrev även avsaknaden av samarbetet med vården utanför psykiatrin som ett 

problem i arbetet med patienternas fysiska hälsa. Tidigare har det på flera av mottagningarna 

funnits tillgång till sjukgymnast samt ett närmare samarbete med vårdcentralen vilket i 

nuläget saknas.  

Ett par informanter tog upp sekretessen mellan vårdenheterna som ett problem då 

sjuksköterskan på den psykiatriska mottagningen inte har tillgång till patientens övriga 

journaler och därför inte kan se om patienten varit på en specifik undersökning, 

rekommenderats uppföljning eller fått en ny tid för uppföljning. 

En av informanterna menade att de flesta patienterna inom patientgruppen inte tar initiativet 

att besöka en vårdenhet enbart för att de fått hem en kallelse i brevlådan. Detta har och kan 

leda till att viktiga undersökningar inte görs då ansvarig sjuksköterska på den psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen inte får möjlighet att se till att patienten motiveras till att gå dit eller 

kan erbjuda att en personal som patienten känner följer med på undersökningen.  

Två informanter belyste även att det fanns ett flertal fall där attityden hos personalen inom 

den somatiska vården varit ett problem då patienterna inte tagits på allvar när de sökt vård 

vilket sedan fått allvarliga konsekvenser. Informanterna relaterade detta till brist på kunskap 

om psykossjukdom hos andra vårdgivare.  

 

8.5. ÖNSKVÄRT FÖRBÄTTRINGSARBETE  

Under samtliga intervjuer framkom att ett utökat samarbete med vårdcentralen är önskvärt. En 

informant uttryckte tankar om att ett samarbete med åtminstone multisjuka patienter skulle 

vara önskvärt där sjuksköterskor från respektive enhet har regelbundna möten angående 

patientens vård. I nuläget vet den ena vårdgivaren inte vad den andra gör vilket påverkar 

vården. Informanten menade att om psykiatrisjuksköterskan var väl insatt i tillexempel en 

patients behandling av högt blodtryck skulle man kunna arbeta enligt rekommendationer från 

vårdcentralen och även hjälpa till att kontrollera att patienten faktiskt hämtar ut och tar sina 

ordinerade blodtrycksmediciner. Detta uppfattades lättare för ansvarig sjuksköterska inom 

psykiatrin då det tillhör det vanliga att hen känner patienten väl då de i regel har regelbunden 

kontakt under många år vilket patienten inte har med personal på vårdcentralen och/eller 

andra vårdenheter.  

 

De flesta informanterna efterlyste utbildning hos all personal på öppenvårdsmottagningen, 

mentalskötare som sjuksköterskor i hur de ska arbeta hälsofrämjande med sina patienter. Ifall 
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alla har bättre kunskap och färdighet gällande detta skulle ansvaret kunna delas upp mellan 

mentalskötare och sjuksköterskor och det skulle kunna leda till att fler saker blev gjorda och 

att patienterna fick en bättre uppföljning och kontinuitet i vården kring den fysiska hälsan.  

 

En informant uttryckte en önskan om en central enhet för psykossjuka som arbetar endast med 

fysisk hälsa hos patientgruppen specifikt. 

 

Om det skulle vara någon större storstadsorganisation skulle man ju också kunna ha en egen 

enhet faktiskt som olika enheter delade på. Där man bara jobbade med det här. Då skulle 

man både kunna arbeta direkt med att ta emot patienter där och behandla och utbilda dem 

och att utbilda personal. En egen mottagning. 

 

Flera av informanterna uttryckte även en önskan om bättre preventivvård att erbjuda 

patienterna och att det redan vid inskrivning på öppenvårdmottagningen skulle göras en 

medveten plan kring detta som sedan naturligt följde med i vårdprocessen. Då många 

patienter röker uttrycktes även att det vore bra att kunna erbjuda ett rökavvänjningsprogram i 

större utsträckning.  

 

En informant tog upp önskan om att kunna erbjuda patienterna tillgång till för patientgruppen 

bättre anpassade friskvårdsmöjligheter som anpassade träningslokaler. Detta då det som i 

nuläget erbjuds som ”Friskis och Svettis” och/eller större simhallar där det vistas mycket folk 

inte alltid passar för patienter med paranoia, hallucinationer och vanföreställningar. Dessa 

miljöer riskerar att generera för mycket intryck och kan därför upplevas som en otrygg miljö.  

 

9. DISKUSSION 

 

9.1 METODDISKUSSION 

 

9.1.1 Urval 

 Polit och Beck (2012, s. 584-585) anser att för att få ett så trovärdigt, pålitligt och överförbart 

material som möjligt ska ett strategiskt urval göras. Detta gjordes i studien utifrån studien 

syfte för att få en homogen informantgrupp, vilket stärkte överförbarheten. För att få ett 

varierande och rikt resultat gjordes även försök att få en grupp med naturlig variation av 
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informanter i förhållanden, ålder och kön och för att ytterligare stärka detta gjordes urvalet på 

fem olika öppenvårdsmottagningar i tre olika sjukvårdområden i Stockholm (Polit & Beck, 

2012, s. 515-518). Strategin för att få variation i resultatet uppfattades god av författaren då 

det vid intervjuerna visade sig att arbetet och uppfattningarna skilde sig, inte bara utifrån 

person, utan även utifrån vilken mottagning informanten arbetade på. Medelåldern och 

könsfördelningen såg även den olika ut beroende på mottagning.  

För att nå informanterna kontaktades enhetschefer på öppenvårdsmottagningar runt om i 

Stockholm (se bilaga 1). Det var önskvärt i början att få komma ut till respektive mottagning 

för att informera hela arbetsgruppen för att sedan intressanter själva skulle ta kontakt 

angående intervju, detta för att ge informanterna tillgång till ytterligare information än det 

som gavs i informationsbrevet (se bilaga 2) och möjlighet till frågeställningar om studien. 

Fallet blev dock inte så då enhetscheferna samt anställda istället önskade att kontakten skedde 

via e-post eller telefon för enkelhetensskull. Tankar kring det kan eventuellt vara att tid och 

resurser sparas. Kontaktuppgifter gavs ut av enhetschefen på anställda sjuksköterskor med 

specialistutbildning. I efterhand hade en informationsträff för samtliga anställda 

sjuksköterskor på öppenvårdsmottagningen ändå varit att föredra då det eventuellt ingivit 

studien en starkare känsla av trovärdighet då information i nuläget inte finns om hur 

enhetschefen valde att informera sjuksköterskorna, eller hur de aktuella informanterna valdes 

ut.  

Variationen av åldrar blev enligt eftersträvan, vilket även gav en variation av 

arbetslivserfarenhet, dock inkluderades endast en person av manligt kön trots att det var 

önskvärt att ta med fler. I detta fall kunde ingen skillnad av data urskönjas utifrån kön men 

eventuellt hade en könsskillnad kunnat påvisas ifall fördelningen av kön var jämnställd. 

Anledningen till att endast en informant av manligt kön inkluderades var att anställda 

specialistsjuksköterskor på respektive öppenvårdsmottagning var övervägande kvinnor. 

Eventuellt tyder det på att urvalsgruppen, trots ambition att få en könsjämställdgrupp, blev 

representativ för professionen.  

 

9.1.2 Datainsamling 

I enlighet med Kvale och Brinkman (2009, s. 146-153) gjordes intervjuer med strukturerade 

frågor (se bilaga 3). Intervjufrågorna var detaljrika så att specifika ämnen skulle beröras i 

enlighet med syftet men samtidigt strukturerade för att ge utrymme för subjektiva reflektioner 

kring ämnen som behandlades.  Intervjuformen fungerade bra för studiens syfte då resultatet 

gav detaljrikt fakta men också ett flöde av fria associationer om tankar, idéer och erfarenheter 
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kring ämnet som avsågs studeras.  Det uppfattades som att det detaljrika i intervjufrågorna var 

en bra grund för stimmulering av tanken vilket sedan gav ett rikt material genom subjektiva 

uppfattningar hos informanten.  

Liksom Kavle och Brinkman (2009, s. 129-131) förespråkar övervägdes antalet informanter 

efter inhämtat material. Efter fyra intervjuer genomgicks materialet för uppskattning av hur 

rikt det var. Eftersom det uppfattades som att det fortfarande fanns ny information att hämta 

gjordes ytterligare två intervjuer och efter det upplevdes mängden och innehållet av data som 

tillfredsställande då inte så mycket ny data längre tillkom.  

Samtliga informanter önskade att intervjuerna skedde på deras egen arbetsplats, detta skulle 

av informanterna kunna upplevas som distraherande och/eller stressande men tid var avsatt 

och intervjuerna tog plats i slutna mottagnings eller samtalsrum som avskärmade miljön 

utanför.  

I enlighet med Kvale och Brinkman (2009, s. 146-153) hade informanterna tilldelats syftet 

med studien innan intervjun ägde rum vilket gav dem lite tid till reflektion.  

Intervjuerna spelades in på en diktafon och transkriberades sedan ordagrant för att behålla 

äkthet och pålitligheten i insamlad data. Förförståelse för ämnet hanterades och 

medvetandegjordes kontinuerligt, bland annat i diskussion med handledare och medstudenter 

under seminarier och genom detta kunde datas konfirmerbarhet bibehållas, vilket ökade 

trovärdigheten i resultatet (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). 

 

9.1.3 Analys 

Kvalitativ innehållsanalys gjordes enligt Hsieh och Shannon (2005) samt Graneheim och 

Lundman (2004).  Att använda sig av flera källor till denna analysmetod uppfattades berika 

användningen av metoden då Hsieh och Shannon (2005) beskriver metodens syfte och design 

mycket tydligt medan Graneheim och Lundman (2004) erbjuder en manual i det praktiska 

utförandet.   

Metoden innehållsanalys har kritiserats på grund av sin ”enkelhet”. Graneheim och Lundman 

(2004) skriver dock att metoden är så enkel eller så avancerad den görs. Metoden uppfattades 

mycket användbar under analysprocessen då insamlad data på ett tydligt och strukturerat sätt 

gick från att vara enskilda utskrivna intervjuer till att kondenseras med hjälp av koder som 

sedan blev kategorier och subkategorier. Det finns en ”enkelhet” i metoden men som för den 

skull inte är simpel utan instället gör att processen blir tydlig och välstrukturerad. Risken att 

tappa eller förvränga data upplevs mycket liten under den metodiska genomgång som 

analysmetoden medför. Data gås igenom steg för steg under en process vilket bibehåller 
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essensen och skapar pålitlighet samt äkthet av data hela vägen genom analysen. Detta kanske 

istället för ”enkelhet” i negativ mening tillförskriver metoden en viss säkerhet. Ytterligare en 

strävan i att stärka resultatets äkthet gjordes genom användning av citat i beskrivning av 

resultatet. 

I studien beskrevs det manifesta i texten.  I början av analysprocessen fanns funderingar på att 

ägna sig åt både det manifesta och det latenta i texten men efter analysens gång visade det sig 

att ett direkt tema inte gick att utläsa i insamlad data och resultatet blev då att endast det 

manifesta i texten plockades ut för ytterligare analys. Ett tema hade varit önskvärt då det gett 

överförbarheten av data ytterligare tyngd.  

 

9.2 RESULTATDISKUSSION  

 

9.2.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

 

9.2.1.1. Uppfattningar om patienternas fysiska hälsa 

Resultatet visar att informanterna uppfattade patientgruppen som en riskgrupp för att utveckla 

fysisk ohälsa och sjukdom. Patienternas livsstil ansågs av informanterna vara en vital faktor 

till deras sviktande fysiska hälsa. Exempel på livsstilsfaktorer som togs upp i sammanhanget 

var inaktivitet, ohälsosam kost, oregelbunden sömn och tobaksanvändning vilket går i linje 

med tidigare forskning (Ursing, et al., 2008; Ohlsen, et al., 2005; Barnes, et al., 2006) där 

livsstilsfaktorer tas upp som en av de största faktorerna till patientgruppens fysiska ohälsa. 

Resultatet tyder på en kännedom om aktuell forskning (Msghina & Lindefors, 2009; 

Newcomer, 2007;  Usher, et al., 2006) som visar riskfaktorer vid behandling med 

antipsykotiska preparat.  Risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar och diabetes relaterat till 

antipsykotisk medicinering togs upp och resultatet visar även att en diskussion angående val 

av antipsykotiskt preparat beroende på biverkningsprofil förs sjuksköterskor och läkare 

emellan där biverkningar kontra symtomlindring diskuteras.  

 

Utöver livsstilsfaktorer och läkemedelsbiverkningar togs förekomsten av negativa symtom 

upp som något som påverkar patienternas fysiska hälsa negativt. De negativa symtom som 

togs upp av informanterna var isolering, inaktivitet, vilket tidigare även beskrivits som en 

livsstilsfaktor av informanterna, initiativlöshet och att patientgruppen ofta negligerar att sköta 

sin kost och hygien samt aktiviteter vilket bidrar till den fysiska ohälsan.   
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Resultatet visar också uppfattningar, som samstämmer med tidigare forskning av Andersson, 

et. al., (2008), om att den fysiska hälsan hos patienterna även påverkar den psykiska hälsan 

vilket ses som ytterligare anledning att arbeta tillsammans med patienterna på ett 

hälsofrämjande sätt med fysik aktivitet och god livshållning i övrigt som hälsosam kost och 

god sömn. I resultatet framkommer dock även att den fysiska och den psykiska hälsan delas 

upp där några av informanterna ser den psykiska hälsan som viktigast då det är det patienterna 

själva lyfter fram vid mottagningsbesöken. Resultatet antyder att det finns vissa brister i 

helhetssynen av patienterna trots att andra resultat i studien visat att samtliga informanter 

erhåller god kunskap och kännedom om patientens situation när det kommer till risk för fysisk 

ohälsa och sjukdom. Trots patientens fokus på psykisk ohälsa skulle sjuksköterskan kunna 

vara det verktyg patienten behöver för att lära sig se kopplingen mellan fysisk och psykisk 

hälsa. Speciellt då det finns forskning som visar att negativa symtom, positiva symtom, ångest 

och korttidsminne kan förbättras genom fysisk aktivitet (Vancampfort, Probst, Helvik 

Skjaerven, Catalán-Matamoros, Lundvik- Gyllensten, Gómez-Conesa, Ijntema & De Hert, 

2012).  

Enligt Katakura, Matsuzawa, Ishizawa, och Takayanagi (2013) har sjuksköterskor inom 

psykosvården och deras patienter inte sällan olika syn på vilken fysisk kondition patienten 

befinner sig i. Det är därför viktigt att sjuksköterskan verkligen sätter sig in i patientens 

upplevelse och önskningar och mål för att få en så god behandlings allians som möjligt. I 

studiens resultat kom sjusköterskans syn på sina patienters fysiska kondition fram men det 

framkom inte ytterligare vilken grad eller typ av kommunikation patienten och sjuksköterskan 

tillsammans har under planering av hälsointerventioner.  

 

9.2.1.2. Beskrivningar av det hälsofrämjande arbetet 

Pendlebury och Holt (2008) uttrycker i sin artikel att sjuksköterskor inom psykosvården måste 

bli bättre på att göra utförliga hälsokontroller på sina patienter för att förebygga ohälsa och 

förtidig död, vilket enligt studiens resultat inte uppfattas som ett problem då tydliga 

strukturer, instrument och rutiner för regelbunden kontroll av och interventioner för 

patienternas fysiska hälsa finns och utförs av informanterna. Studiens resultat tyder på att det 

som beskrivs som hälsofrämjande arbete på mottagningarna rörande patienternas fysiska hälsa 

är adekvat i förhållande till vad forskning visar vara de vanligaste hälsoriskerna och 

sjukdomarna hos patientgruppen (Medeiros-Ferreira, et al., 2013; Caldana Gordon, et al., 

2013; Said, et al., 2012; Sweileh, et al., 2012).  

 



 
 25 (40) 

 

Resultatet beskriver även ett hälsofrämjande arbete med patientgruppen genom 

hälsointerventioner i form av rådgivning för patienterna individuellt eller i grupp om kost, 

motion och sömn samt att vissa mottagningar kunde erbjuda fysisk aktivitet i grupp vilket 

även tidigare studier använt sig av i syfte att förbättra patienternas fysiska hälsa och utveckla 

det hälsofrämjande arbetet med personer med psykossjukdom (Park, Usher, & Foster, 2011; 

Sameby, et al., 2008; Forsberg, 2009). Resultatet visar dock att detta inte erbjuds på alla 

mottagningar och på några mottagningar har det tidigare funnits men inte under den tiden som 

studien genomfördes.  

 

Att arbeta preventivt med patienters fysiska hälsa framkommer inte specifikt i studiens 

resultat mer än att en önskan uttrycks om att det borde göras utförligare status vid inskrivning 

vid mottagningen som sedan följs genom omvårdnadsprocessen på samma sätt som den 

psykiska hälsan. Gordon, Hulatt och Shiers (2012) tar upp bristen av preventiv omvårdnad 

som ett problem och trycker på vikten av att sjuksköterskor inom psykosvården arbetar mer 

preventivt med sina patienters fysiska hälsa och inte bara med hälsokontroller och 

symtomlindring.      

 

9.2.1.3. Uppfattningar om det egna hälsofrämjande arbetet 

Resultatet visar en uppfattning hos informanterna om patientgruppen som svårmotiverad till 

förändring av sin livsstil, vilket anses vara något som försvårar arbetet, brist på motivation 

kopplas här till den negativa symptombilden, vilket även tidigare studie av Hardy och Gray 

(2012) beskriver.  Som exempel på detta har, i likhet med tidigare forskning gjord av Sameby, 

et. al. (2008), försök till att stärka patienternas motivation och förändra deras livsstil gjorts 

med hjälp av hälsofrämjande interventionsgrupper likt ovan nämnt. Interventionerna har gett 

resultat fram tills interventionsgruppens slut då det är tänkt att patienterna själva ska hålla fast 

vid livsstilsförändringarna som gjorts under programmet. Resultatet visar även uppfattningar 

om patienternas brist på motivation som en förklaring till att patienterna blir färre och färre i 

interventionsgrupperna under programmens gång. Bristen på motivation hos patientgruppen 

problematiserades inte ytterligare och alternativa förklaringar till patienternas inaktivitet 

utöver negativa symtom som sviktande självkänsla, självförtroende, ångest, misstänksamhet 

mot sin omgivning framkommer inte i resultatet, vilket framkommit i tidigare studier av 

Erdner och Magnusson (2012) samt Forsberg (2009), som bland annat relateras till en 

stigmatisering av psykossjuka som finns i samhället. Sjuksköterskor inom psykosvården 

skulle troligtvis tjäna på en problematisering av detta för att utveckla omvårdnaden som 
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erbjuds patienterna då aktuell vetenskap visar att en stigmatisering i samhället av 

patientgruppen är högst närvarande trots modern kunskap om orsaker bakom sjukdomen 

(Pescosolido, Medina, Martin, & Long, 2013). 

 

I likhet med Erdner och Magnussons (2012) togs dock även positiva symptom som paranoia, 

vanföreställningar och hallucinationer upp som något som påverkade patienternas möjlighet 

till hälsofrämjande åtgärder som aktivering och socialsamverkan relaterat till 

otrygghetskänslor och koncentrationssvårigheter. 

 

Resultatet visar att informanternas uppfattningar om att arbeta med deras patienters fysiska 

hälsa är övervägande positiv och ses som en självklar del i omvårdnaden, dock beskrev några 

informanter att alla kollegor på arbetsplatsen inte delade den tanken trots att de uppfattade det 

som att alla var medvetna om problemen kring fysisk hälsa hos patientgruppen.  

Trots att majoriteten av informanterna uttryckte att den fysiska hälsan hos patienterna är lika 

mycket deras ansvar som den psykiska framkommer en viss ambivalens rörande hur stort 

utrymme den fysiska hälsan ska ta i vården. Ambivalensen kan kännas igen från informanter i 

tidigare studie av Happell, et. al. (2012) som beskriver en skillnad i uppfattning av den fysiska 

hälsans relevans beroende på ifall sjuksköterskan arbetat inom somatisk vård tidigare eller 

inte där de som hade gjort det lade större vikt vid den fysiska hälsan än övriga. Detta skiljer 

sig dock från resultatet i denna studie där inget sådant samband gick att utläsa i den frågan, 

inte heller kunde ett samband utläsas beroende på arbetsplats, ålder eller kön, utan 

ambivalensen tycktes snarare ligga på individnivå. Sjuksköterskans egen livsstil togs upp som 

en faktor som kan påverka hur hen uppfattar vikten av ett hälsofrämjande arbete med 

patienterna, att det troligtvis spelar roll vad sjuksköterskan själv har för livsstil för vilken vikt 

detta ges i omvårdnaden. Problemet har belysts i en tidigare studie (Gray 2011) där 

sjuksköterskans roll som förebild för sina patienter genom ett hälsosamt leverne lyfts upp som 

viktig för hur deras patienters hälsa kommer att se ut.  

 

Resultatet visar, i enlighet med Adams (2008), uppfattningar om att den psykiatriska 

öppenvården skulle vara ett bra forum för att arbeta med patientgruppens fysiska hälsa då det 

i regel är sjuksköterskorna där som patienterna har mest kontakt med i vårdsektorn och att 

tillit till behandlaren är mycket viktig för vilket resultat omvårdnaden får. Detta speciellt hos 

en patientgrupp som inte alltid fått ett adekvat bemötande när de sökt vård inom andra 

vårdinstanser. En studie av Hardy, Deane och Gray (2012) belyser psykospatienters 
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upplevelser av otrygghet i kontakt med vårdpersonal de aldrig tidigare träffat vilket ledde till 

att patienterna inte sökte somatiskvård förrän deras tillstånd var kritiskt. För dessa patienter 

var det mycket lättare att ta kontakt med patientansvarig psykiatrisjuksköterska då det var en 

person som de hade kontinuerlig kontakt med.    

Resultatet berättar om fall där attityder hos personalen inom den somatiska vården varit ett 

problem då patienterna inte tagits på allvar när de sökt vård vilket sedan fått allvarliga 

konsekvenser. Informanterna relaterade detta till brist på kunskap om psykisk sjukdom hos 

andra vårdgivare. Frågeställningar angående detta har inte tagits upp i den här studien men 

Socialstyrelsens rapportserie (2011) vittnar om att patienter med psykossjukdom som kommer 

i kontakt med den somatiska vården inte erhåller adekvat vård lika frekvent som andra i 

samhället. I rapporten hålls det öppet vad orsaken till detta är men kanske kan brist på 

kunskap om patientgruppen vara en av flera anledningar.  

Utöver redan nämnda uppfattningar om det som utgör problem i det hälsofrämjande arbetet 

visar resultatet på ett missnöje hos informanterna i hur organisationen och de tilldelade 

arbetsuppgifterna ser ut idag. Överbelastning i arbetsuppgifter och för många olika typer av 

arbetsuppgifter uppfattades av informanterna ha en negativ påverkan på det hälsofrämjande 

arbetet. Vården som erbjuds patienterna är enligt resultatet inte tillräckligt individanpassat 

vilket vården ska var enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Psykiatriska riksföreningens och 

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård (2008). Informanterna menade att mer tid och fler resurser måste läggas på varje patient 

för att kunna påverka vården i rätt riktning. Resultatet vittnar om att det på grund av tid och 

resursbrist är de patienter som själva är intresserade och mest förmögna att själva ta hand om 

sin hälsa som idag får adekvat hälsofrämjandevård och inte de patienter som egentligen är i 

störst behov utav detta. Tid och resursbrist resulterar även i att det inte finns möjlighet att 

kalla alla patienter på årskontroller utan att det istället sker en prioritering utifrån 

mottagningens sida där endast de som bedöms vara i störst risk för fysisk ohälsa kallas.  

 

Avsaknaden av samarbete med den övriga vården påverkar också hur det hälsofrämjande 

arbetet ser ut. Idag saknas viktiga resurser som sjukgymnaster och ett tydligt sammarbete med 

vårdcentralen. Sekretessen mellan vårdinstanser togs upp som ett problem av ett par 

informanter eftersom det idag inte går att få viktig information om patienten, om patienten 

inte själv förmedlar den.  Information som togs upp som önskvärt att ha vetskap om kan 

handla om ifall varit på en specifik undersökning, rekommenderats uppföljning eller ifall 

patienten fått en ny tid för uppföljning på en annan vårdinstans. Anledningen till att bristen på 
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information kan vara ett problem är erfarenheter av att de flesta patienterna inte tar initiativet 

att besöka en vårdenhet endast för att de fått hem en kallelse i brevlådan. Detta har och kan 

leda till att viktiga undersökningar inte gjorts då ansvarig sjuksköterska på den psykiatriska 

öppenvårdsmottagningen inte fått möjlighet se till att patienten motiveras till att gå dit eller 

får en personal som följer med på undersökningen. Detta skulle kunna vara en anledning till 

att patienter med psykossjukdom som exempel inte mammografi screenas i samma 

utsträckning som övriga kvinnor i befolkningen vilket studier har visat att patientgruppen inte 

gör (Aggarwal, et al., 2013; Socialstyrelsen, 2011b).  Informanterna menade att om det fanns 

ett bättre samarbete med vårdcentralen skulle psykiatrisjuksköterskan var väl insatt i till 

exempel en patients behandling av högt blodtryck och skulle då kunna arbeta enligt 

rekommendationer från vårdcentralen och även kunna arbeta för att patienterna faktiskt tar ut 

ordinerade läkemedel som är förskrivna för behandling av somatiska sjukdomar, vilket 

Socialstyrelsen i sin artikelserie (2011) tar upp som en möjlig orsak till att patientgruppen inte 

läkemedel behandlas för somatisk sjukdom/ohälsa i samma utsträckning som den övriga 

befolkningen.  

 

9.2.2 Resultat i förhållande till teoretisk referensram  

Resultatet tyder på att det är viktigt att patienten och sjuksköterskan har en god vårdrelation 

och att sjuksköterskan har ett personcentrerat arbetssätt för att kunna arbeta med patientens 

fysiska hälsa på ett tillfredsställande sätt. En del patienter har enligt informanterna inte 

kontaktat andra vårdenheter vid behov eller när blivit kallad och detta skulle kunna ha en 

förklaring i att patienterna inte känner tillit eller engagemang av olika anledningar hos 

vårdpersonalen eller upplever en otrygghet i att träffa vårdpersonal de inte känner. Några 

informanter vittnar om att deras patienter inte alltid blivit tagna på allvar när de sökt hjälp på 

andra vårdenheter. McCormack och McCance (2006) menar i sin teori om personcentrerad 

vård att några av förutsättningarna för att kunna skapa en god vårdrelation och genom det ett 

önskvärt resultat av vårdarbetet, är att sjuksköterskan känner ett engagemang i arbetet med 

sina patienter. Kompetens att arbeta med det aktuella området är också mycket viktigt för 

resultatet av arbetet. Studiens resultat visar att sjuksköterskorna till mångt och mycket har ett 

starkt engagemang i arbetet med sina patienters fysiska hälsa. De har dessutom god kunskap 

och en medvetenhet om riskfaktorer för fysisk ohälsa och sjukdom. Resultatet förvånade i det 

avseendet att det finns så mycket kunskap och medvetenhet hos informanterna om 

patientgruppen som riskgrupp för fysisk ohälsa och sjukdom. Likaså var det mot 

förväntningarna att det på samtliga psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns tydliga 
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riktlinjer och rutiner kring arbetet med detta. Det hade väntats att det skulle finnas tydligare 

brister i arbetet på mottagningarna och att det var en större anledning än vad resultatet visar 

till att patienterna inte erhåller tillräckligt god personcentrerad vård rörande sin fysiska hälsa.  

 

Resultatet visar istället andra faktorer som problematiska i det hälsofrämjande arbetet, 

faktorer som författaren i början av studien inte trott skulle vara de största hindren i arbetet.  

Informanterna tar upp överbelastning av arbetsuppgifter och för många olika uppgiftsområden 

samt ett otillfredsställande sammarbete med andra aktörer i hälso- och sjukvården som 

hindrande faktorer för det hälsofrämjande arbetet. Detta talar för att vårdmiljön, vilken av 

McCormack och McCance (2006) beskrivs som rummet där omvårdnaden ges, inte skapar 

önskvärda förutsättningar för informanterna att utföra sitt arbete på ett sätt som de är nöjda 

med. Informanterna uttrycker en önskan om mer tid till arbetet med patienternas fysiska hälsa 

än vad som i nuläget går att erbjuda. Studien visar att resultatet av vården blir lidande på 

grund av att sjuksköterskorna har så många olika uppgifter som det krävs att de hinner med i 

kombination med ett för högt antal patienter per sjuksköterska att ha omvårdnadsansvar för. 

Resultatet visar också att det leder till att några sjusköterskor inte prioriterar att arbeta med 

patienternas fysiska hälsa trots sin medvetenhet och kunskap om patientgruppen som 

riskgrupp för fysisk ohälsa och sjukdom. Andra försöker arbeta på ett gynnsamt sätt men 

lyckas inte fullt ut vilket ger att ett gott resultat av det hälsofrämjande arbetet inte går att 

förvänta då organisationen inte ger sjuksköterskorna möjlighet att fullt ut arbeta efter evidens 

i utvecklingen av vården.  

   

I resultatet framkommer även att olika typer av hälsofrämjande interventionsprogram 

troligtvis har varit uppskattade av patienterna då de frivilligt valt att medverka. Dock kan 

formen på interventionen brustit i hänsynstagande till patientens levda situation, vilket enligt 

McCormack och McCance (2006) kan vara anledningen till att önskvärda resultat inte nås då 

det i den personcentrerade processen är viktigt att ta hänsyn till hur patienten har möjlighet att 

ta till sig olika former av vårdinsatser. Stöd och närvaro av vårdpersonal har efter ett tag 

avtagit och patienterna har behövt hålla förändringar vid liv helt ensamma vilket inte har 

fungerat för många av patienterna. En ihållande förändring har uteblivit trots att viljan till 

förändring fanns där hos patienten från början, vilket tyder på att många av patienterna är i ett 

behov att mycket stöd för att förändra sin situation och för att vidmakthålla den förändringen. 

Detta belyser iså fall ytterligare behovet av ökade resurser på öppenvårdsmottagningarna.  
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McCormack och McCance (2006) talar om förväntade resultat av vården där förväntade 

resultat inkluderar patientens känsla av tillfredsställelse, medverkande och medbestämmande i 

vården, god kommunikation vårdtagare och vårdgivare emellan, välfungerade relationer och 

ledarskap på vårdgivarens arbetsplats som gynnar innovativitet i vårdandet.  

Resultatet av studien belyser några av dessa enligt ovan men på grund av att andra 

komponenter inte tillgodoses eller tillfredsställs på respektive arbetsplats och i relation till 

andra vårdgivare i hälso- och sjukvården blir den personcentrerade vårdrelationen inte enligt 

informanternas önskan. Det leder i sin tur till att inte heller resultatet av vården som erbjuds 

till patienterna blir tillfredsställande. Resultatet tyder dock på en önskan till en förändring och 

förbättring då samtliga informanter tar upp flertalet förslag som kan påverka vårdrelationen 

till det bättre och göra vården mer personcentrerad.   

 

10. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Studiens resultat är upplyftande i det att mycket kunskap och medvetenhet finns hos 

informanterna, och på öppenvårdsmottagningarna de arbetar på, rörande vad som är viktigt i 

arbetet med patienternas fysiska hälsa.  Istället framkommer andra faktorer som stör arbetet 

och mycket i studiens resultat tyder på att specialistsjuksköterskorna inte är helt tillfreds med 

det hälsofrämjande- och sjukvårds arbete som idag erbjuds patienter med psykossjukdom. 

Den största otillfredsställelsen tycks röra landstingsorganisationen i stort där en önskan finns 

om tillgång till mer resurser och ett bättre sammarbete med andra aktörer inom hälso-och 

sjukvården. Resultatet visar att informanterna verkar ha en god kännedom och kunskap om 

patientgruppen som riskgrupp för fysisk ohälsa och sjukdom men ges inte tillräckligt med 

resurser för att arbeta med detta. Även hos de informanter som uttryckte att de sätter den 

psykiska hälsan hos sina patienter i första rummet informerade om att deras arbete nog hade 

sett lite annorlunda ut ifall mer resurser fanns och gjorde det möjligt att arbeta med både den 

fysiska och den psykiska hälsan på ett tillfredsställande sätt samtidigt. Viljan verkar alltså 

finnas hos sjuksköterskorna att påverka den aktuella situationen men förutsättningarna anses i 

nuläget inte tillräckliga.  

Att en grupp medborgare i samhället inte erhåller lämplig hälso-och sjukvård i samma 

utsträckning som övriga samhällsmedborgare är oroväckande, där inte ens lagen om hälso- 

och sjukvård, som talar om allas lika rättighet till individanpassad hälso-och sjukvård, tycks 

skydda gruppen från att hamna utanför vården.  
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Fler liknande studier som denna skulle med fördel kunna göras med sjuksköterskor inom 

andra delar av vården, som på vårdcentraler eller somatiska och psykiatriska avdelningar för 

att få ökad kunskap om vilka uppfattningar och vilken kunskap som där finns rörande ämnet 

och hur man resonerar kring det hälsofrämjande arbetet rörande patientgruppen. Detta är 

önskvärt för att ytterligare kartlägga vad som fungerar och inte fungerar i arbetet rörande 

psykospatienters fysiska hälsa.  

Forskning om patienternas uppfattning om sin fysiska hälsa och den vård som erbjuds 

relaterat till detta bör göras och ytterligare forskning rörande organisatoriska lösningar på 

problemet då det verkar som att ansvaret för patienternas fysiska hälsa i nulägen hamnar lite 

mellan två stolar. Ifall det är önskvärt, vilket de skulle kunna vara med tanke på öppenvårdens 

tillgång till patienterna och tvärtom, att de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna tar 

huvudansvaret för patientgruppens vård, fysisk och psykisk, så behöver det ges mer resurser 

till mottagningarna för detta arbete.  Ett underlättande av sammarbete med andra aktörer bör 

också ses över så att större möjligheter finns till att stötta patienterna i den behandling som 

rekommenderats från andra specialiteter inom hälso-och sjukvården.  
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Bilaga 1, Informationsbrev till enhetschefer 

 

 
 

 

 

Hej! 

  

Mitt namn är Ylva Grip. Jag är sjuksköterska och går just nu min specialistutbildning i 

psykiatrisk omvårdnad på Ersta Sköndal högskola. Jag skriver just nu min magisteruppsats 

och syftet med uppsatasen är att beskriva specialistsjuksköterskors uppfattningar om fysisk 

hälsa hos patienter med samtidig psykossjukdom och att beskriva det hälsofrämjande arbetet 

som utförs samt uppfattningar rörande detta arbete. Jag önskar därför att intervjua 

sjuksköterskor med specialistexamen i psykiatrisk omvårdnad angående detta. Min fråga till 

dig är om jag kan få intervjua sjuksköterskor på -----öppenvårdsmottagning? 

Jag vill gärna komma till mottagningen för att ge ytterligare information. Förslag på dagar är 

28 eller 30 november. Studien beräknas starta i december.  

  

Jag bifogar ett informationsbrev som jag med din tillåtelse kommer att dela ut till 

sjuksköterskor på mottagningen för förfrågan om deltagande i studien. 

  

Med vänlig hälsning 

Ylva Grip 
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Bilaga 2, Informationsbrev till informanter 

 

 

Till dig som är sjuksköterska på en öppenvårdsmottagning för 

personer med psykossjukdom: förfrågan om att delta i 

undersökning  

Denna undersökning vänder sig till dig som är sjuksköterska med specialistutbildning i 

psykiatrisk vård och som arbetat minst 1 år på nuvarande arbetsplats. Undersökningens syfte 

är att beskriva specialistsjuksköterskors uppfattningar om fysisk hälsa hos patienter med 

samtidig psykossjukdom och att beskriva det hälsofrämjande arbetet som utförs samt 

uppfattningar rörande detta arbete. Målet med undersökningen är att få ökad kunskap om 

detta ämne. 

 

Med denna information tillfrågas Du om att delta i intervju. 

 

Om Du väljer att medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett 

vanligt samtal under ca 45 minuter, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjun 

kommer att skrivas ut, för att underlätta bearbetning, och därefter kommer inspelningen att 

raderas. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter som visar vem som har blivit 

intervjuad. Resultatet kommer att finnas tillgänglig som en rapport, såväl i pappersformat som 

elektroniskt, vid Ersta Sköndal högskolas bibliotek och eventuellt publiceras i en vetenskaplig 

tidskrift. Studien fyller inget kommersiellt syfte.  

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring.  

 

Är Du intresserad av att delta? Har Du frågor kring studien, kontakta mig, Ylva Grip, på 

telefon: xxx- xx xx xxx eller E-post: ylva.grip@student.esh.se.  

Tid och plats för intervjun överenskommes individuellt. 

  

 

 

Mats Ewertzon, lektor., fil.dr. 

Tel: xx-xxx xxx xx 

E-post: mats.ewertzon@esh.se 

Ylva Grip, leg sjuksköt, fil kand. 

Tel: xxx- xx xx xxx 

Epost: ylva.grip@student.esh.se  

mailto:ylva.grip@student.esh.se
mailto:mats.ewertzon@esh.se
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Bilaga 3, Intervjugudie  

 

  

 

Sociodemografiska fakta: 

Ålder: 

Kön: 

Arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvården: 

 

Intervjufrågor: 

1., Vad anser du att det finns för uppfattningar hos dig och dina kollegor om patienternas 

fysiska hälsa? 

2., Anser du att det på din arbetsplats generellt förs ett arbete kring patienternas fysiska hälsa? 

På vilket sätt yttrar det sig/ yttrar det sig inte?  

3., Skulle du säga att det finns en pågående diskussion angående patienternas fysiska hälsa 

mellan dig och dina kollegor? På vilket sätt går iså fall diskussionen? 

4., Kan du berätta om det tillfälle du senast samtalade med en patient om hens fysiska hälsa? 

Vad handlade samtalet om? 

5., Anser du att det är psykiatrisjuksköterskans ansvar att ha uppsikt över patientens fysiska 

hälsa likväl som patientens psykiska hälsa, eller finns det andra vårdgivare som du tycker ska 

ha ett delat eller större ansvar? 

6., Finns det något som uppfattas som problematiskt i det hälsofrämjande arbetet och vad kan 

iså fall förbättras på din arbetsplats i arbetet kring patienternas fysiska hälsa?  
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