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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor upplevde 

omvårdanden av patienter med psykos inom psykiatrisk öppen- samt slutenvård. 

Bakgrund: Allmänheten har än idag en negativ och felaktig bild av psykisk sjukdom 

samt psykiatrisk vård. Att vårda personer med psykos skiljer sig från arbetet med 

somatiska sjukdomar. Metod: En litteraturstudie genomfördes vilken baserades 

vetenskapliga artiklar som sökts i databaserna Cinahl och PsykInfo. Resultat: 

Omvårdnaden av patienter med psykos upplevdes som oförutsägbart vilket krävde 

ständig beredskap och mycket tålamod. Sjuksköterskorna upplevde att arbetet medförde 

stort ansvar. Att respektera patienternas självbestämmande, privatliv samt integritet var 

viktigt. Även att skapa en meningsfull och bestående relation ansågs som viktigt. I vissa 

fall kände sjuksköterskorna osäkerhet över hur de skulle bemöta patienterna. Det som 

sjuksköterskorna strävade efter var att få patienten att må så bra som möjligt. 

Diskussion: Två fynd valdes att diskuteras. Dessa var personlig involvering från 

sjuksköterskornas sida och en god relation var en förutsättning för att ge god 

omvårdnad. Att sjuksköterskorna upplevde blandade känslor i arbetet med patienterna 

är sunt och visade att sjuksköterskorna var engagerade i patienterna. Slutsats: I 

omvårdnaden av patienter med psykos skapas långa, nära relationer. Detta kan upplevas 

som påfrestande för sjuksköterskorna. Att samtala och diskutera med kollegor 

underlättar. Mer forskning inom ämnet bör göras för att försöka minimera fördomarna 

samt för att förbättra omvårdnaden av dessa patienter.  
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Abstract 

Aim: The aim of the literature review was to describe nurses experience of nursing 

patients suffering from psychosis in out- and inpatient settings. Background: In general 

people have a negative and wrong perception of psychiatric illness and psychiatric care. 

Psychiatric nursing is different from somatic nursing.  The difference is that in the case 

of psychosis you nurse the psyche and with the somatic diseases it is mainly physical 

ailments. Method: A literature review was conducted which was based on scientifically 

articles. These articles were found in the databases Cinahl and PsykInfo. Result: Caring 

for patients with psychosis was experienced as unpredictable which demanded constant 

readiness and a lot of patience. The nurses felt they had a big responsibility in there 

work. To respect the patients autonomy, private life and integrity was important. To 

create a lasting relationship was also considered important. In some cases the nurses felt 

insecurity about how they should encounter the patients. The nurses where striving to 

make the patients feel as good as possible. Discussion: Two findings were discussed: 

The nurses´ personal involvement and a god relationship is a condition to provide good 

nursing. The nurse’s felt mixed emotions in the work with the patients and this is a 

healthy behaviour that showed their engagement in the patients. Conclusion: Caring of 

patients with psychosis leads to long and close relationships. This may be perceived as 

stressful for the nurses. To talk and discuss with colleagues could help. More research 

within the area is needed to minimize prejudices and to improve the nursing of these 

patients. 
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BAKGRUND 

Psykos är en komplex sjukdom vilket innebär att den även omvårdnad kring dessa patienter är 

speciell. Sjuksköterskor som inte jobbat med psykiatri har i vissa fall negativa fördomar om 

psykiskt sjuka personer. Psykos är en utbredd sjukdom som finns överallt i samhället 

(Björkman, Angleman & Jönsson, 2008), trots detta har allmänheten bristfällig kunskap av 

Angermayer & Matschinger (2003). Erfarenheter om hur det upplevs att arbeta med patienter 

med psykos bör spridas på grund av den bristande kunskapen (Happell & Rushworth, 2000). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) benämns vård som ges under en vistelse på 

avdelning som slutenvård (Hälso- och sjukvårdlagen SFS 1982:763). Syftet med psykiatrisk 

vård är att främja läkning och hjälpa patienten fungera i det dagliga livet genom att ge stöd 

samt visa förståelse (Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004). Inom psykiatrisk vård kan 

intagningen ske enligt HSL som avser att medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar samt skador. Målet med HSL är god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Människors lika värde och den enskilda personens värdighet ska respekteras. 

Enligt HSL ska vård och behandling i största möjliga mån genomföras i samråd med patienten 

(Hälso- och sjukvårdlagen SFS 1982:763). Patienter som är i behov av psykiatrisk vård men 

som motsätter sig detta (vård enligt HSL) kan istället vårdas enligt psykiatrisk tvångsvård 

(LPT). Det finns sluten- samt öppen tvångsvård. Sluten tvångsvård innebär vård under tvång 

som ges när patienter är intagna på avdelning. Strävan är att få patienter att frivilligt gå med 

på och medverka i den nödvändiga vård som patienterna är i behov av. När chefsläkarna anser 

att patienterna ska övergå från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) ansöks detta om 

i länsrätten. För att patienterna ska få vårdas enligt ÖPT ska patienterna följa vissa krav, t.ex. 

såsom att komma till psykiatrimottagning för att få behandling (Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård SFS 1991:1128). 

 

En tredje viktig lag inom psykiatrin är lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Denna lag är 

förenad med tvång och frihetsberövande. LRV gäller bland annat för dem som är anhållna, 

häktade eller intagna inför rättspsykiatrisk undersökning och de som efter beslut i domstol 

dömts till rättspsykiatrisk vård. De personer som döms till rättspsykiatrisk vård lider av en 

allvarlig psykisk störning (Lagen om rättspsykiatrisk vård SFS 1991:1129). 
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Enligt socialstyrelsens klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem är psykos ett tillstånd 

som debuterar akut med psykotiska symtom som vanföreställningar, hallucinationer, 

perceptionsstörningar och allvarlig störning i det normala beteendet. Desorientering av tid och 

rum samt rådvillhet och förvirring förekommer ofta (Socialstyrelsen, 1997). Dessa känslor 

kan kopplas samman med patienters upplevelser. En psykos beskrivs som skrämmande då det 

är svårt att förstå vad det är som händer, jaget förändras och förändringen är svår att 

kontrollera (Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004). Cullberg (1993) beskriver vilka faktorer 

som kan utlösa psykoser. En pressad livssituation i kombination med fysisk utmattning eller 

sjukdom kan vara utlösande faktorer. Förlust av närstående eller identitetsbärande objekt, 

isolering och ensamhet är ytterligare exempel. Det finns olika typer av psykos: organisk-, 

drog-, depressiv-, paranoid- och reaktiv psykos.  

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2007) är sjuksköterskors 

grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning skall en legitimerad 

sjuksköterska präglas av ett etiskt arbetssätt som ska bygga på vetenskap samt beprövad 

arbetserfarenhet. Arbetssättet ska vara i enlighet med befintliga lagar, befattningar samt 

riktlinjer. Sjuksköterskors förmåga att bevara det friska ska genomsyra arbetet. Patienternas 

basala omvårdnadsbehov, både de psykiska och de sociala ska tillgodoses (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

Ett individanpassat bemötande av patienter kan gynna för både patienter och sjuksköterskor 

(Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004). Gällande bemötande av patienter skriver 

Socialstyrelsen att sjuksköterskor ska ha förmåga att samtala med patienter och anhöriga med 

respekt, på ett lyhört och empatiskt sätt. Information och undervisning ska kunna formuleras 

på så vis att patienter och anhöriga förstår vad som sägs. Sjuksköterskor ska ha förmåga att 

välja ut lämplig plats och tidpunkt för samtal samt undervisning (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Tidigt ingripande kan gynna patienter med psykos genom att bland annat minska risken för 

återfall. Patienter med psykos menar att samtal med sjuksköterskor hjälper dem att må bättre. 

Patientgruppen upplever det som tryggt att ha sjuksköterskor i närheten, då sjuksköterskorna 
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ser till att patienterna varken skadar sig själva eller andra (Koivisto, Janhonen & Väisänen, 

2004). Inom psykiatrin är det extra viktigt med en god kontakt mellan sjuksköterskor och 

anhöriga då det är vanligt att de anhöriga känner skuld. Anhöriga spelar stor roll för hur 

patienterna tillfrisknar samt förebygga återfall. Det är vanligt att familjer upplever ångest och 

anser att den närståendes sjukdom har stor inverkan på deras liv (Addington, Coldham, Jones, 

Ko & Addingtin, 2003). 

  

Att vårda personer med psykos skiljer sig från omvårdanden av personer med somatiska 

sjukdomar (Björkman, Angleman & Jönsson, 2008). Skillnaden är att vid psykos vårdas 

framför allt patientens psyke och vid somatiken främst patientens kroppsliga åkommor. 

Sjuksköterskorna spelar en central roll i omvårdnaden av patienterna. Därför kan det vara av 

intresse att undersöka hur sjuksköterskorna inom psykiatrisk vård upplever omvårdnaden av 

patienter med psykos.  

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor upplevde omvårdnaden 

av patienter med psykos inom psykiatrisk öppen- samt slutenvård.  

METOD 

Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie 

innebär att söka svar bland befintlig kunskap i det område studien berör (Friberg red. 

2006). 

Urval 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl och PsykInfo då dessa var inriktade på det ämne 

som studien berörde. Ord i syftet samt andra som relaterade till dessa utarbetades och 

användes som sökord. Sökorden kombinerades på olika sätt för att nå ett brett 

sökresultat. Sökord som användes var: mental illness*, nurses experience*, mental*, 

psychiatric nursing, psychiatry, psychiatric nurse*, experience, relation*, psychosis*, 

nurse*, nurse-patient relationship* och caregiving*. Dessa söktes i abstract. För att 

begränsa sökresultatet valdes endast artiklar på engelska, peer-reviewed och 

publikationsår efter 2000. Booelska operator som användes var AND. Ett sökschema 
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utformades för mer detaljerad information om sökningarna (Bilaga 1). För att välja ut 

artiklar i sökresultatet lästes abstracten då det på så vis framkom om artikeln passade till 

studiens syfte. De artiklar vars abstract inte svarade till syftet exkluderades. Endast 

originalkällor har använts. Författarna identifierade nya artiklar via sökningar i redan 

funna artiklars referenslistor (Friberg red. 2006, Polit & Beck 2008).  

 

Undersökningens genomförande 

 

 

 

 

 

 

(Fritt tolkat av Polit & Beck, 2008). 

 

Arbetet inleddes med att ett problem formulerades. Därefter utformades en plan för hur 

litteraturen skulle samlas in samt hur den skulle analyseras. I urvalet av artiklar togs 

artiklarnas trovärdighet, giltighet och överförbarhet i åtanke. De artiklar som valdes ut 

lästes igenom och det som svarade till syftet markerades, sammanfattades och kodades. 

Koderna bildade underkategorier som placerades i huvudkategorier. Ett övergripande 

tema arbetades sedan fram (Granskär & Höglund-Nielse red, 2008). Fynden 

sammanställdes till en översikt med egna ord (Polit & Beck, 2008). De kategorier som 

identifieras i textanalyserna kom att användas för att forma resultatet.  

 

För att bedöma kvalitén på artiklarna i artikelöversikten (Bilaga 2) har författarna tagit 

hjälp av Forsberg och Wengströms Att göra systematiska litteraturstudier (2003). Från 

denna bok användes checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentellastudier 

och checklista för kvalitativa artiklar (a.a.). Författarna valde att utgå från de frågor som 

besvarades med Ja eller Nej. Varje Ja räknades som ett poäng och maxpoängen blev 18. 

För att betygsätta artiklarna delades maxpoängen på tre då betyget låg var 0-6 poäng, 

Problem 

formuleras 

Tillvägagångssättet 

planeras, sökord 

identifieras samt 

databaser väljs ut 

Artiklar söks. Utifrån 

inklusions- samt 

exklusionskriterier väljs 

artiklar ut eller 

förkastas 

Kvaliteten 

bedöms 

 

Valda artiklar 

läses samt kodas 
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medel 7-12 poäng och hög 13-18 poäng. En artikel av de artiklar som granskades var 

kvantitativ, resterande var kvalitativa. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) skulle etiska överväganden göras vid val av 

studier. Studierna skulle antingen vara godkända av en etisk kommitté eller skulle 

författarna i studierna ha haft etiska övervägande i åtanke. De flesta artiklarna som 

valdes till denna studie var etiskt granskade. Författarna till de artiklar som inte var 

etiskt granskade hade tagit etiska aspekter i åtanke. Då författarna till denna studie läste 

igenom artiklarna togs följande begrepp i åtanke: göra gott, inte skada, rättvisa samt 

självbestämmande (a.a.).  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras uppdelat i fyra kategorier. Den första kategorin, Ansvar och 

arbetsuppgifter, handlar om det ansvar och uppgifter sjuksköterskorna upplevde hade 

stor betydelse och var viktiga i den dagliga omvårdnaden av patienterna med psykos. 

Kategorin Känslor för och i jobbet tog upp både de positiva och negativa känslor 

sjuksköterskorna upplevde för och i arbetet. Den tredje kategorin, Känslor för patienten 

belyser de känslor som sjuksköterskorna upplevde att de kan känna för patienterna med 

psykos. Den sista kategorin, Sjuksköterska-patient relationen, beskriver vilka faktorer 

som var viktiga i skapandet av en sjuksköterska-patient relation. Kategorin tar även upp 

vad sjuksköterskorna upplevde var viktigt för att relationen skulle kunna fungera och 

bestå. 

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

Sjuksköterskorna menade att det var av stor vikt att se hela patienten, helheten (Berg & 

Hallberg 2000). Sjuksköterskorna nämnde att arbetet med patienterna med psykos 

upplevdes som oförutsägbart vilket krävde ständig beredskap. “You don’t know what 

the day will be like when you arrive there” (Berg & Hallberg 2000 s. 328). Då något 
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oförutsägbart skedde kunde situationen bli kaotisk för patienterna. Sjuksköterskorna 

stod för kontinuitet och kunde därför lugna patienterna. Då patienterna blev psykotiska 

upplevde sjuksköterskorna att de genom frekventa samtal var länken mellan 

patienternas psykotiska värld och verkligheten. Sjuksköterskorna upplevde att det inte 

alltid krävdes samtal för att hjälpa patienterna. Ibland räckte det att vara tyst och 

samtidigt visa för patienten att de var närvarande. Sjuksköterskorna hjälpte även 

patienterna genom att minimera stimuli då det ökade känslan av trygghet för 

patienterna. Precis som i den somatiska vården, menade sjuksköterskorna att vården 

kring de psykotiska patienterna även till stor del handlade om att tillfredsställa 

patienternas grundläggande behov av basal omvårdnad (Engqvist, Nilsson, Nilsson & 

Sjöström, 2006).  

 

I de fall då patienterna inte var inlagd på avdelning upplevde sjuksköterskorna att 

telefonkontakt gav dem känslan av att fortfarande ha kontroll över patienternas 

välmående eller illabefinnande. Det var också ett sätt för sjuksköterskorna att visa för 

patienterna att de fanns där för dem. Hembesök utfördes för att få bättre förståelse för 

patienternas situation och hur de trivdes i sitt boende. Då sjuksköterskorna upplevde att 

de under telefonkontakt inte alltid kunde bedöma hur patienterna mådde var hembesök 

ett bra komplement. Hembesök utfördes även kontinuerligt utan misstanke om att 

patienterna for illa (Magnusson, Högberg, Lützén & Severinsson, 2004). 

 

En viktig del i sjuksköterskornas arbete upplevdes vara att integrera patienterna i 

samhället (Högberg, Magnusson & Lützen, 2006) samt att stödja patienterna till ett 

självständigt liv (Magnusson, Högberg, Lützén & Severinsson, 2004). Då patienterna 

levde ute i samhället kunde sjuksköterskorna hjälpa patienterna med att informera familj 

och andra människor i patienternas närhet om vad sjukdomen innebar. Även om en 

person med psykos hade ett annorlunda beteende var de inte farliga och detta ansåg 

sjuksköterskorna var viktigt att informera om (Högberg, Magnusson & Lützén, 2006; 

Enqvist, Nilsson, Nilsson & Sjöström, 2006). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att inte sätta upp för höga mål i 

behandlingen. För höga mål som inte gick att uppnå blev en besvikelse för både 
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sjuksköterskorna och patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att både sjuksköterskorna och 

patienterna kunde tappa motivationen då de uppsatta målen inte uppnåddes (Berg & 

Hallberg, 2000). Då målen sattes upp skulle det göras i samråd med patienten. 

Sjuksköterskorna tyckte det var av stor vikt att fokusera på de problemområden som 

patienterna ansåg var viktigast. Ett grundläggande mål enligt sjuksköterskorna var att 

patienterna skulle ta sina mediciner. Sjuksköterskorna upplevde detta som ett stort 

ansvarsområde (Magnusson, Högberg, Lützén & Severinsson, 2004). 

 

Omvårdnaden av patienter med psykos upplevdes medföra stort ansvar för 

sjuksköterskorna. Ansvaret handlade ofta om att se till att patienterna inte skadade sig 

själva eller någon i deras i närhet (Engqvist, Ferszt, Åhlin & Nilsson, 2009). 

Sjuksköterskorna ansåg att de i sitt arbete fick hantera en stor variation av symtom 

(Lesinskiene, Jegorova & Ranceva, 2007). De sjuksköterskorna som jobbat både inom 

den somatiska och den psykiatriska vården upplevde ett större ansvar i vården av 

patienter med psykos. 

 

Känslor för och i jobbet 

Med stort ansvar följde viktiga beslut och sjuksköterskorna upplevde att de ibland kände sig 

ensamma vid beslutstagande, då de inte alltid hade någon i närheten att rådfråga. Detta 

upplevdes ibland som jobbigt och skrämmande. Det stora ansvaret medförde även en positiv 

känsla av en hög grad av självbestämmande i arbetet (Magnusson, Högberg, Lützén & 

Severinsson, 2004). Självbestämmande upplevdes bland annat då sjuksköterskorna hade stort 

inflytande gällande patienterna medicinering (Fortchuk, Jewell, Tweedell & Steinnagel, 

2003).  

 

Sjuksköterskorna upplevde många dilemman i omvårdnaden av patienterna med psykos. 

Sjuksköterskorna kände stor press då de upplevde att patienterna krävde att de skulle bete sig 

på ett visst sätt, att lösa patienternas alla problem samt att ta beslut i deras ställe. I vården av 

psykiskt sjuka krävdes mental närvaro, det gick inte att gå undan för ett tag och detta 

upplevdes som påfrestande (Berg & Hallberg, 2000).  
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“You´re very exposed and there´s verbal, abuse, and maybe you get knocked 

about a bit, it depends a lot on what you´re like yourself” (Berg & Hallberg 

2000, s.328) 

 

Samtidigt måste de behålla sin professionella roll genom att veta hur personliga de fick bli 

med patienterna (Scanlon, 2006). I vården av patienterna med psykos upplevdes det att 

jobbiga minnen och erfarenheter väcktes hos sjuksköterskorna (Berg & Hallberg, 2000). 

Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde sorg då kvinnorna med förlossningspsykos stötte 

bort sina barn. Sjuksköterskorna relaterade då till sina egna upplevelser som förälder (Enqvist, 

Ferszt, Åhlin & Nilsson, 2009).  

 

Sjuksköterskorna kände omvårdnaden av patienter med psykos krävde mycket tålamod (Berg 

& Hallberg, 2000). Ett antal sjuksköterskor upplevde att alla aspekter i vårdkontakten kändes 

jobbiga och svåra samt uppgav att det inte fanns några glädjande tillfällen i omvårdnaden 

(Lesinskiene, Jegorova & Ranceva, 2007). Att inte kunna avleda patienterna då de mådde 

dåligt var en annan negativ upplevelse i omvårdnaden som kändes frustrerande (Fortchuk, 

Jewell, Tweedell & Steinnagel, 2003). Ibland uppgav sjuksköterskorna de i liknande 

situationer var tvungna att ta beslut som stred emot patienternas vilja (Magnusson, Högberg, 

Lützen & Severinsson, 2004). Då tvångsvård utövades upplevde sjuksköterskorna obehag 

men de insåg att de var tvungna med tanke på patienternas och personalens säkerhet (Enqvist, 

Ferzst, Åhlin & Nilsson, 2009). Andra aspekter som kunde försvåra jobbet för 

sjuksköterskorna var när de inte fick någon god kontakt med patienterna. Även dålig 

förståelse från patienternas familj och anhöriga samt dåligt samarbete med dessa är faktorer 

som påverkade omvårdnaden negativt (Lesinskiene, Jegorova & Ranceva, 2007).  

  

Enligt Lesinskiene, Jegorova & Ranceva (2007) strävade sjuksköterskorna efter att få 

patienterna att må så bra som möjligt. Då patienterna gjorde framsteg blev sjuksköterskorna 

tillfredsställda med sig själva och sin insats (a.a.). Även då patienterna blev så pass friska att 

de kunde skrivas ut kände sjuksköterskorna tillfredställelse. Sjuksköterskorna kände då att de 

hade lyckats med att kunna hjälpa patienterna att må bättre (Enqvist, Ferzst, Åhlin & Nilsson, 

2009). Att se på omvårdnaden av patienter med psykos som en utmaning gav positiva känslor 
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som glädje och optimism. Sjuksköterskorna upplevde också att jobbet fick dem att växa som 

personer (Berg & Hallberg, 2000). 

 

Känslor för patienten 

Då patienterna gjorde framsteg och blev bättre kände sjuksköterskorna glädje för patienternas 

skull (Lesinskiene, Jegorova & Ranceva, 2007). Även små förbättringar var positiva och 

uppskattades av sjuksköterskorna (Berg & Hallberg, 2000). I andra fall då patienterna mådde 

sämre, kände sjuksköterskorna ledsamhet för patienternas skull. De var oroliga över 

patienternas och ibland även anhörigas säkerhet. Ledsamhet uttrycktes i en artikel om 

förlossningspsykos där sjuksköterskorna upplevde sorg över den dåliga kontakten mellan 

mamma och barn samt vilka konsekvenser detta kunde medföra. I de fall då mammorna 

skadade sina barn uppgav vissa sjuksköterskor att de kände ilska gentemot mammorna. 

Sjuksköterskorna upplevde även sympati, empati och medkänsla för kvinnorna och deras 

närstående (Enqvist, Ferzst, Åhlin & Nilsson, 2009). Sjuksköterskorna blev även ledsna för 

patienternas skull då de såg hur patienterna blev isolerade från omgivningen. De uppgav att 

det var vanligt då omgivningen ofta hade dålig förståelse för sjukdomens yttringar (Högberg, 

Magnusson & Lützén, 2006). 

 

Sjuksköterskorna upplevde det som intressant att lyssna och prata med patienterna kring 

patienternas inre upplevelser. Vissa tyckte att detta var den mest tillfredsställande delen i 

arbetet (Lesinskiene, Jegorova & Ranceva, 2007). De upplevde dock att det ibland kunde vara 

svårt att få grepp om, förstå och tolka patienternas verbala och ickeverbala kommunikation 

(Berg & Hallberg, 2000). 

 

Då ny medicin skulle sättas in kände sjuksköterskorna både hopp och rädsla. Hopp eftersom 

de hoppades på att den nya medicinen skulle hjälpa patienterna. Rädslan handlade om att de 

var rädda att medicinen inte skulle fungera, och att då ytterligare ett alternativ till behandling 

försvann (Fortchuk, Jewell, Tweedell & Steinnagel, 2003). Sjuksköterskorna upplevde det 

som frustrerande att inte kunna hjälpa patienterna då de mådde dåligt (Magnusson, Högberg, 

Lützén & Severinsson, 2004). För att kunna hantera omvårdnaden av patienterna med psykos 

på längre sikt lärde sig sjuksköterskorna att de var tvungna att acceptera att patienterna inte 
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alltid blev bra eller fick återfall och att detta inte skulle ses som ett misslyckande (Berg & 

Hallberg, 2000). 

 

Sjuksköterska-patient relation 

Det som var viktigast enligt sjuksköterskorna var att skapa en bestående och 

meningsfull relation till patienterna. Att vara där för patienterna och fokusera på nuet 

innebar att vara med och göra saker för patienterna (Berg & Hallberg, 2000). En bra 

relation enligt sjuksköterskorna innebar att de var tillgängliga för patienterna på 

arbetstid. Att lyssna aktivt samt visa intresse för patienterna menade sjuksköterskorna 

visade att sjuksköterskorna var mental närvarande (Högberg, Magnusson & Lützén, 

2006; Enqvist, Nilsson, Nilsson & Sjöström, 2006). Mental närvaro var viktig då det 

även minskade risken för missförstånd mellan sjuksköterskorna och patienterna 

(Magnusson, Högberg, Lützén & Severinsson, 2004). Beröring, i de fall då det var 

lämpligt, angav sjuksköterskorna kunde vara bra då man ville visa för patienterna att 

man fanns där och stöttade dem (Enqvist, Nilsson, Nilsson & Sjöström, 2006). I vissa 

fall kände sjuksköterskorna osäkerhet över hur de skulle bemöta patienterna. De uppgav 

att det fanns olika sätt att bemöta patienterna och att dessa kunde kombineras på olika 

sätt och användas i olika skeden av behandlingen. Sjuksköterskorna gav tröst, avlastade, 

balanserade och skapade daglig rytm (Berg & Hallberg, 2000). 

 

Sjuksköterskorna nämnde olika faktorer som kunde underlätta i relationen med 

patienterna. En icke dömande attityd till patienterna upplevdes som viktigt. Vissa 

sjuksköterskor hade inga problem att bortse från sina personliga åsikter. En del 

sjuksköterskor upplevde det som fel att bortse från de åsikter som de format under hela 

livet (Scanlon, 2006). 

 

”I’l never judge a patient no matter what situation they came in no matter 

how much it bothered me or annoyed me or whatever, you’d never let that 

show when you’re dealing with a patient.” (Scanlon 2006, s. 326) 

 



 

15 

 

Att patienterna hade förtroende för sjuksköterskorna upplevdes vara viktigt. Som 

tidigare nämnts användes hembesök då patienterna inte befann sig på avdelningen. Vid 

hembesöken kunde patienterna lättare få förtroende för sjuksköterskorna och relationen 

underlättades. Sjuksköterskorna uppgav att samtalen i patienternas hem blev förtroligare 

och därmed mer givande, än vad det hade blivit på avdelningen, och relationen 

utvecklades (Magnusson, Högberg, Lützén & Severinsson, 2004). Sjuksköterskorna 

upplevde att humor underlättade för båda parter då det var ett bra medel att inleda 

relationen (Scanlon, 2006).  

 

I sjuksköterska-patient relationen upplevde sjuksköterskorna att det var av stor vikt att 

de var medvetna om sina egna gränser, att de kände sig själva samt att inte låta 

patienterna komma för nära eller bli för personligt involverade. Detta var viktiga 

faktorer som sjuksköterskorna uppgav att de var tvungen att ta hänsyn till för att klara 

av jobbet (Berg & Hallberg, 2000). Hur personlig sjuksköterskorna fick bli och hur nära 

de fick komma patienten var frågor som den enskilda sjuksköterskan var tvungna att ta 

ställning till. Ibland, då patienterna kommit för mentalt nära, blev sjuksköterskorna 

tvungna att distansera sig tillfälligt från patienten för att behålla den professionella 

relationen (Scanlon, 2006). Sjuksköterskorna upplevde att ömsesidig tillit och respekt 

var ett måste i en sjuksköterska-patient relation (Berg & Hallberg, 2000). 

 

Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att respektera patienternas 

självbestämmande, privatliv samt integritet i största möjliga mån (Högberg, Magnusson 

& Lützén, 2006). Empati uppgav sjuksköterskorna var viktigt då de kunde sätta sig in i 

patienternas situation (Scanlon, 2006). Då sjuksköterskorna tog de nämnda faktorerna 

som självbestämmande samt empati i åtanke upplevde de att detta resulterade i att de 

flesta patienterna litade på dem (Lesinskiene, Jegorova & Ranceva, 2007). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor upplevde omvårdanden 

av patienter med psykos inom psykiatrisk öppen- samt slutenvård. Författarna tror att 

det är av stor vikt att ha en viss förståelse för hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden 

av patienter med psykos. Psykossjukdom är vanligt förekommande inom psykiatrisk 

vård. Det finns många fördomar kring psykos och psykiatrisk vård och därför kan det 

vara viktigt att försöka sprida kunskap kring detta. Författarna tyckte att det var relevant 

att beskriva upplevelserna utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Förförståelsen har skiljt sig författarna emellan då den ena har arbetat inom psykiatrin 

medan den andra inte har något större erfarenhet inom området. Detta tror författarna 

gynnar resultatets trovärdighet då förförståelsen samt funna artiklars resultat diskuterats 

utifrån olika perspektiv. Detta anser författarna minskade risken för misstolkning av 

materialet. Författarnas intresse samt önskan om att förhoppningsvis sprida kunskap om 

sjuksköterskors upplevelse ligger till grund för valet av ämne.  

 

Författarna valde att göra en litteraturstudie då detta är ett bra sätt att få en översikt av 

befintlig och aktuell forskning (Granskär & Höglund-Nielsen red, 2008). För att få så 

hög kvalité som möjligt på denna litteraturstudie har sökningar, inkluderingar samt 

exkluderingar av artiklar varit systematiska (Pollit & Beck, 2008). En av kriterierna för 

inkludering har varit att artiklarna ej får vara för gamla, högst tio år. Detta för att få ett 

så aktuellt resultat som möjligt. Författarna anser att tidsaspekten är extra viktig då 

psykiatrin har utvecklats mycket de senaste åren och därmed har troligen har även 

attityden hos personalen förändrats. 

 

Syftet har under processens gång ändrats från patienternas upplevelse till 

sjuksköterskornas upplevelse. Ansträngningar gjordes genom att kombinera olika 

sökord, söka i olika databaser samt att göra manuella sökningar. Trots detta upplevde 

författarna att det fanns lite forskning som utgick från denna patientgrupps synvinkel 

och därmed var det svårt att hitta relevanta artiklar. En anledning till att det fanns lite 
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artiklar kan vara att patienter med psykos kan vara svårförstådda och anses som svåra 

att genomföra en studie med. På grund av bristen på redan befintlig forskning valde 

författarna att ändra perspektivet då fler relevanta artiklar hittades.  

  

Enligt Socialstyrelsen (SoS 1998:4) har 40 000 personer i Sverige ett psykiskt 

funktionshinder. Flertalet av dessa personer lider av ett långvarigt psykostillstånd. 

Eftersom psykos är en betydande grupp inom psykiatrisk vård valde författarna att 

specificera sitt syfte till just denna patientgrupp. Somliga artiklar som valts ut är inte 

enbart inriktade på psykos. I en del artiklar framgick det inte vilken patientgrupp 

sjuksköterskorna talade om. I dessa fall ansåg författarna att, eftersom psykos är en 

övervägande del inom psykiska sjukdomar, det fortfarande var lämpligt och 

representativt att ta med dessa artiklar.  

 

Majoriteten av artiklarna som har använts har varit kvalitativa. Nackdelen med detta kan 

vara att det inte framgår lika tydligt i dessa artiklar hur många sjuksköterskor det är som 

upplever vad. Författarna bedömde dock att det inte var viktigt då studien handlade om 

sjuksköterskors upplevelse. Författarna anser att alla känslor och upplevelser är 

relevanta. Hur få eller hur många sjuksköterskor det är som upplever en sak är mindre 

intressant.  

 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt har endast originalkällor använts. Detta 

därför att orginalkällor anses vara det säkraste sättet att samla in information på. Då 

andrahandskällor återberättar vad andra studier kommit fram till finns risken att 

författarna har tolkat och eventuellt förvrängt innehållet. Trots detta kan författarna inte 

garantera att innehållet i lästa artiklar inte blivit något förvrängda då språkkunskaper 

kan ha påverkat tolkningen av innehållet, även om författarna anser att de har goda 

kunskaper i det engelska språket. För att få ett så sanningsenligt och giltigt resultat som 

möjligt har styrkande citat presenterats. Detta ger enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2008) läsarna en möjlighet att bedöma giltigheten av arbetets innehåll (a.a.). 

 

En av de utvalda artiklarna hade endast en författare: Scanlon, A (2006). Psychiatric 

nurses perceptions of the constituents of the therapeutic relationship: a grounded theory 
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study. Detta har författarna diskuterat då det eventuellt kan medföra större risk för 

förförståelse och tolkning och att därmed studiens trovärdighet kan påverkas. När det är 

fler än en författare kan svårigheter och förförståelser diskuteras vilket eventuellt kan 

höja studiens trovärdighet. Studien inkluderades trots detta, då Scanlon själv 

diskuterade brister samt svårigheter i sin diskussion. Författarna till denna studie anser 

att detta stärker Scanlons trovärdighet.  

 

Fem av de åtta studier som resultatet bygger på är genomförda i Sverige och de 

resterande är från övriga Europa. Författarna ser detta som en styrka då resultatet blir 

mer aktuellt och användbart för läsarna. Författarna tror att länders kultur, traditioner 

samt normer skiljer sig åt och påverkar vården.  

 

I samtliga studier som valdes ut var kvinnor den större gruppen, vad gäller deltagare. 

Detta tror författarna beror på att kvinnor är överrepresenterade inom 

sjuksköterskeyrket. Det framgick inte om de få deltagande männen i studierna hade en 

annorlunda upplevelse av omvårdnaden av patienter med psykos. Hade det dock varit 

lika många män som kvinnor i studierna hade kanske resultatet blivit annorlunda. Detta 

eftersom män och kvinnors åsikter och upplevelser kan skilja sig åt. Kvinnorna kan ha 

olika åsikter, men eventuellt skiljer sig åsikterna mer mellan män och kvinnor. Detta är 

en aspekt som författarna inte har belägg för. De ansåg trots detta att det var intressant 

att diskutera. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskor upplevde omvårdnad 

med patienter med psykos. Då författarna sammanställt resultatet upptäcktes det att två 

av Suzie Kims domäner framträdde i de fynd som författarna valde att diskutera i 

resultatdiskussionen. Följande fynd har valts att diskuteras: Personlig involvering från 

sjuksköterskans sida samt att en fungerande relation är en förutsättning för att kunna 

utöva omvårdnad. 
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Sjuksköterska-patient domän handlar främst om relationen och samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten. Det är i denna relation som omvårdnaden utförs och 

förmedlas. Det utväxlas information, energi, mänsklig kontakt och omsorg. Att ha 

kunskap om förhållandet och hur de fungerar ger möjlighet att förbättra omvårdnaden 

vilket i sin tur påverkar patientens situation positiv (Kim, 2000).  

 

Att det är av stor vikt att ha en fungerande relation framkom i resultatet. Att 

sjuksköterskorna visade sig vara tillgängliga för patienterna på arbetstid var ett sätt att 

inge förtroende. Även att sjuksköterskorna lyssnade på patienterna samt visade intresse 

för dem framkom vara ett bra sätt att bygga upp en meningsfull relation på. I resultatet 

framkom även att ha en icke-dömande attityd mot patienterna var av till fördel. Corring 

& Cook (2007) styrker detta då de säger att sjuksköterskor som bemötte patienterna 

med respekt, gav sig tid att lyssna, var snälla och förstående samt att sjuksköterskorna ej 

dömde patienten gav möjligheten till en bra relation (a.a.). Författarna anser att detta är 

relativt självklara saker att tänka på och att det gäller vilken sjuksköterska-

patientkontakt som helst. Dock kan det vara mer problematiskt med just denna specifika 

patientgrupp på grund av många orsaker. Patienterna kanske inte vill ta emot hjälp eller 

är så psykotiska att det inte går att samtala med dem. Författarna anser att 

sjuksköterskorna bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för att kunna hantera och 

bemöta patienterna på ett bra sätt. 

 

Om relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna inte fungerar kan det enligt 

Forchuk, Westwell, Martin, Bamber-Azzapardi, Kosterwea & Hux (2000) leda till 

frustration hos både sjuksköterskorna och patienterna. Detta menade de kunde leda till 

att de båda parterna till slut började undvika varandra (a.a.). I resultatet framkom även 

att distansering från patienterna var nödvändigt då patienterna kommit sjuksköterskorna 

för nära. Författarna anser att det är av stor vikt att sjuksköterskorna ser till att 

patienterna inte blir lidande av detta. I de fall då relationen inte fungerar kan en annan 

kollega kopplas in och ta över ansvaret för just den patienten. Risken finns annars risk 

att patienten blir lidande då ingen sjuksköterska tar ansvar. Forchuk, Westwell, Martin, 

Bamber-Azzapardi, Kosterwea & Hux (2000) menade att det var vanligt att 

sjuksköterskorna lade skulden på patienterna då deras relation inte fungerar. 
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Sjuksköterskorna hade även ibland förutfattade meningar om patienterna (a.a.). Att 

lägga skulden på patienterna är inte ett ändamålsenligt sätt att hantera situationen men 

författarna inser att det inte alltid går att undvika. Kanske läggs skulden på patienterna 

om de inte är villiga att samarbeta eller samtala med sjuksköterskorna. Det kan bli en 

ond cirkel då patienterna känner att sjuksköterskorna gett upp hoppet om att kunna 

kommunicera med patienten vilket kanske medför att patienterna blir ännu mindre 

intresserade av kontakt. Att sjuksköterskorna inser sina brister i stället för att ignorera 

dem kanske kan leda till utveckling av den professionella rollen. Utveckling av den 

professionella rollen skulle kunna ske genom systematisk handledning, case-seminarier 

eller samtalsgrupper. Även vardagliga samtal med kollegor kan vara givande. Detta 

antar författarna eftersom denna typ av utveckling lättast sker i kontakt och samtal med 

andra.  

 

Ännu ett steg mot att få en fungerande relation kunde vara att sätta upp rimliga och 

relevanta mål i samråd med patienterna. Även att fokusera på det som patienterna ansåg 

vara viktigt rekommenderades. Harrison, Newell & Small (2008) säger att då 

patienternas åsikter inte respekterade eller togs på allvar ledde detta till att patienterna 

tog avstånd från sjuksköterskorna. Även då patienterna upplevde att sjuksköterskorna 

inte lyssnade på dem tog de avstånd (a.a.). 

 

“People ignore your decisions, that sort of thing, I was too poorly to make a 

decision [the healthprofessional's opinion}, but I think my decision to refuse 

electric shock treatment was the correct one. They ignored my decision.” 

(Harrison, Newell & Small 2008, s. 18) 

 

Detta citat visar på att sjuksköterskors och patienters upplevelser skiljer sig åt. 

Sjuksköterskorna anser att de är närvarande och lyssnar på patienterna medan 

patienterna upplever motsatsen. För att kunna sätta upp individanpassade mål krävdes 

en god relation till patienterna. Det var en förutsättning att känna patienterna, känna till 

personlighetsdrag, önskningar och åsikter för att kunna hjälpa patienterna så gott det 

gick. Då patienterna är psykotiska är detta extra viktigt då patienterna kanske inte tycker 

och tänker som de gör i sitt normala tillstånd. Enligt Dearing (2004) hade de 
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sjuksköterskor med en bra relation till patienterna lättare att se förändringar i 

patienternas normala beteendemönster. Med denna kunskap kunde sjuksköterskorna 

hjälpa patienterna (a.a.).  

 

Hur personlig sjuksköterskorna fick bli med patienterna var svårt att veta. Detta säger 

ytterligare en studie där det framkom att sjuksköterskorna upplevde det som obehagligt 

då vissa patienter ställde för personliga frågor. Då sjuksköterskorna upplevde att de blev 

personligt berörda på ett negativt sätt uppstod det osäkerhet. Det kunde leda till att 

sjuksköterskorna började undvika och ogilla de patienterna som skapade denna känsla 

hos dem (Forchuk, Westwell, Martin, Bamber-Azzapardi, Kosterewa & Hux, 2000).  

 

I resultatet tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt att lösgöra sig från patienterna då 

de kom för nära och därmed kunde sjuksköterskorna behålla sin professionella roll. 

Enligt Bégat, Ellefsen & Severinsson (2005) kunde sjuksköterskorna även dra sig undan 

efter det att en patient varit våldsam (a.a.). Dessa dilemman berör inte bara 

sjuksköterskans yrkesutövning utan även sjuksköterska-patient domänen då samspelet 

mellan de två parterna inte fungerar. När de undviker och ogillar varandra kan de inte 

skapa någon kontakt och någon bra omvårdnad kan inte utföras. En lösning till detta 

problem kan vara att tala med patienterna om varför relationen inte fungerar. De kan då 

få större förståelse för varandra och därmed kan relationen förbättras. 

 

Yrkesutövningen handlar om sjuksköterskan som yrkesutövare. Sjuksköterskors 

tankar, hur de fattar beslut och hur de omsätter kunskapen till praktiken hjälper dem att 

kunna utveckla omvårdnaden och lösa etiska dilemman (Kim, 2000). Ett fynd som 

författarna identifierade var sjuksköterskornas personliga involvering i omvårdnaden av 

patienter med psykos. Som framgår i resultatet kunde sjuksköterskorna uppleva 

blandade känslorna i omvårdnaden av patienterna. Enligt Appleton (1993) var det 

vanligt att sjuksköterskorna blev personligt involverade i de patienter som de vårdade 

(a.a.).  

 

Enligt resultatet kände sjuksköterskorna glädje då patienterna gjorde framsteg. Detta 

styrker Dearing (2004) i sin studie där denna känsla togs upp. Sjuksköterskorna 
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berömde och lyfte fram det positiva hos patienterna vilket bidrog till deras 

tillfrisknande. Sjuksköterskorna upplevde glädje tillsammans med patienterna (a.a.). Att 

som sjuksköterska kunna känna glädje med patienterna, tror författarna, är den positiva 

sidan av att bli personligt involverad i omvårdnaden. Det är förmodligen viktigt att som 

vårdpersonal kunna visa glädje öppet inför patienterna. Patienterna får då utöver en 

muntlig också en känslomässig bekräftelse på att de gör rätt. Författarna tror att känslor 

ger större intryck på patienterna än vad ord gör. 

 

De mindre positiva känslorna i omvårdnaden var tillexempel sorg och frustration. 

Sjuksköterskorna relaterade till sina egna upplevelser och detta kunde upplevas som 

påfrestande för sjuksköterskorna. Engqvist, Ferszt & Nilsson (2010) stärker detta då de 

beskriver att bland annat förlossningspsykoser kan vara jobbiga att bevittna. Vidare 

beskriver de hur sjuksköterskorna tvingades bearbeta sin egen ångest inför det svåra 

som de har utsatts för (a.a.). Dessa reaktioner tror författarna är sunda så länge de inte 

påverkar sjuksköterskornas professionella omdöme. Att uppleva känslor som glädje, 

sorg och frustration kan vara ett tecken på att sjuksköterskorna är engagerade i 

patienterna. Då sjuksköterskorna visar känslor öppet för patienterna tror författarna att 

det är viktigt att sjuksköterskorna vet vilka känslor som är lämpliga att visa och i vilka i 

situationer. Författarna anser även att det är viktigt att vara tydlig med vad de menar då 

patienter med psykos är en känslig patientgrupp.  

 

Enligt Edwards, Burnad, Coyle, Fothergill & Hannigan (2000) hade sjuksköterskorna 

strategier som hjälpte dem att kunna hantera situationer där de upplevde att de blev för 

personligt involverade i patienterna, av olika anledningar. En strategi var att de tänkte 

på sitt eget liv och hur bra de hade det, att de hade familj hemma som stöttade dem. Att 

ha hobbys var ett sätt att lättare kunna skingra tankarna då man inte kunde sluta tänka 

på jobbet (a.a.). Författarna tror det är vanligt att sjuksköterskor inte kan släppa taget 

om arbetet när de är hemma. Speciellt inom psykiatrin tror författarna att det är extra 

viktigt att sjuksköterskorna har någon utanför jobbet som stöttar dem. Detta eftersom 

det inom psykiatrin finns väldigt sjuka människor som ibland kan handla och bete sig på 

ett oförståeligt och oberäknat vis. 
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Slutsats 

I denna studie kom det fram att omvårdnaden av patienter med psykos innebär långa, 

nära relationer med många känslor. De upplevda känslorna var båda positiva och 

negativa. Känslor var tecken på att sjuksköterskor var personligt involverade. Då dessa 

relationer var påfrestande för den enskilda sjuksköterskan anser författarna att kollegor 

bör stötta varandra och arbetsgivarna bör erbjuder handledning. Men denna hjälp kan 

sjuksköterskorna lättare hantera sin arbetssituation i längden.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att en fungerande relation till patienterna var en 

förutsättning för att kunna utföra omvårdnad. För att relationen ska fungera krävdes 

bland annat tillit, respekt och närvaro. Sjuksköterskorna upplevde ibland osäkerhet över 

hur de skulle hantera och bemöta patienterna. Mer forskning kring detta område bör 

göras då psykos är en svårhanterlig sjukdom för vårdpersonal. Mer forskning kan 

förhoppningsvis leda till utveckling av omvårdnaden med dessa patienter vilket är 

önskvärt. Att sprida kunskap och erfarenheter kanske kan utrota felaktiga fördomar om 

denna patientgrupp. 
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psychiatric 

nurses’ 

experience of 
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of 

mental health 
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Sweden, from 

in-patient 

treatment 
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based care, has 
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professional 

autonomy. 

Intervjuare värvades 

genom en annons i en 

svensk psykiatrisk vård 

tidsskrift. 

Sjuksköterskor från 

öppen- samt 

slutenvården fick delta. 
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kvinnor medverkade i 
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sjuksköterskor i elva år. 
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vårda psykiskt sjuka 

patienter. 
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genomfördes för att få fram 

övergripande teman. 

Intervjuerna lästes individuellt 

av samtliga författare och koder 

gjordes. Sedan jämfördes dessa 

med varandra för att kunna 

identifiera teman.  

 

Följande teman identifierades: 

”Pattern of responsibility”, 

”pattern of clinical judgement” 

och ”pattern through support and 

supervision”. 

Samtliga medverkande i studien 
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hade möjligheten att boka möten 

med patienter samt att de hade 
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arbete som de själva tyckte blev 

bäst. De ansåg att de var 

ensamma med att vara 

beslutande ansvarig 

sjuksköterska. Jobbigt att inte ha 
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Telefonkontakt ansågs som ett 

bra sätt att ha kontroll över sitt 

ansvarsområde. 

Sjuksköterskorna såg sig själva 

som ”spindeln i nätet” då det är 
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patienten. 

Hög. 

Studien är etiskt 
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medverkande blev 
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Role changes 

experienced by 

clinical staff in 

relation to 

clients´ 

recovery from 

psychosis. 

Syftet med 
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relationen med 

patienten 
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under 
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clozapine eller 

risperidone. 
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kvalitativ innehållsanalys 
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Sjuksköterskorna ansåg sig vara 
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patienternas behandling. 

Sjukösterskorna såg sig själva 
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uppger att när patienterna sätt in 
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att relationen med patienten blev 

bättre då medicineringen 
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djupare. 

Hög.  

 

Det framgår inte i 
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blivit etiskt godkänd 

av etisk kommitté´. 
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överväganden har 
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Ranceva. N 

Litauen 

2007 

 

Nursing of 

young 

psychotic 

patients: 

analysis of 

work 

environments 

and attitudes. 

Att analysera 

omvårdnadssit

uationen på 

slutna 

vårdavdelning

ar genom 

psykiatriska 

sjusköterskors 

attityder, 

behov och 

miljömässiga 

aspekter i 
arbetet med 

unga 

psykotiska 

patienter. 

Studien utfördes på 15 

slutna vårdavdelningar 

där frågeformulär 

delades ut till 152 

sjusköterskor som 

jobbade med unga 

psykotiska patienter. 86 

sjusköterskor valde att 

svara på formuläret. 

Sjusköterskorna fyllde I 

frågeformulären som var 

designade av författarna. 

Formuläret bestod av en kort 

introduktion och sedan 13 öppna 

samt snäva frågor. Formulären 

sammanfattades statistiskt med 

hjälp av antalet observationer, 

medelvärde och spridningsmått. 

Dessa skapade kvantitativa 

variabler samt absoluta och 

relativa kategoriska variabler. 

De flesta deltagande 

sjuksköterskor hade 

universitetsutbildning. 

Majoriteten av sjusköterskorna 

satte 5 av 10 på frågan om hur 

nöjda de var med sitt arbete. 

Resten satte betyg 5-10. Det 

svåraste sjusköterskorna 

upplevde i sitt arbete var 

personal- och patientsäkerhet 

och svårigheter i att skapa en 

första kontakt med patienterna. 

En del sjusköterskor ansåg att 

alla aspekter i arbetet var svåra. 

Det positiva i arbetet var att 

uppleva när patienterna gjorde 

framsteg. 

Medel 

 

Redovisar dåligt hur 

analysen gick till. 

 

Etiskt godkänd 

 

Väl och konkret 

presenterat resultat. 

 

 

 

 

 


