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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige drabbas idag ungefär 20 % av befolkningen av psykisk ohälsa, vilket är 

en ökning sedan 1990-talet. Symtom på psykisk ohälsa kan vara ångest och nedstämdhet som 

ökar i styrka eller blir bestående. I tidigare studier som gjorts upplevde sjuksköterskor inom 

den somatiska vården att de inte hade rätt kompetens att möta psykisk ohälsa.  

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk 

ohälsa inom den somatiska vården. 

Metod: Studien baserades på̊ en kvalitativ intervjumetod med sex sjuksköterskor på 

somatiska vårdavdelningar. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades 

därefter enligt en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde det svårt att bemöta patienterna och det fanns en 

svårighet att vårda patienter med psykisk ohälsa, speciellt då de var aggressiva. Både 

utbildning och erfarenhet spelade en stor roll i sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

patienten. De upplevde också att tidsbristen och vårdmiljön spelade en roll i hur mötet och 

vården av patienten blev.  

Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde att en lugnare vårdmiljö och mer utbildning om psykisk 

ohälsa skulle kunna göra skillnad i mötet för både patient och personal. 
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa uppmärksammas allt mer i dagens samhälle och det är inte lika tabubelagt att 

prata om psykisk ohälsa som det kan ha varit för några år sedan. Under praktikperioden under 

sjuksköterskeutbildningen och genom arbete på somatiska vårdavdelningar har författarna 

uppmärksammat att det förekommer mer psykisk ohälsa inom somatiken än förväntat. Detta 

resulterade i ett intresse av att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter 

med psykisk ohälsa.   

BAKGRUND 
I Sverige drabbas idag ungefär 20 % av befolkningen någon gång av psykisk ohälsa och idag 

räknas psykisk ohälsa som ett av de största folkhälsoproblemen (Socialstyrelsen 2015). I en 

studie gjord av Molarius et al. (2009) framkom det att ungefär 30 procent av männen och 40 

procent av kvinnorna i Sverige är deprimerade. Den psykiska ohälsan visar sig också ha ökat 

sedan början av 1990 talet och en anledning till den ökade förekomsten av psykisk ohälsa kan 

vara att det har blivit mer socialt accepterat att prata om psykisk ohälsa. Det framkom även 

att det är vanligare med psykisk ohälsa bland yngre personer i åldrarna 18 – 34 år. De som 

har bäst psykisk hälsa var äldre personer i åldrarna 65 – 74 år (ibid).  
 

Enligt Ottosson och Ottosson (2007) kan normala symptom på psykisk ohälsa vara känslor, 

som till exempel ångest eller nedstämdhet, som ökar i styrka och blir mer bestående. Det kan 

också vara andra symptom som till exempel tvångshandlingar eller hallucinationer. Enligt 

Allgulander (2010) orsakas psykisk ohälsa av både kön, arv och miljö. Att en person blir 

deprimerad kan orsakas av påfrestningar under uppväxten samt av ärftliga faktorer. Enligt 

Molarius et al. (2009) finns det ett samband mellan livsstilen och psykisk hälsa. Personer som 

har psykisk ohälsa är ofta mindre fysiskt aktiva och har ofta problem med undervikt eller 

alkoholproblem. 
 

En del sjuksköterskor upplever ibland att de inte har rätt kompetens att vårda och bemöta 

patienter med psykisk ohälsa (Kluit, Goossens & Leeuw, 2013). Sjuksköterskorna inom den 

somatiska vården upplever även att de inte har den tid som patienter med psykisk ohälsa 

kräver och de känner en frustation över att inte kunna ge patienter med psykisk ohälsa den 

vård de behöver. Sjuksköterskorna upplever även att miljön på sjukhuset kan vara hektisk och 

ibland även kaotisk, och de menar att patienter med psykisk ohälsa inte klarar av den miljön 

utan behöver en vårdande miljö med lite stimuli (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011). 
  
Enligt Kluit, Goossens och Leeuw (2013) kan tidigare erfarenheter hos sjuksköterskor, samt 

berättelser från kollegor, göra att en del sjuksköterskor upplever en rädsla för att möta 

patienter med psykisk ohälsa då dessa upplevs som farliga. MacNeela, Scott, Treacy, Hyde 

och O´Mahony (2012) menar att sjuksköterskor är rädda för att bli skadade eller sårade av 

patienterna. Sjuksköterskorna har lite förståelse för patienten med psykisk ohälsa, och baserar 

sin kunskap och sitt bemötande på fördomar och förförståelser. Detta styrks även av Rao et 

al. (2009) som visar att det ofta förekommer negativt bemötande från sjukvårdspersonal av 

dessa patienter, där patienter med psykisk ohälsa nedvärderas på grund av tidigare fördomar. 

Rao et al. (2009) menar att sjukvårdspersonal ofta förväntas ha en öppenhet när det gäller 

patienter med psykisk ohälsa, men sjuksköterskor har olika inställningar mot patienter 

beroende på vilken psykisk ohälsa som de lever med. Sjuksköterskor inom den somatiska 

vården har till exempel en positivare inställning mot de patienter som blir friska från sin 

psykiska ohälsa, än till de patienter som med jämna mellanrum återkommer till den somatiska 

vårdavdelningen på grund av sin psykiska ohälsa (ibid).  
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I en studie av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) kan fördomar om patienter med 

psykisk ohälsa leda till att de blir diskriminerade och inte får vård på samma sätt som 

patienter som inte lever med psykisk ohälsa. Sjuksköterskors inställning till olika sjukdomar 

och behandlingsmetoder kan påverkas av sjuksköterskans ålder och arbetserfarenhet (ibid). 
 

Människor med psykisk ohälsa har ofta ökad somatisk sjuklighet, vilket innebär att de söker 

sig till den somatiska vården. Detta innebär att sjusköterskan kommer att möta patienter med 

psykisk ohälsa inom all hälso- och sjukvård. För att sjuksköterskan ska kunna vårda på ett 

öppet och följsamt sätt och se till patientens livsvärld behöver allmänsjuksköterskan kunskap 

om psykisk ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan kan känna igen psykisk ohälsa, 

oberoende av vilken kontext de arbetar i, för att kunna ge patienten den hjälp den behöver 

(Skärsäter, 2014). Enligt Arvaniti et al. (2009) behövs det mer utbildning inom psykisk 

ohälsa då ökad utbildning bland sjuksköterskor kan göra att fördomarna kring psykisk ohälsa 

minskar. De sjuksköterskor som har utbildning inom psykiatrin visar sig ha en positivare syn 

på patienter med psykisk ohälsa och de sjuksköterskor med mindre utbildning är mer 

fördomsfulla mot patienterna med psykisk ohälsa.  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
Det synsätt som ligger till grund för denna studie är vårdvetenskapen. Vårdvetenskap bygger 

på fyra konsensusbegrepp som innefattar patient, hälsa, miljö och vårdande. Dessa fyra 

begrepp är de som ligger till grund för all forskning som bedrivs inom vårdvetenskapen. Att 

skapa kunskap om vårdande och hälsa är en av grunderna till vårdvetenskapen för att på bästa 

sätt främja patienter (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Begreppen livsvärld, hälsa och välbefinnande samt vårdrelation är väsentliga för denna 

studie.  
  

Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är varje person sin egen livsvärld. Livsvärlden är unik 

och formas efter individens egna erfarenheter och upplevelser och är ett sätt för hur vi förstår 

oss själva. Det är i livsvärlden som vi finns och den kan aldrig klivas ur, det är genom den 

som vi hittar mening och sammanhang och utför små eller stora livsprojekt. I vården är det 

därför viktigt att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv, där sjuksköterskan försöker se och 

förstå patienten samtidigt som sjuksköterskan analyserar sjukdom, hälsa och lidande för hur 

de upplevs av människan. 
 

Hälsa och välbefinnande 

En person behöver inte vara helt frisk för att anse sig själv ha hälsa, utan när han eller hon 

upplever välbefinnande kan även hälsa upplevas. Till exempel kan hälsa saknas på ett fysiskt 

plan men välbefinnande kan ändå erfaras. En person kan vara helt frisk fysiskt men ändå inte 

känna välbefinnande och då heller inte uppleva hälsa. Det är sjuksköterskans uppgift att 

hjälpa patienten att i största möjliga mån uppnå hälsa och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten 2010).  
 

Vårdrelation  

En vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten måste skapas för att mötet mellan dem 

ska bli så bra som möjligt. För att vårdrelationen ska skapas krävs det enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) att sjuksköterskan har ett öppet och följsamt förhållningssätt och att 
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sjuksköterskan sätter patientens hälsa och välbefinnande i fokus. Detta kan sjuksköterskan 

enbart göra om sjuksköterskan tar hänsyn till och sätter sig in i patientens livsvärld. 

Sjuksköterskan bör vara öppen mot patientens livsvärld och kunna vara medveten om sina 

förförståelser för att det inte ska påverkar mötet med patienten. Dahlberg och Segesten (2010) 

anser att ett öppet förhållningssätt från sjuksköterskan gentemot patienten innebär att bemöta 

patienten med nyfikenhet och intresse.  
  

PROBLEMFORMULERING 
Psykisk ohälsa finns överallt i dagens samhälle och det är inte enbart inom psykiatrin som 

personer med psykisk ohälsa söker vård. Patienter med psykisk ohälsa söker sig ofta till den 

somatiska vården och detta innebär att sjuksköterskor inom den somatiska vården 

regelbundet möter patienter med psykisk ohälsa. Enligt tidigare forskning upplever 

sjuksköterskor ofta att de inte har den tid eller erfarenhet som krävs för att bemöta och vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Det är av vikt att sjuksköterskan kan sätta sig in i patienternas 

livsvärld för att kunna främja deras hälsa och välbefinnande.  Eftersom det har visat sig att 

många sjuksköterskor upplever bristande kunskap om psykisk ohälsa är det relevant att ta 

reda på hur allmänsjuksköterskan inom den somatiska vården upplever mötet med patienter 

med psykisk ohälsa. Detta för att kunna skapa en god vårdrelation.  
 

SYFTE 
Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa 

inom den somatiska vården.  
 

METOD 
Metoden som användes var en intervjustudie med kvalitativ ansats då studien baserades på 

sjuksköterskans upplevelser. Enligt Polit och Beck (2012) ska en kvalitativ design användas 

då det är människans upplevelser som ska undersökas.   
 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom intervjuer av sex stycken sjuksköterskor på somatiska 

vårdavdelningar i södra Sverige.  
 

Urval och urvalsförfarande 

Valet av informanter gjordes genom ett strategiskt urval, för att få den information som 

svarade mot studiens syfte och passade tidsramen. Enligt Polit och Beck (2012) är ett 

strategiskt urval när informanterna väljs efter vad som passar studiens syfte. Skriftlig 

information om studiens syfte lämnades inledningsvis genom mail till avdelningscheferna 

och sjuksköterskorna (Bilaga 1). Informanterna fick själva välja tid och plats för utförandet 

av intervjuerna. Inklusionskriterier var allmänsjuksköterskor som arbetade inom den 

somatiska vården, oberoende av ålder, arbetslivserfarenhet eller kön. Informanterna som 

ingick i studien var mellan 27 - 56 år och hade arbetat mellan 3 - 31 år inom den somatiska 

vården. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin samt 

psykiatrisjuksköterskor.  
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Genomförande 

För att samla in kvalitativ data gjordes halvstrukturerade intervjuer där författarna använde 

sig av en intervjuguide vid intervjuerna (bilaga 2). Intervjuguiden förbereddes inför 

intervjuerna för att frågorna skulle svara mot studiens syfte.  Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) ska frågorna i en halvstrukturerad intervju förberedas, men det kan under intervjuns 

gång läggas till följdfrågor. Först gjordes en pilotintervju och sedan fem huvud intervjuer. 

Författarna valde att båda närvara vid samtliga intervjuer för att stötta varandra. Författarna 

turades om att utföra intervjuerna. Inledningsvis genomfördes en pilotintervju. Syftet med 

pilotintervjun var att testa frågorna så att de var relevanta och fungerade mot syftet samt för 

att undersöka ifall de behövde justeras eller ej. Pilotintervjun gjordes och frågorna kändes 

fullständiga och relevanta att genomföra. En del justeringar gjordes däremot i ordningsföljden 

av intervjufrågorna efter pilotintervjun, eftersom det fanns en fråga som gav svar på 

efterföljande fråga. Pilotintervjun svarade mot studiens syfte och inkluderades därför i 

studien. Intervjuerna gjordes på fyra somatiska vårdavdelningar i södra Sverige. De 

informanter som deltog arbetade på medicinska och kirurgiska avdelningar. Alla intervjuer 

spelades in.  Intervjuerna varade mellan 15 - 30 minuter.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades efter genomförandet.  Efter att intervjuerna 

transkriberats analyserades intervjuerna enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en kvalitativ innehållsanalys 

med fördel användas vid intervjuer, då det blir lättare att se skillnader och likheter när 

innehållet delas upp i koder och kategorier. En kvalitativ innehållsanalys gör det också lättare 

att se sammanhanget i texterna. Det var viktigt att författarna under arbetet med den 

kvalitativa innehållsanalysen var medvetna om sina förförståelser för att undvika att det 

vinklade studien. Enligt Augustinsson (2012) har alla någon form av förförståelse och det är 

viktigt att bli medveten om sina förförståelser. 
 

Författarna transkriberades den intervju som de hade huvudansvaret för och sedan gjordes 

den kvalitativa innehållsanalysen enskilt. Meningsbärande delar som svarade på studiens 

syfte valdes ut för att sedan kondenseras, vilket betyder att texterna gjordes kortare och mer 

lätthanterliga, samtidigt som det centrala innehållet bevarades för att ingen väsentlig 

information skulle försvinna. Därefter försågs texterna med koder och koderna beskrev 

kortfattat meningsenhetens innehåll. Dessa koder sammanfördes sedan till olika 

underkategorier där koder med liknande innehåll parades ihop under olika kategorier (Tabell 

1). Slutligen bildade författarna tillsammans huvudkategorier.  
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Sen att vi kan lära oss lite 

mer om psykiska 

ohälsa...det skulle inte 

vara helt fel. Vi skulle nog 

behöva lite mer kunskap 

inom psykiatri. 

Vi skulle behöva 

lära oss lite mer 

om psykisk 

ohälsa och skulle 

behöva liter mer 

kunskap inom 

psykiatri.  

Brist på 

kunskap 

Utbildning Kunskap om 

psykisk ohälsa 

Sen så är ju miljön 

överhuvudtaget väldigt 

Stressig miljö för 

patienterna på 

Stressig miljö Den somatiska 

vårdmiljön 

Vårdmiljöns 

förutsättningar 
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stressigt för dem för det är 

ett väldigt tempo här. Det 

går med raska steg fram 

och tillbaka och 

rumsgrannen hinner bytas, 

det är liksom in och ut 

med patienter. 

Hemskrivning och så 

kommer det en ny patient 

som vi ska vårda och det 

är klart att det blir 

stressande för den som 

ligger jämte. Det är inte 

det där lugna här, absolut 

inte, utan jag tror att de 

upplever det rätt så 

stressigt.  

grund av ett 

väldigt tempo. 

Raska steg och 

rumsgrannen 

som ofta byts ut 

då det är in och 

ut med 

patienterna. Det 

är inte lugnt på 

avdelningen utan 

väldigt stressigt.  

Jag tycker att det är 

väldigt svårt. Ofta känner 

man sig väldigt liten och 

det är svårt att bemöta. 

Det är svårt att 

möta patienter 

med psykisk 

ohälsa och ofta 

känner man sig 

väldigt liten 

Svårt att möta 

patienterna 

Bemötande Vårdrelation 

 

 

FORSKNINGSETISK ASPEKTER 
Under hela studien togs det hänsyn till Helsingforsdeklarationen (2013), vilket innebar att 

informanterna gavs information om studiens syfte och blev informerade om att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Informanterna fick information om att de var 

anonyma i studien, samt att materialet från intervjuerna enbart användes till denna studie 

(ibid). För att säkerställa att studien var etiskt försvarbar ifylldes även blanketten från 

etikkommittén sydost (bilaga 3).  
 

RESULTAT 
Efter att materialet analyserats kunde tre olika kategorier plockas ut. Dessa var Vårdmiljöns 

förutsättningar, Kunskap om psykisk ohälsa samt Vårdrelation. Den första kategorin 

handlade om arbetsmiljöns påverkan på patienten och personalen. Den delades in i 

underkategorierna Tidsbristens påverkan samt Den somatiska vårdmiljön. Den andra 

kategorin tog upp kunskapens påverkan på vårdandet och delades in i Erfarenhet samt 

Utbildning. Den tredje kategorin belyste vårdrelationen och hur sjuksköterskan upplevde det 

att vårda och bemöta patienten. Denna kategori delas in i underkategorierna Bemötande, 

Svårigheter i att vårda samt Samarbete med psykiatrin.  
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Vårdmiljöns förutsättningar 

Samtliga informanter ansåg att tidsbristens påverkan av vården hade negativa effekter på 

patientbemötandet. Sjuksköterskorna ansåg även att miljön för att vårda patienter med 

psykisk ohälsa var dåligt anpassade inom den somatiska vården.  
 

Tidsbristens påverkan 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att tiden som behövdes för att möta patienter med psykisk 

ohälsa på ett bra sätt inte fanns. Tidsbristen gjorde att det var svårt att bemöta både deras 

psykiska och somatiska behov. När en patient var stressad eller orolig hade sjuksköterskan 

inte tid till att sitta ner och prata med patienten. Det resulterade i att oroliga och stressade 

patienter kunde få vänta längre stunder innan en sjuksköterska hade tid till att sätta sig ner 

och prata med dem. Sjuksköterskorna upplevde det frustrerande att tidbristen påverkade 

vårdandet av patienten. “Det är inte sådär jättevanligt att man i längre stund har tid att sitta 

på sängkanten och prata med dem. Utan det blir lite snabbt samtal och sen springer man 

vidare för att man har så många andra patienter också” (Informant 2). 
 

Den somatiska vårdmiljön 

Sjuksköterskorna upplevde att det tydligt märktes att avdelningarna var anpassade efter den 

somatiska vården. De upplevde att förutsättningarna för att vårda patienter med psykisk 

ohälsa på deras avdelningar var ganska begränsade. En del patienter med psykisk ohälsa hade 

kunnat må bättre av att ligga på ett enkelrum, men en sjuksköterska berättade att 

enkelrummen prioriterades till de väldigt sjuka eller döende patienterna. Det hände att en del 

patienter med psykisk ohälsa fick ligga ute i korridoren för att personalen på avdelningen 

behövde vaka över dem under dygnet.  
 

Sjuksköterskorna tyckte att det fanns mycket på avdelningarna som patienterna kunde skada 

sig på. En sjuksköterska berättade om hur de hade fått köpa in plastglas, plastbestick och 

plasttallrikar, efter att en patient slängt all porslin i väggen. En annan berättade om hur hon 

hittat en patient som försökt strypa sig med hjälp av snöret i byxorna. “Det är också en grej, 

vi har så mycket grejer som de kan använda på fel sätt om det är det som de har som tanke” 

(Informant 2).  
 

Miljön inom den somatiska vården upplevde en del sjuksköterskor som väldigt stressande för 

patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att det var ett väldigt tempo på avdelningarna, där 

personalen rusade fram och tillbaka och rumsgrannen skrevs ut och ersattes med en ny. Det 

var inte den där lugna miljön som många patienter med psykisk ohälsa behövde. Det skulle 

ofta gå snabbt och effektivt, där patienten skulle genomgå ett par undersökningar för att 

sedan antingen skrivas ut eller flyttas vidare till en annan avdelning. Sjuksköterskan tyckte att 

det var mycket väntetid för patienterna, och patienterna fick vänta länge på provsvar och 

undersökningar. “Man ska oftast sitta kvar i sängen som alla förväntas göra, hålla sig på sin 

plats och hålla sig stilla. Vården är lite uppbyggd på att man förväntas göra det så länge vi 

inte pysslar med dem.” (Informant 3) 
 

Kunskap om psykisk ohälsa 

Alla sjuksköterskor hade sina egna unika erfarenheter av att möta patienter med psykisk 

ohälsa, en del hade ingen erfarenhet men det fanns ett fåtal som hade jobbat med patienter 

med psykisk ohälsa tidigare. Detta gjorde att sjuksköterskorna påverkades olika i mötena med 

patienter med psykisk ohälsa. Brist på utbildning inom psykiatrin och tidigare erfarenhet 

gjorde att en del av sjuksköterskorna upplevde osäkerhet i situationer då patienterna kunde 

vara utåtagerande.  
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Erfarenhet  

En del sjuksköterskor upplevde att de saknade erfarenhet om psykisk ohälsa innan de började 

jobba inom den somatiska vården. Innan de var utbildade sjuksköterskor var det ett fåtal som 

träffat patienter med psykisk ohälsa. En del sjuksköterskor berättade att den erfarenhet som 

de hade av att jobba med patienter med psykisk ohälsa var de patienter som de hade vårdat på 

avdelningen efter utbildningen. En sjuksköterska menade att det kan vara svårt att 

generalisera och säga exakt vad som hjälpte vid till exempel panikångest, då varje patient 

reagerar olika, men desto längre de arbetat desto mer erfarenhet hade sjuksköterskorna av 

olika sjukdomar. “Det är svårt när de får panikattacker eller liknande, att kunna hantera det 

och veta vad man ska göra och vad som blir bäst för patienten. Det är just att man inte riktigt 

har erfarenhet och vad som är bäst” (Informant 4). 

En sjuksköterska som hade arbetat som skötare inom psykiatrin tidigare, upplevde inte att det 

var svårt att hantera och möta patienter med psykisk ohälsa. Hon menade på att hennes 

tidigare erfarenhet inom psykiatrin gjorde henne mer förberedd på att möta patienter med 

psykisk ohälsa. 
 

Utbildning 

Många sjuksköterskor upplevde att de hade för lite utbildning i psykisk ohälsa och att det 

skulle behövas mer utbildning om psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna menade att alla 

människor kunde drabbas av psykisk ohälsa och sjuksköterskan måste bemöta alla patienter 

lika oavsett deras psykiska tillstånd. Det fanns dock en osäkerhet hos en del sjuksköterskor 

om hur de skulle bemöta patienten och de upplevde det svårt eftersom de inte visste vad de 

skulle göra i alla situationer, vilket gjorde att de undvek patienter med psykisk ohälsa. “Jag 

tror att man hade kunnat utbilda personalen mer, där ser man ofta en brist för det handlar 

ofta mycket om kunskap” (Informant 5). 
 

En sjuksköterska hade insett efter att ha börjat arbeta att psykisk ohälsa fanns överallt, även 

inom den somatiska vården. Sjuksköterskan hade upplevt att patienter kunde drabbas av en 

depression efter att blivit diagnostiserad med en svårare, eventuellt obotlig, sjukdom. 

Sjuksköterskan upplevde att det tyvärr saknade tillräckligt med kunskap för att kunna möta 

dessa patienter på ett bra sätt. Alla sjuksköterskor menade på att mer utbildning om psykisk 

ohälsa hade underlättat mötet med patienterna.   
  

Vårdrelation 

Många sjuksköterskor upplevde att bemötande av patienter med psykisk ohälsa blev bättre då 

de samlade på sig mer erfarenheter efter att ha kommit i kontakt med denna patientgrupp. En 

del sjuksköterskor upplevde att det var ett gott bemötande från personalens sida och att 

personalens bemötande mot patienterna med psykisk ohälsa var densamma som till patienter 

utan psykisk ohälsa.  Andra påpekade att det kunde förekomma en viss negativ attityd bland 

en del av personalen.  En del av sjuksköterskorna menade att samarbetet med psykiatrin 

kunde förbättras, medan andra ansåg att de redan hade ett gott samarbete. Upplevelsen av 

svårigheter i att vårda fanns hos många, då de upplevde osäkerhet och okunskap av vissa 

beteenden hos patienterna.  
 

Bemötande 

En sjuksköterska med lång erfarenhet inom den somatiska vården ansåg att bemötandet mot 

patienterna blivit mycket bättre med åren. Helhetssynen fanns mer i vården idag jämfört med 

när hon började jobba. Sjuksköterskan ansåg att vården förr i tiden delade in patienterna mer i 

fack mellan det fysiska och psykiska. 
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Några av sjuksköterskorna menade att de arbetade med de somatiska sjukdomarna, vilket 

gjorde att de upplevde det svårt att veta hur de skulle bemöta vissa patienter med psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskorna kunde uppleva att de behövde bemöta patienterna på ett annorlunda 

sätt och att det kunde vara svårt. En sjuksköterska menade på att det fanns många olika 

diagnoser och på vissa patienter märktes inte den psykiska ohälsan. Det upplevdes då lättare 

att bemöta de patienter där den psykiska ohälsan inte var märkbar.  
 

En del sjuksköterskor upplevde en oro för hur det skulle fungera när något kändes främmande 

och de inte visste vad som skulle hända eller hur situationen skulle hanteras. En sjuksköterska 

trodde att de flesta i personalen funderade över vad som skulle hända, när det till exempel 

kom in en patient med väktare. “Det kan vara svårt faktiskt. Jag vet inte riktigt hur jag ska 

förklara, men man behöver ju bemöta dem på ett annat sätt och det är vi väl inte alltid så 

duktiga på kanske” (Informant 6). 

Sjuksköterskorna upplevde att det oftast var ett professionellt bemötande från personalens 

sida mot patienterna. När patienter med psykisk ohälsa kom in till avdelningen fick de oftast 

information om patientens bakgrund och vad de hade för speciella behov och hur det hade 

varit på andra avdelningar. En del av sjuksköterskorna upplevde att bemötandet var enklare 

om de fick förklarat för sig att en patient led av psykisk ohälsa och vilken diagnosen var, 

eftersom de då kunde förstå deras eventuella beteenden. Upplevelsen av att veta att 

patienterna inte var farliga upplevdes viktigt för en del av sjuksköterskorna, till exempel att 

de fått rätt medicin och kunde vistas på en somatisk vårdavdelning. 
 

Flera sjuksköterskor upplevde att det ställdes bra frågor vid överrapporteringarna om hur de 

kunde underlätta för patienterna. Sjuksköterskorna  menade att personalen använde de 

resurser som fanns på avdelningen och även den kunskap som fanns om patienten om hur det 

varit på tidigare avdelningar. En del i personalen kunde uttrycka sig lite oprofessionellt 

ibland, men de flesta behandlade alla patienter lika, oavsett om det var en patient med 

psykisk ohälsa eller inte. . “Det kan ju förekomma att det suckas och det ojas och så, men jag 

tycker inte att det är vanligt” (informant 3). 
 

Svårigheter i att vårda 

Många sjuksköterskor upplevde att de kände sig väldigt osäkra när det kom in en patient med 

psykisk ohälsa som var aggressiv eller bråkig. De upplevde en svårighet i vårdandet av 

patienten då de behövde tänka på deras psykiska bakgrund samtidigt som de vårdade för 

patientens somatiska sjukdom. Det kunde till exempel bli problem när sjusköterskan skulle ta 

blodtryck och patienten slogs och fäktades, eller om en patient hade ett dränage som de drog 

ut på grund av att patienten var aggressiv vilket ledde till att vården försvårades. 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde utföra den vård som de ville utföra eftersom de 

kände sig osäkra och var tvungna att “rygga tillbaka” när patienterna var aggressiva. De 

upplevde också att det framkom en tveksamhet hos personalen när det kom in en patient som 

var utåtagerande eftersom att de upplevs svårare att vårda. 
 

En sjuksköterska upplevde att de inte kunde tillgodose alla de behov som patienten behövde. 

Sjuksköterskan upplevde att det var svårt att vårda patienterna när de var aggressiva eller 

psykotiska. Att patienten var aggressiv påverkade personalen negativt och när personalen inte 

kunde ge den vård de ville blev det inte något bra möte för patienten. En sjuksköterska 

berättade att i sjukvården idag är det inte prioriterat att skynda på en undersökning för att 

patienter mår psykiskt dåligt. Sjuksköterskan upplevde att när patienterna hade långa 

väntetider blev det ofta en ökad ångest eller oro för patienterna och att all denna väntan 
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gjorde att patienterna kunde bli aggressiva, och det hade hänt att patienterna avvek från 

avdelningen.  Sjuksköterskan menade på att det sättet som den somatiska vården var 

uppbyggd kunde förvärra den psykiska ohälsan hos patienterna. “Det känns väl så att man 

ofta förstärker deras psykiska ohälsa när de kommer in för något somatiskt” (Informant 3). 
 

Samarbete med Psykiatrin 

En del sjuksköterskor upplevde att det hade varit bra att ha tillgång till en psykiatriker som 

kunde göra en snabb bedömning om patienten led av psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna kände 

att de ville ha information om patienten då de vid behov kunde ha extra observation kring 

patienten om patienten hade självmordstankar eller kunde vistas på en öppen avdelning. De 

upplevde att det hade varit en fördel att ha en psykiatrisjuksköterska som arbetade på 

avdelningen, eftersom det är många patienter som lever med psykisk ohälsa. Sjuksköterskan 

upplevde att det innebär mindre tid att vänta för patienten eftersom läkaren annars behövde 

skicka en konsultremiss till psykiatrin och det kunde ta en halv dag för en psykiatriker att 

komma ner till avdelningen.  
 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt att bemöta en del svårare psykiska ohälsa. De försökte 

då ta hjälp från psykiatrin, men då patienterna oftast led av en somatisk sjukdom kunde de 

inte flyttas från avdelningen. En sjuksköterska menade på att ett bättre samarbete mellan 

psykiatrin och den somatiska vården hade varit bra. “Man skulle hjälpas åt lite mer, 

somatiken och psykiatrin är lite för skilda från varandra. Vi skulle ha lite mer samarbete 

tycker jag” (Informant 6). 
 

På några av avdelningarna gjorde tidsbristen att sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns 

tid till att sitta bredvid patienter som var oroliga, ledsna eller gick i suicidtankar. Behövde 

någon sitta bredvid dessa patienter kunde personal från psykiatrin kallas in till att sitta med 

patienterna, vilket sjuksköterskorna på avdelningarna upplevde som positivt.  
 

DISKUSSION 
De viktigaste fynden som framkom i resultatet var vårdmiljöns betydelse för vårdandet och 

tidsbristen påverkan i mötet med patienten. Det framkom även att erfarenhet och utbildning 

spelade roll i sjuksköterskans bemötande mot patienten och att majoriteten av 

sjuksköterskorna hade velat ha ett bättre samarbete med psykiatrin. 

  
Metoddiskussion  

I studien valdes en kvalitativ design för att svara på studiens syfte. Enligt Trost (2010) ska en 

kvalitativ studie göras då det är av intresse att förstå hur personer reagerar och upplever 

saker.  

 

För att hitta informanter gjordes ett strategiskt urval eftersom det var det smidigaste sättet att 

hitta informanter på. Med tanke på tidsramen var det lämpligt att använda denna urvalsmetod. 

Svagheten med ett strategiskt urval kan vara att det inte blir representativt för populationen 

eftersom urvalet inte blir slumpmässigt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan däremot 

ett strategiskt urval stärka resultatet eftersom ett strategiskt urval kan handplocka de 

informanter som bäst kan svara på syftet. Att det var sex stycken sjuksköterskor som 

intervjuades gjorde att resultatet inte kunde vara överförbart för alla sjuksköterskor. Däremot 

menar Trost (2010) att ett mindre antal intervjuer i en kvalitativ studie är att föredra, eftersom 

det är kvalitén på intervjuerna som är betydande. 
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Enligt Polit och Beck, (2012) ska de som avses delta i studien specificeras genom inklusions- 

och exklusionskriterier. Hade inklusionskriterierna anpassats mer avseende ålder, 

arbetslivserfarenhet och kön hade resultatet eventuellt kunnat bli annorlunda. Till exempel 

kunde en viss skillnad uppmärksammas mellan de sjuksköterskor som arbetat i fler år jämfört 

med de som var nyare inom yrket. De sjuksköterskor som varit yrkessamma i många år hade 

säkert haft mer erfarenhet av att möta patienter med psykisk ohälsa. Det kan då påverka 

resultatet om det enbart hade intervjuats sjuksköterskor med lång erfarenhet eller bara 

sjuksköterskor med kort erfarenhet. Informanterna bestod av endast kvinnor, då det var 

endast kvinnor som svarade på de utskickade mailen. Exklusionskriterierna var relevanta 

eftersom det var allmänsjuksköterskans upplevelse som skulle studeras.  
 

Valet att göra intervjuer gjordes för att det skulle svarade på studiens syfte att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser. Halvstrukturerade intervjuer valdes för att kunna ge möjlighet 

att ställa följdfrågor under intervjuns gång och då kunna få uttömmande svar (Forsberg & 

Wengström, 2013). Negativt med en halvstrukturerad intervju kan vara att det blir svårt att 

ställa öppna följdfrågor under intervjun, och att det kan vinkla resultatet. Att intervjuerna 

varierade i längd från 15-30 minuter, och var aldrig längre än 30 minuter, påverkades inte 

resultatet eftersom intervjuerna svarade på studiens syfte. Det fanns både för och nackdelar 

med att båda närvarade vid intervjuerna. En fördel var att den ena styrde intervjun medan den 

andra kunde komma på följdfrågor för att eventuellt kompletterade huvudfrågorna. 

Informanten kunde eventuellt känna sig osäker när det var två som intervjuade, vilken kan 

anses vara en nackdel. Enligt Trost (2010) kan det, när två individer håller i intervjuerna, 

upplevas av informanten som att de är i underläge och att intervjuarna har ett maktövergrepp. 

Det kan påverka informanten till att inte våga öppna upp sig lika mycket jämfört med om en 

enda person utfört intervjun.   

 

Eventuella risker och obehag bland informanterna vid intervjuerna kunde vara obekväma 

frågor som de inte ville svara på, till exempel att de upplevde en del frågor vara för 

personliga. Att prata om patienter med psykisk ohälsa hade kunnat upplevas för en del som 

ett känsligt ämne, eftersom alla upplevde mötet med denna patientgrupp olika. Detta hade 

kunnat påverka resultatet då informanterna eventuellt inte hade delat med sig av alla sina 

personliga åsikter.  
 

Att analysen gjordes var för sig gör att materialet analyserades utan att påverkas av varandra 

och att författarna själva kunde plocka ut det som de tyckte var relevant för syftet. När 

författarna sedan gick igenom analysen tillsammans hade liknande fynd plockats ut som 

ansågs svara på syftet. Att liknade fynd hade plockats ut gör att resultatet blir mer 

tillförlitligt. 
 

Enligt Augustinsson (2012) är det viktigt att författarna blir medvetna om sina förförståelser 

för att undvika att det påverkar resultatet. Att bli medvetna om sina förförståelser var något 

som författarna försökte tänka på genom hela studiens gång. Till exempel arbetade författarna 

länge med intervjuguiden för att frågorna skulle bli öppna och inte styra eller vinkla 

informantens svar. 
 

Etiska dilemman som kan ha uppstått under intervjuerna var de frågor som handlade om 

personliga åsikter och åsikter relaterade till deras kollegor. Dessa frågor kan ha gjort att 

informanten upplevde obehag och då inte svarade helt ärligt på de frågorna. Enligt Polit och 
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Beck (2012) kan det ibland uppstå dilemman när det förhållningssätt som sjuksköterskan 

förväntas ha blir ifrågasatt i en intervju. 
 

Resultatdiskussion 

Enligt resultatet kom det fram att många sjuksköterskor upplevde att tidsbristen gjorde det 

svårt att bemöta patienter med psykisk ohälsa. Patienterna krävde tid från sjuksköterskorna 

som de upplevde att de inte hade vilket resulterade i att patienterna fick vänta längre stunder 

innan sjuksköterskorna fick tid för med dem. Detta upplevdes oftast som väldigt frustrerande 

bland sjuksköterskorna. I en studie gjord av Haigh och Ormandy (2011) försökte 

sjuksköterskorna, trots tidsbristen, ge patienterna en kvalitativ vård. Sjuksköterskorna 

upplevde att de inte hade tillräckligt med tid till att organisera sitt arbete och därmed inte fick 

tid till att sätta sig ner med patienterna. Oftast berodde tidsbristen på att de ständigt blev 

avbrutna i sitt arbete och sjuksköterskorna trodde att patientvården kunde förbättras om det 

fanns fler resurser till att ta hand om patienterna och till att stödja kollegorna i arbetet (ibid).  
 

Det framgick i denna studie att många sjuksköterskor upplevde det som obehagligt när det 

kom in en patient med psykisk ohälsa som kunde vara aggressiv eller bråkig. De upplevde att 

vården blev svårare att genomföra, de kände sig osäkra och upplevde att de ibland var 

tvungna att backa tillbaka när patienterna var våldsamt utåtagerande. Bilgin (2009)  kom fram 

till liknande resultat, där en stor del av sjuksköterskorna kände att de upprepade gånger blivit 

allvarligt hotade eller utsatta för våld. Det fysiska våldet var betydligt lägre förekommande än 

de verbala kränkningarna, trots det hade mer än hälften av sjuksköterskorna blivit utsatta för 

fysiskt våld under deras yrkesliv (ibid).  
 

Sjuksköterskor ska arbete med att förutse och hindra risker som kan finnas i omgivningen då 

alla individer har ett behov av att känna sig trygga och vistas i en bekant miljö. Det är ingen 

ovanlighet att många patienter vill ha avskildhet och möjlighet till lugn och ro (Edvardsson & 

Wijk, 2014). I resultatet kom det fram att sjuksköterskorna tydligt märkte att avdelningen inte 

var anpassad för patienter med psykisk ohälsa och att förutsättningarna för att vårda 

patienterna var begränsade. De upplevde att på de somatiska avdelningarna hade de 

utrustning på rummen som patienterna kunde använda sig av för att skada sig själva. Miljön 

var stressig för patienterna på avdelningarna och det hade även skett mindre misstag som de 

fått lära sig av. De berättade även hur de numera kunde förutse en del av de risker som kunde 

förekomma och där av undvika dessa risker.  
 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att i 

största möjliga mån uppnå hälsa och välbefinnande. För att sjuksköterskan ska kunna göra 

detta krävs det att sjuksköterskan har kunskap om patientens tillstånd. I resultatet framgick 

det att många sjuksköterskor ansåg att de hade för lite utbildning och för lite erfarenhet för att 

veta hur de skulle bemöta patienter med psykisk ohälsa i alla situationer. Även i en studie av 

Hardy och Huber (2014) upplevde sjuksköterskorna att de behövde mer utbildning inom 

psykisk ohälsa för att kunna göra skillnad i mötet med patienten. Enligt Hardy och Huber 

(2014) upplevde sjuksköterskorna också, efter att de hade gått en kort kurs om psykisk 

ohälsa, att deras kunskaper och erfarenheter hade förbättras och att de nu kände sig säkrare att 

möta patienten.  
 

I en studie av Plant och White (2013) framkom det att sjuksköterskorna upplevde 

otillräckliga kunskaper i att bemöta patienter med psykisk ohälsa. Dock kände 

sjuksköterskorna att de gjorde sitt bästa med sina färdigheter för att bemöta dessa patienter på 

bästa sätt. Mer erfarna sjuksköterskor upplevde att de hittat olika lösningar till de saker som 
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en gång upplevdes som svårt för dem i bemötande och vårdande (ibid). I resultatet framgick 

det också att många sjuksköterskor upplevde att personalen på avdelningarna använde de 

resurser som fanns och att kunskap delades mellan avdelningarna genom 

överrapporteringarna, för att göra det bra för patienten. Dahlberg och Segesten (2010) 

uttrycker att för att kunna vårda på ett öppet och följsamt sätt krävs det att sjusköterskan blir 

medveten om sin förförståelse. Det var viktigt att sjuksköterskorna blev medvetna om sin 

förförståelse, för att kunna vårda patienterna så förutsättningslöst som möjligt. Plant och 

White (2013) fick fram resultat där sjuksköterskorna kritiskt granskade sig själva i sin 

vårdande hållning mot patienterna och ifrågasatte sig själva och om vad de gjorde för 

patienterna hjälpte eller ej.  
 

I resultatet framkom det att en del sjuksköterskor upplevde att de inte kunde tillgodose de 

behov som patienten behövde och en del sjuksköterskor kände också att den somatiska 

vården förvärrade den psykiska ohälsan hos patienten. I en studie av Ådnøy, Eriksen, Arman, 

Davidson, Sundfør och Karlsson (2014) framkom det att patienter med psykisk ohälsa flera 

gånger upplevt att de inte blivit lyssnade på eller att personalen inte förstått dem. De 

upplevde det svårt att veta vem de skulle prata med, vilket slutade i att patienterna undvek att 

prata om sina problem och höll dem för sig själv (ibid). Det framkom i resultatet i den här 

studien att många sjuksköterskor upplevde att tillgång till en psykiatrisjuksköterska som 

arbetade på avdelningen hade varit en fördel, för att ge patienten möjlighet att prata med 

någon medan de väntar på beslut från psykiatriker. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 

vårdrelationen viktig för att patientens hälsa och välbefinnande ska sättas i fokus. För att göra 

detta krävs det att sjuksköterskorna sätter sig in i patientens livsvärld, genom att kunna se och 

förstå patienten och dennes sjukdom (ibid). I resultatet framgick det att sjuksköterskorna var 

eniga om att det fanns ett behov av ett samarbete mellan psykiatrin och den somatiska vården. 

Flera av sjuksköterskorna uttryckte att det hade varit en fördel att ha en 

psykiatrisjuksköterska som arbetade på avdelningen. Patienterna skulle då ha tillgång till 

någon att samtala med, då de andra sjuksköterskorna inte hade tid till att sätta sig ner och 

samtala.  
 

Många sjuksköterskor i studien upplevde en osäkerhet i bemötande av patienter med psykisk 

ohälsa, som oftast berodde på bristande kunskap och erfarenhet. Om sjuksköterskorna hade 

mer kunskap om psykisk ohälsa skulle vårdrelationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna kunnat förbättras. Förslagsvis kan sjuksköterskor på somatiska avdelningar få mer 

utbildning i psykisk ohälsa. Sedan kan det utvärderas om sjuksköterskorna upplever att de 

kan bemöta patienterna med psykisk ohälsa på ett mer kompetent vis.  
 

Slutsats 

I studien om sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa 

framkommer det att den somatiska vårdmiljön inte är anpassad för patienter med psykisk 

ohälsa, då det är en stressig arbetsmiljö och det finns utrustning som patienterna kan skada 

sig med. Det framkommer även att sjuksköterskorna upplever att de inte kan tillgodose 

patienternas behov. En del sjuksköterskor upplever obehagskänslor av att bemöta patienter 

med psykisk ohälsa och de menar att det kan bli bättre om de har mer kunskap om psykisk 

ohälsa. Det framkommer att mer utbildning och erfarenhet i psykisk ohälsa upplevs kunna 

påverka sjuksköterskornas bemötande mot patienterna, då brist på detta påverkar deras 

bemötande. Sjuksköterskorna upplever trots allt att de försöker hjälpa patienten att uppnå 

hälsa och välbefinnande. Då många upplevde att osäkerheten beror på bristande kunskap är 

det av vikt att sjuksköterskor får mer utbildning inom psykiatri. Detta för att vårdrelationen 

mellan patient och sjuksköterska ska främjas.  
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om medverkan i intervju 

 

Vi är två studenter från Linneuniversitetet som läser termin 5 på Sjuksköterskeprogrammet. 

Vi skriver nu vår kandidatuppsats som kommer vara en intervjustudie. Syftet med studien är 

att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa inom den 

somatiska vården.  
 

För att merverka i studien skall du arbeta som allmänsjuksköterska på en somatisk 

vårdavdelning.  
 

Vi har tidigare varit i kontakt med avdelningschefen på din avdelning och du har blivit 

tillfrågad om att medverka i intervjun. Intervjuerna kommer att ske under vecka 46, 

alternativt om vecka 46 ej fungerar, även under vecka 47. Under vecka 45 kommer vi 

kontakta dig för att bekräfta att du vill medverka, samt för att bestämma tid och plats. Du 

kommer få bestämma tid och plats för intervjun. Intervjun kommer att vara ca 30 minuter 

lång och kommer att bandas. Du behöver inte svara på frågor som du anser är olämpliga och 

intervjun kan avbrytas om så önskas och du behöver inte ange anledning till varför du vill 

avbryta den. När kandidatuppsatsen är godkänd kommer allt bandat materialet att förstöras. 

Din medverkan i studien är frivillig, du kommer att förbli anonym och materialet kommer att 

skyddas från obehöriga.  
 

Om frågor uppstår eller du önskar mer information kontakta oss gärna.  
 

Tack för din medverkan!  
 

Hälsningar  

Annsofie Albrektsson och Rebecca Höwing 

 

Kontakt: 

Rebecca Höwing:        

Annsofie Abrektsson  

Tel:      

Mail:      
 

Handledare: Pernilla Mölhede 

Tel:  

Mail:  
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Intervjuguide  
 

Öppnings frågor 

1.  Ålder? 

 

2.  Hur många år har du jobbat som Sjuksköterska? 

  
3.  Vad är roligast med ditt jobb? 

  
Nyckelfrågor 

1.  Hur mycket erfarenhet har du av att jobba med patienter med psykisk ohälsa? 

  
2.  Hur upplever du att förutsättningarna för att vårda patienter med psykisk ohälsa är på 

din avdelning? 

 

3.  Hur tror du att den somatiska vården kan anpassas för patienter med psykisk ohälsa? 

  
4.  Hur upplever du själv att bemöta en patient med psykisk ohälsa? 

 

5.  Beskriv hur du upplever att sjuksköterskor på avdelningen reagerar när det i rapporten 

framkommer att patienten har psykisk ohälsa? 

 

6.  Hur tycker du att din sjuksköterskeutbildning har förberett dig i att vårda patienter 

med psykisk ohälsa.  
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Blankett för etisk egengranskning av 

studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk 

granskning 

    

  

Projekttitel: Sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska vården 
    

  

Projektledare: 

__________________________________________________ 
    

  
Handledare: 

____________________________________________________   

      
J

a 
Tveksa

mt 
Ne

j   

  

  
1 

Avser undersökningen att 

behandla känsliga 

personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen 

behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i 

fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa 

eller sexualliv). 

    * 

  

  

  
2 

Innebär undersökningen ett 

fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även 

sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

    * 

  

  

  
3 

Är syftet med undersökningen 

att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. 

behandling av övervikt) eller 

som innebär en uppenbar risk att 

påverka? (Se 4 § 2 punkten i 

Etikprövningslagen 2003:460) 

    * 

  

  

  
4 

Används biologiskt material 

som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. 

blodprov eller PAD)? 

    * 

  

                             Kan frivilligheten ifrågasättas     *   
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Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
  
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja 
Tveksam

t Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs 

projektet så att deltagarna förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart 

framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i 

allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

     * 

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och 

detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår tydligt 

att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande 

eller behandling eller, om studenter, betyg 

etc. 

     * 

8 Eventuellt upprättande av personregister 

(där data kan kopplas till fysisk person) är 

anmält till registeransvarig person på 

respektive förvaltning (PUL- ansvarig). 

     * 

9 Det finns resurser för genomförande av 

projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är 

namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

    *  

  
Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 
  

  

  
                 

 

5 
  

(t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt 

handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning 

såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av 

försöksledaren)? 

http://www.epn.se/
http://www.epn.se/
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Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
  
Ort och datum: 
  
…………………………………………………………………………………

……. 
  

Projektledare: 

  
…………………………………………………………………………………

……. 

namn 

  
  

…………………………………………………………………………………

……. 

institution/enhet 
  
Underskrift projektledare: 
  
  
…………………………………………………………………………………

……. 
  
  

Handledare: 

  
…………………………………………………………………………………

……. 

namn 

  
  
…………………………………………………………………………………

……. 

institution/enhet 
  

  
Underskrift av handledare: 
  
  
…………………………………………………………………………………

……. 
  

 

 

 


