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Sammanfattning 
Bakgrund: Psykisk ohälsa kan innebära oro, lättare ångest, svårare psykiatriska diagnoser och är ett 
ökande folkhälsoproblem. Oavsett svårighetsgrad möter sjuksköterskor dessa personer inom 
primärvården. Primärvården ger vård vid somatiska besvär där psykisk ohälsa är en bakomliggande 
aspekt och behandlar lättare till medelsvåra psykiatriska tillstånd. Det har visat sig att personer med 
psykisk ohälsa generellt får en sämre vård i förhållande till deras utökade behov vilket är ett stort 
problem. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av möten inom primärvården med vuxna 
personer med psykisk ohälsa. 
Metod: En allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa originalartiklar från en systematisk sökning i 
databaserna Cinahl complete och Pubmed. Artiklarna granskades utifrån Blomqvists et al. (2016) 
granskningsmall och analyserades med hjälp av Fribergs (2017b) analysmetod, vilket resulterade i tre 
kategorier med subkategorier. 
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades som beskriver sjuksköterskors upplevelser av: Att inte 
räcka till på grund av resurs- och tidsbrist, Att skapa trygghet genom en god kommunikation och 
relationsskapande samt Vikten av kompetens både hur den upplevs och vad som upplevs kan förbättra 
den. 
Slutsats: Resultatet kan sammanfattas som en trappa där grunden för mötet är att det ska finnas tid 
och resurser för att i steg två möjliggöra en god relation. Steg tre är kompetensen som förbättrar mötet 
ytterligare, för att uppnå ett gott omvårdnadsresultat. Alla steg krävs för en personcentrerad omvårdnad 
med ett professionellt förhållningssätt vilket har diskuterats fram till att vara ett bra arbetssätt för 
sjuksköterskor som möter personer med psykisk ohälsa.  
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Inledning 

Var femte person som besökte primärvården upplevde psykiskt lidande enligt Åsbring et 

al. (2011). Personer som drabbas av psykisk ohälsa är dessutom en mer sårbar grupp för 

att utveckla somatiska sjukdomar (Leas och McCabe, 2007). Psykisk ohälsa kan vara 

anledningen till primärvårdsbesök, men även vid besök som berör somatiska besvär kan 

psykisk ohälsa vara en bakomliggande aspekt. Oavsett anledning kan sjuksköterskor 

uppmärksamma ämnet om psykisk hälsa för att lindra eller ibland identifiera psykisk 

ohälsa i ett tidigt skede. Att arbeta förebyggande och identifiera dessa personer tidigt, 

minskar risken för utvecklingen av svårare psykiska tillstånd. Det finns flera faktorer som 

påverkar mötet både positivt och negativt. Genom att studera sjuksköterskors upplevelser 

kan detta hjälpa andra sjuksköterskor att optimera mötet med vuxna personer med psykisk 

ohälsa. 

Bakgrund 

Enligt World Health Organization (WHO, 2019) är psykisk ohälsa ett globalt ökande 

folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa leder till personligt lidande, försämrad livskvalitet och 

stora kostnader för samhället (Folkhälsomyndigheten, 2018; Försäkringskassan, 2016) 

Folkhälsomyndighetens (2018) nationella folkhälsoenkät från 2015–2018 undersökte hur 

personer mellan 16–84 år i Sverige bedömer sitt psykiska välbefinnande. Det framgick 

att 18 % av kvinnorna och 12 % av männen svarade att de upplevt nedsatt psykiskt 

välbefinnande de senaste veckorna. Nedsatt psykiskt välbefinnande kan innebära 

bakomliggande psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland vuxna påverkas av flera 

faktorer, som kön, hereditet, socioekonomisk status, utbildning, födelseland samt sexuell 

läggning och könsidentitet. Folkhälsomyndigheten (2020a) benämner begreppet psykisk 

ohälsa utifrån olika svårighetsgrader och inkluderar både mindre och mer allvarliga 

psykiska problem. Psykisk ohälsa delas upp i psykisk oro, psykiska besvär och 

psykiatriska diagnoser. Psykisk oro kan till exempel vara en tillfällig oro eller lättare 

ångest; något som är övergående och inte påverkar den dagliga livsföringen nämnvärt. 

Psykiska besvär påverkar livet i större utsträckning, men är ändå övergående och inte så 

allvarliga som den svåraste graden: psykiatrisk diagnos. Psykiatriska diagnoser kan vara 

exempelvis ångestsyndrom, depression eller psykossjukdom. En psykiatrisk diagnos 

påverkar en persons liv i större omfattning och kräver oftast psykiatrisk vård 
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(Folkhälsomyndigheten 2020a). Därmed är det viktigt att inte bara fokusera på de 

personer som redan har en konstaterad psykisk ohälsa utan även arbeta hälsofrämjande 

och preventivt. Främjandet av psykiskt välbefinnande och förebyggandet av psykisk 

ohälsa bör ha mer fokus i hälso- och sjukvården men ett av hindren är bristande resurser 

(WHO, u.å). 

Enligt WHO (u.å) bör psykisk hälsa ses som en värdefull resurs för välbefinnande. 

Psykisk hälsa handlar om trivsel, mående, och förmågor att hantera livets upp- och 

nedgångar. Psykisk hälsa stärks av skyddsfaktorer som god självkänsla, goda sociala 

relationer eller sysselsättningar som personen trivs med. Riskfaktorer som utanförskap, 

missbruk, ekonomiska svårigheter, konflikter i uppväxt eller omgivning kan däremot 

påverka den psykiska hälsan negativt (Folkhälsomyndigheten 2020a). Alla människor, 

oavsett om de upplever sin psykiska hälsa som god eller dålig, kommer troligtvis att 

någon gång behöva söka hjälp för någon somatisk åkomma hos primärvården. 

Primärvården är oftast den första instansen i en vårdkedja, dit personer vänder sig när 

besvären inte är akuta eller kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. 

Primärvården ska erbjuda öppenvård, omvårdnad, rehabilitering och förebyggande arbete 

jämlikt. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor 

till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, funktionalitet, sjukdom, utbildning, social ställning, 

etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning, och oavsett kombinationer av dessa 

(Hälso- och sjukvårdslag [HSL], 2017). Kompetenskraven inom primärvården skiljer sig 

åt regionalt, men i majoriteten av regionerna finns distriktssköterskor, diabetessköterskor, 

sjuksköterskor specialiserade inom astma/KOL och grundutbildade sjuksköterskor. 

Dessutom består teamen av läkare, fysioterapeuter, socionomer, undersköterskor, 

psykologer med flera. Det varierar hur utförligt primärvårdens uppdrag kring psykisk 

ohälsa är preciserat/formulerat, men generellt sett är/rör ansvaret de psykiska behov som 

inte kräver psykiatrisk specialistvård. Primärvården ska kunna bemöta och behandla 

psykisk ohälsa, men det finns ingen specifik beskrivning vilka diagnoser eller insatser 

som uppdraget omfattar. Omkring hälften av regionerna beskriver att uppdraget 

inkluderar bland annat samtalsbehandling, samtalsstöd och krisbearbetning. 

Primärvården erbjuder behandling av lätta till medelsvåra depressioner, ångestsyndrom, 

stressrelaterade tillstånd, kriser samt psykosomatiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2016).  

Anledningen till ett primärvårdsbesök kan vara fysiska eller psykiska besvär, men det är 

inte ovanligt att det är en kombination av dessa. Sämre fysisk hälsa och ohälsosamma 
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livsstilsbeteenden är vanligare hos personer som drabbats av psykisk ohälsa. Enligt Leas 

och McCabe (2007) förekom det fler personer med övervikt, tobaksrökning och 

stillasittande livsstil bland personer med en psykisk sjukdom jämfört med de utan psykisk 

sjukdom. Risken för livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes typ 2, hjärt-

kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom och cancer är några av sjukdomarna som 

har högre prevalens hos personer med psykisk sjukdom (Scott & Happell, 2011). 

Dessutom är dödligheten högre i livsstilsrelaterade sjukdomar för personer som vårdats 

mot psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskor har en viktig roll i att 

uppmuntra en god livsstil eftersom det ingår i de grundläggande ansvarsområdena. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska sjuksköterskor arbeta enligt de fyra 

grundläggande ansvarsområdena: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskor i primärvården bör ha en holistisk syn och vara beredd 

att se till de psykiska behoven såväl som de fysiska. Enligt Stewart et al. (2003) är en 

personcentrerad metod ett bra redskap för att möta behoven. Metoden delas upp i olika 

delar. I en del utforskas hälsa, sjukdom och sjukdomsupplevelse. I nästa del nås en 

helhetssyn genom en förståelse för personens bakgrund och psykosociala tillvaro. En 

viktig del är att skapa en gemensam grund med personen genom att möjliggöra en god 

relation, definiera problemen och sätta gemensamma mål (Stewart et al., 2003). 

McCormack och McCances (2010) modell Person-Centred Practice redogör förenklat 

olika komponenter som behövs för att möjliggöra en personcentrerad omvårdnad. De fem 

huvudkomponenterna är samhällsperspektiv, förutsättningar för personcentrerad 

omvårdnad, vårdandets sammanhang, personcentrerade processer och personcentrerade 

resultat. Samhällsperspektivet betyder att samhällets strategier, attityder och 

kunskapsförsörjning styr möjligheter att arbeta personcentrerat. Förutsättningarna bygger 

på sjuksköterskors kompetens, värderingar och engagemang. Vårdandets sammanhang 

påverkas i detta fall av primärvårdens organisation, den fysiska omgivningen, 

teamarbetets funktion och inverkan i vårdandet. Personcentrerad process grundar sig i ett 

holistiskt perspektiv med sjuksköterskans medkänsla och genuina engagemang. Målet av 

ett personcentrerat resultat ska vara ett ökat välbefinnande och en positiv vårdupplevelse 

där delaktigheten har främjats (McCormack & McCance, 2010). Sammanfattningsvis är 

det sjuksköterskors ansvar att bemöta personen bakom sjukdomen, se personen som en 

samarbetspartner och värna om personens autonomi.  
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För att ge personcentrerad omvårdnad måste sjuksköterskor förstå vad som anses viktigt 

i mötet ur ett patientperspektiv. Enligt patienter utgör sjuksköterskor både ett praktiskt 

och känslomässigt stöd (Blomberg & Hedelin, 2007). I en studie vars syfte var att 

beskriva mötet med primärvården utifrån personer med allvarlig psykisk ohälsas 

perspektiv beskrevs önskan att bli behandlad med respekt, hänsyn och omtänksamhet. 

Personerna tyckte det var viktigt att primärvårdens personal tog sig tid, lyssnade och 

behandlade dem som en “person snarare än en journal”. Genom att bli bemött med 

ögonkontakt, ett leende, god ton och tilltalad med namn upplevde personen sig 

betydelsefull. Det upplevdes viktigt att skapa en förtroendefull relation eftersom 

personerna kände att de kunde vara mer öppna och ärliga. Personerna tyckte det var 

viktigt att få mycket information vilket ökade möjligheten att förstå sitt tillstånd och delta 

i beslutstagandet (Galon & Heifner Graor, 2012). Att möta stressad personal i 

primärvården ledde ibland till missuppfattningar och en upplevelse att vårdgivarna inte 

tagit sig tid till att skapa en tillitsfull relation (Stumbo et al., 2018). När den inbokade 

samtalstiden höll tidsschemat upplevdes det mer lugn och ro till att sitta och prata. 

Sjuksköterskor blev beskrivna som den enda fasta punkten i vårdkedjan och 

representerade kontinuitet i jämförelse med de ständiga läkarbytena (Blomberg & 

Hedelin, 2007). Enligt Folkhälsomyndigheten (2020b) har det visat sig att personer med 

psykisk ohälsa blir sämre bemötta från vården och dessutom får sämre behandling av 

somatiska problem. Stigmatiseringen består ofta av okunskap och fördomar, vilket leder 

till att personerna blir diskriminerade och ibland undviker att söka vård. Detta kan få 

allvarliga konsekvenser både för den psykiska och fysiska hälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2020b). Psykisk ohälsa är något som kan drabba alla människor 

och hur det upplevs är unikt.  

Ett problem i svensk hälso- och sjukvård är att personer som med psykisk ohälsa får sämre 

vård eftersom deras utökade behov inte blir bemötta. Det är viktigt att sjuksköterskor är 

lyhörda och inte bara fokuserar på det somatiska bekymret utan lyssnar in undertoner och 

antydningar. Eftersom det första mötet med vården oftast sker i primärvården, är det 

naturligt att insatser för att bemöta och motverka utvecklingen av psykisk ohälsa bör ligga 

här. Att få förståelse om sjuksköterskors upplevelser ökar andra sjuksköterskors 

kompetens, vilket kan vara till hjälp för att förbättra mötet med vuxna personer med 

psykisk ohälsa. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av möten inom primärvården med 

vuxna personer med psykisk ohälsa. 

Metod 

Design 

Designen är en allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar. En allmän litteraturstudie är en beskrivande översikt av tidigare gjord 

forskning utifrån ett problem (Friberg, 2017a). Studier av artiklar byggda på kvalitativ 

metod användes eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Kvalitativ 

metod används för att öka förståelse eller förklara fenomen, erfarenheter och upplevelser 

(Henricsson & Billhult, 2017). 

Sökvägar och Urval 

Till sökningen användes databaserna Cinahl Complete och PubMed. Cinahl Complete 

och PubMed innehåller material inom bland annat omvårdnadsvetenskap, hälsovetenskap 

och medicin (Karlsson, 2017). Utifrån syftet plockades begreppen sjuksköterskor, 

upplevelser, primärvård och psykisk ohälsa ut till sökningen. Begreppen kompletterades 

med synonymer och söktes i enskilda sökblock (Bilaga 1) med både fritextsökning och 

ämnesord. Med fritextsökning kan begreppet återfinnas som titel, författare och 

ämnesord. I databaserna användes trunkeringstecknet asterisk (*) för att böjningar på 

begreppet skulle inkluderas i fritextsökningen. Bestod söktermen av två eller flera delar 

användes citationstecken (“) runt termen för att begreppet inte skulle sökas som separata 

ord (Östlundh, 2017). Sökning med ämnesord visar även resultat med liknande innebörd 

eller synonymer. Användandet av ämnesord ökar chansen att fånga upp artiklar som 

annars missats då forskare använder olika bärande begrepp för samma ämne. Sökning i 

Cinahl Heading respektive MeSH terms skedde för att hitta rätt ämnesord (Karlsson, 

2017). Mellan sökorden användes AND eller OR för att kombinera och koppla ihop 

söktermerna, detta kallas boolesk söklogik (Östlundh, 2017). Begränsningarna peer-

reviewed, all-adult, 2000–2020 och English användes i Cinahl Complete. I PubMed 
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användes English samt publicerade mellan 2000 och 2020. Begränsningar används för att 

underlätta urvalet och få ett mer relevant resultat (Östlundh, 2017).  

Granskning och Analys 

Urvalet var artiklar som svarade på syftet. Exklusionskriterier var artiklar vars fokus var 

på kognitiva funktionsnedsättningar. Personer med kognitiv funktionsnedsättning kan 

också uppleva psykisk ohälsa, men exkluderades eftersom fokuset på artiklarna snarare 

var på funktionsnedsättningen som sådan än på den psykiska ohälsan. Första steget i 

sökningen var att enskilt läsa rubriker och sammanfattningar (abstracts). Därefter lästes 

de utvalda artiklarna tillsammans i sin helhet och sorterades ytterligare en gång med en 

kvalitetsvärdering. Artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger och granskades utifrån 

Blomqvists et al. (2016) granskningsmall för kvalitativa studier. För att undersöka 

artiklarnas kvalitet värderades de utifrån Shentons (2004) termer trovärdighet, pålitlighet, 

verifierbarhet och överförbarhet. Efter artikelgranskning plockades de artiklar som inte 

hade tillräckligt hög kvalitet bort, till exempel om resultatet inte tydligt redovisade att det 

var sjuksköterskors upplevelser som beskrevs. Vetenskapliga artiklar har genomgått 

granskning, bedömning och används med fördel för att hålla hög kvalitet, men även för 

att förebygga författares vinklingar eller fördomar om ämnet (Segesten, 2017a). Därefter 

skapades en artikelöversikt av de återstående artiklarna för att ge en övergripande bild 

över respektive artikels innehåll.  

Analysen skedde utifrån en induktiv ansats. Priebe och Landström (2017) menar att 

induktiv ansats utgår från empirin, det vill säga att fenomenet beskrivs utifrån det som 

studeras. Danielson (2017) beskriver innehållsanalys som en metod att beskriva, tolka 

texter och är en lämplig metod för en litteraturstudie. Innehållsanalysen började med att 

båda författarna läste alla valda studiernas resultat ett flertal gånger och gjorde en 

kortfattad resumé på respektive artikel. Därefter valdes stycken ut som svarade på syftet. 

Dessa översattes till svenska av båda författarna för att undvika missförstånd eller 

misstolkning. De utvalda styckena som liknade varandra samlades ihop till teman och 

benämndes med olika nyckelord som sedan blev tre kategorier som presenteras i 

resultatet. Detta är en metod som rekommenderas av Friberg (2017b).  
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Etiska överväganden 

Endast artiklar med tillstånd från etisk kommitté eller där etiska övervägande var 

redovisade användes. Etiska överväganden innefattar forskningsetiska principer för att 

skydda nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

(Sandman & Kjellström, 2018). Ett problem som uppstår när artiklar från olika länder tas 

in i ett arbete är att det inte finns något internationellt ramverk för forskningsetik. Även 

inom EU finns skillnader i forskningsetikens kriterier (Nilsson, 2017). Ett annat problem 

kan vara, att när material utgivet på annat språk än svenska förekommer, finns risken att 

tolkning eller översättning blir felaktiga. För att i möjligaste mån minimera detta lästes 

artiklarna först enskilt och sedan diskuterades fynden gemensamt. Därefter skrevs 

förförståelsen ner innan sökandet påbörjades för att på detta sätt motverka att resultatet 

var färgat av författarnas fördomar. Genom att gå tillbaka till förförståelsen under arbetets 

gång och hitta resultat som inte enbart bekräftade förförståelsen, nåddes en bredare 

kunskap. Målet var att hitta studier med olika upplevelser som både bekräftade varandra 

och såg skillnader. Henricson och Billhult (2017) menar att variationsrika resultat bidrar 

till en bredare förståelse för fenomenet. 

Förförståelse  

Oavsett arbetsplats kommer troligen sjuksköterskor träffa personer som av någon 

anledning drabbats av psykisk ohälsa, vilket även kan visa sig som somatiska besvär. Det 

kan handla om oro, stress, ångest eller en depression som påverkar personens dagliga liv. 

Sjuksköterskor hanterar dessa möten på olika sätt. Första steget bör vara att samtala med 

personen och försöka utröna om det går att hjälpa utan att sätta in läkemedel eller att 

hänvisa till psykiatrin. Frågeställningar fanns om sjuksköterskor undviker att fördjupa de 

svåra samtalen på grund av tidsbrist, brist på kompetens eller att samtalen upplevs 

obekväma. Under författarnas verksamhetsförlagda utbildning inom primärvården 

upplevdes brister i mötet med personer som led av psykisk ohälsa. Personerna sökte sig 

till primärvården av somatiska anledningar, men uttryckte även att de led av psykisk 

ohälsa vilket sjuksköterskor inte alltid följde upp. I ett förebyggande syfte mot psykisk 

ohälsa är samtalen ytterst viktiga och bör prioriteras, men gör de det? 
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Resultat 

Resultatet bygger på 16 kvalitativa artiklar från Sverige (n=5), USA (n=3), Storbritannien 

(n=3), Nederländerna (n=1), Kanada (n=1), Finland (n=1), Uganda (n=1) och Nya 

Zeeland (n=1). Antal respondenter redovisas i alla artiklar utom två. De redovisade 

deltagarna omfattar 199 sjuksköterskor. Vad gäller sjuksköterskornas inriktning så är 

majoriteten distriktssköterskor och allmänsjuksköterskor. Vissa artiklar tar även upp 

läkares, patienters och övrig vårdpersonals upplevelser, men dessa är inte en del i denna 

studies resultat. Resultatet är uppdelat i tre huvudkategorier med subkategorier (Figur 1) 

som beskriver sjuksköterskors upplevelser av möten inom primärvården med vuxna 

personer med psykisk ohälsa. Huvudkategorierna är: Att inte räcka till, Att skapa trygghet 

och vikten av kompetens. Att inte räcka till beskriver att sjuksköterskor upplever att det 

inte räcker till i mötet på grund av resurs- och tidsbrist. Att skapa trygghet beskriver 

sjuksköterskors upplevelser att trygghet skapas genom god kommunikation och 

relationsskapande. Vikten av kompetens beskriver att sjuksköterskor upplever bristande 

kompetens i att bemöta psykisk ohälsa, men att teamarbete kan fungera som en 

kompetenshöjning. Det finns även metoder och verktyg som kan användas för att höja 

kompetensen och förbättra mötet.  

Figur 1: Innehåller kategorier och subkategorier som beskriver sjuksköterskors upplevelser av möten inom 

primärvården med vuxna personer med psykisk ohälsa 
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Att inte räcka till 

Bristen på resurser och tid påverkar sjuksköterskors upplevelse av att inte räcka till. Detta 

resulterar i att sjuksköterskor upplever stress och oro eftersom personers behov inte 

hinner bli bemötta och känslan att personerna faller mellan stolarna.  

Resursbrist  

Sjuksköterskor upplevde att bristande resurser stärkte känslan av att inte räcka till då 

resursbristen kunde leda till att personernas behov inte alltid blev tillfredsställda. Inom 

primärvården fanns det många sjuksköterskor som inte gärna bedömde symtomen som 

depression av den anledningen att de upplevde att det inte fanns något att erbjuda 

(Burroughs et al., 2005). Resursbrist ledde till långa köer till terapi och inte tillräckligt 

med kompetent personal för att vårda alla på ett professionellt sätt inom primärvården. 

Dessutom upplevde sjuksköterskor att personer föll mellan stolarna när primärvården 

remitterade till psykiatrin vid allvarligare psykiska tillstånd, vilka senare hänvisades 

tillbaka till primärvården utan åtgärder (Björkman et al., 2018; Janlöv et al., 2018; 

Roberge et al., 2016). Flera sjuksköterskor uttryckte att resurserna fokuserades främst till 

somatiska bekymmer trots att det fanns riktlinjer mot psykisk ohälsa (Wakida et al., 

2018). Sjuksköterskor upplevde att resursbrist resulterade i att uppföljningen fallerade. 

Vissa sjuksköterskor löste det genom att göra regelbundna hembesök för att stämma av 

personens psykiska status och för att, genom sin blotta närvaro, minska ensamhet 

(Grundberg et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde att en del personer hänvisades fram 

och tillbaka mellan olika vårdinstanser och vårdgivare vilket inte fungerade och någon 

borde haft ett huvudansvar och följa upp att personen får den vård som behövs (Bao et 

al., 2015; Björkman et al., 2018; Poghosyan, 2019). Flertalet sjuksköterskor upplevde att 

det var viktigt att behandla psykisk ohälsa, men bristen på resurser förhindrade detta och 

ökade känslan att inte räcka till. 

Tidsbrist  

För att räcka till är tid en resurs vilken sjuksköterskor upplever saknas i mötet. Enligt 

Björkman et al. (2018) upplevde sjuksköterskor att det krävs tid som inte fanns att 

upptäcka eller lindra psykisk ohälsa. Första kontakten med personer i primärvården 

skedde oftast via telefon där sjuksköterskor uttryckte sin roll att samla in en kortfattad 

anamnes och triagera vidare (Björkman et al., 2018). De flesta mötena var korta och tiden 
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var endast avsedd för praktiska somatiska moment, men möjligheten att boka samtalstid 

fanns. Sjuksköterskor berättade att stödsamtalen ibland var både tids- och energikrävande 

samt skapade stress vilket ledde till avbrutna samtal eller att personens behov av samtal 

ignorerades (Janlöv et al., 2018; Pennbrant & Hansen, 2017; Wakida et al., 2018). 

Björkman et al. (2018) och Poghosyan et al. (2019) bekräftade och förklarade att 

sjuksköterskor upplevde de ökade förväntningarna att ge fler samtalsstöd spädde på deras 

stress eftersom varje patientmöte var tidsbegränsat. En sjuksköterska beskrev att hon 

undvek att boka in mer än ett stödsamtal om dagen eftersom samtalen kunde dra ut på 

tiden (Pennbrant & Hansen, 2017).  Flera sjuksköterskor uttryckte oro över att tidsbristen 

dessutom minskade möjligheten att upptäcka psykisk ohälsa. De förväntade 

arbetsuppgifterna som inte innefattade fördjupade samtal tog redan mer tid än vad 

sjuksköterskor ansåg sig ha. Tidsbristen minskade också tillfällen att diskutera med sina 

kollegor (Burroughs et al. 2005; Grundberg et al., 2016; Poghosyan et al., 2019). Hur 

lång tid varje samtal tog berodde på vad problemet var och om sjuksköterskorna behövde 

göra en bedömning gällande misstänkt psykisk ohälsa (Björkman et al., 2018; Grundberg 

et al., 2016; Hyvönen & Nikkonen, 2004; Poghosyan et al., 2019). I Waterworths et al. 

(2015) artikel underströk sjuksköterskor vikten att ta sig tiden till samtalen och en 

sjuksköterska i studien spekulerade i om depressionen faktiskt utvecklats eftersom ingen 

lyssnat tillräckligt från början. Sammanfattningsvis är bristen på tid en avgörande faktor 

i sjuksköterskors upplevelse av att inte räcka till. 

Att skapa trygghet 

Sjuksköterskors professionella förhållningssätt i kommunikationen skapar trygghet. Det 

är viktigt för sjuksköterskor att mötet med personerna präglas av trygghet för att skapa en 

god relation. 

Trygghet genom god kommunikation 

En sjuksköterska har ett stort ansvar i att skapa en trygg miljö där personer kan känna sig 

bekväma i att berätta vad som lett fram till besöket. Detta underlättas om sjuksköterskan 

läser av personen och lägger samtalet på en nivå som passar. I Janlöv et al. (2018) och 

Poghosyan et al, (2019) artiklar menade sjuksköterskor att de läste av både verbal och 

icke verbal kommunikation för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Kommunikation är så 

mycket mer än bara samtal. Information till patient och familj, hålla i stödsamtal och att 
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lyssna för att kunna hjälpa var viktiga beståndsdelar i kommunikationen (Hyvönen & 

Nikkonen, 2004; Roberge et al., 2016). Enligt flera sjuksköterskor var det viktigt att skapa 

en god dialog för att lära känna personerna, få dem att känna sig sedda vilket i sin tur 

skapade förtroende. Den goda dialogen skapades enligt sjuksköterskor genom att besitta 

förmågan att läsa mellan raderna och belysa positiva aspekter i personens berättelse 

(Pennbrant & Hansen, 2017). Det goda mötet skapades inte minst genom sjuksköterskors 

positiva attityd. Sjuksköterskorna i Hyvönen och Nikkonens (2004) artikel menade att 

personer kunde bli utan rätt sorts vård på grund av vårdpersonalens negativa attityder. Att 

ge information var en viktig del i mötet och skapade trygghet. Sjuksköterskor upplevde 

att oro minskade om personerna hade kunskap om sin sjukdom eller tillstånd (Barley et 

al., 2012). Sjuksköterskor ansåg återkommande samtal som viktigt för att skapa ett tryggt 

forum där personerna skulle kunna beskriva sina innersta känslor (Grundberg et al., 

2016). 

Trygghet genom relationsskapande 

Sjuksköterskors upplevelse är att för att skapa en trygg och god relation krävs det att de 

är empatiska och visar engagemang. Sjuksköterskorna i Pennbrant och Hansen (2017) 

studie uttryckte att en professionell relation var mest effektivt för att identifiera och 

behandla psykisk ohälsa. För att skapa denna relation förklarade sjuksköterskorna att de 

måste ha förmågan att se personen bakom den psykiska ohälsan, det vill säga att ha en 

helhetssyn (Pennbrant & Hansen, 2017; Waterworth et al., 2015). Det fanns inte ett 

universalknep för att lära känna en person utan sjuksköterskor behövde läsa av situationen 

för att förstå vilka specifika behov som fanns hos den enskilda personen (Janlöv et al., 

2018). En viktig sak att förstå i vårdande sammanhang är att väldigt få personer uttrycker 

psykisk ohälsa direkt. Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att skapa en relation först 

(Grundberg et al., 2016). Artikeln av Björkman et al. (2018) bekräftade sjuksköterskors 

upplevelse av att etablering av en god, tillitsfull relation underlättade att föra mötet vidare 

för att senare överkomma tabun, skam och skuld som många personer uttryckte sig 

uppleva. Sjuksköterskor i Waterworths et al. (2015) artikel tillade att en etablerad relation 

möjliggjorde upptäckt av förändring i personens psykiska tillstånd. Sjuksköterskor 

uppgav i undersökningar att kontinuitet var en viktig del i arbetet, inte minst med personer 

med psykisk ohälsa. Att till exempel ha stödjande samtal med en person underlättades om 

samma sjuksköterska hade dessa varje gång. På så vis behövde inte faktorerna som lett 

fram till besöket upprepas igen. Dessutom stod det klart för sjuksköterskorna att 
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personerna visade större förtroende och hade lättare att öppna sig, om inte rädslan fanns 

för att behöva träffa en ny sjuksköterska och vara tvungen att börja om från början igen 

(Grundberg et al., 2016; Hyvönen & Nikkonen, 2004; Karlsson & Karlsson, 2019 Lester 

et al., 2005). För att skapa trygghet behövs alltså ett empatiskt och engagerat arbetssätt 

vilket leder till en trygg relation. 

Vikten av kompetens 

Flera sjuksköterskor upplever att brist på kompetens försvårar mötet med personer med 

psykisk ohälsa. Att ha kompetens är att besitta kunskap, färdighet och erfarenhet vilket 

ökar självkänslan. Genom teamarbete, metoder och verktyg kan kompetensen öka. 

Brist på kompetens 

Sjuksköterskor upplever bristande kompetens när det kommer till att bemöta och 

behandla psykisk ohälsa. Att ha kompetens gjorde att sjuksköterskor kände sig trygga att 

bemöta psykisk ohälsa (Janlöv et al., 2018; Pennbrant & Hansen, 2017; Poghosyan et al, 

2019; Waterworth et al., 2015). Sjuksköterskor uttryckte att ökad kompetens minskade 

fördomar och stigmatisering.  Fördomarna motverkade sjuksköterskors förmåga att 

upptäcka och behandla psykisk ohälsa (Bao et al., 2015; Pols et al., 2017). Enligt 

Burroughs et al. (2005), Grundberg et al. (2016), Pennbrant och Hansen (2017) uttryckte 

sjuksköterskor inom primärvård att de saknade kompetens kring psykisk ohälsa och om 

vilka resurser samhället hade för att hjälpa dessa personer. I Janlövs et al. (2018) artikel 

menade sjuksköterskor att detta gjorde dem osäkra, begränsade dem i mötet och gjorde 

att de inte ställde ytterligare frågor som fördjupade samtalen. En sjuksköterska i Barleys 

et al. (2012) studie beskrev att liksom många andra sjuksköterskor var hon dålig på att 

ställa frågor om psykisk ohälsa eftersom hon inte vill påbörja något som hon inte kunde 

hantera efteråt. En annan sjuksköterska i Baos et al. (2015) studie uttryckte att hon kände 

sig obekväm med att ställa för många frågor om psykisk ohälsa och försökte hålla 

samtalet positivt. Flera sjuksköterskor ansåg att personer som led av allvarlig psykisk 

ohälsa krävde mer än vad allmänsjuksköterskor hade kompetens för (Bao et al., 2015; 

Burroughs et al., 2005; Lester et al., 2005). Samtidigt menade en sjuksköterska i Janlövs 

et al. (2018) studie att det dock inte ingick i deras utbildning att ha kunskap i att vårda 

dessa personer, utan färdigheten kom med erfarenheter. Sjuksköterskorna uttryckte en 

önskan om att öka sin kompetens kring bemötande och bedömning av personer med 
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psykisk ohälsa, då flertalet ansåg att utbildningen brast inom detta område. 

Sjuksköterskorna menade att psykisk ohälsa ofta fanns hos personer med somatiska 

bekymmer och för att kunna bemöta på ett holistiskt sätt, krävdes ökad kompetens (Pols 

et al., 2017). 

Teamet som kompetenshöjning 

Teamarbete innebär att personal med olika utbildning, erfarenhet och yrkestitlar arbetar 

ihop. Detta gör att olika synvinklar kommer fram, den samlade kompetensen ökar och 

mötet med personer med psykisk ohälsa blir mer mångfacetterat. För en sjuksköterska 

som inte har så mycket erfarenhet kring psykisk ohälsa kan teamet vara en ovärderlig 

hjälp i hur personer ska bemötas. Sjuksköterskor uppgav att de inte fått tillräcklig träning 

kring psykisk ohälsa, att det inte fanns några direkta direktiv samt att de saknade 

kontinuerligt stöd från personer med högre kompetens (Burroughs et al., 2005; Lester et 

al., 2005). Andra sjuksköterskor upplevde att de, genom samarbete med andra 

professioner i teamet, fick kunskap kring bemötandet av personer med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor upplevde att teamarbetet underlättade arbetet att motivera personer till 

ökade sociala och fysiska aktiviteter (Grundberg, 2016). Flertalet sjuksköterskor önskade 

öka sina kunskaper för att arbeta med psykisk ohälsa medan andra inte tyckte att det var 

deras arbetsuppgift och hänvisade därför vidare till vårdgivare med annan kompetens vars 

fokus låg på psykisk ohälsa (Janlöv et al, 2018; Pennbrant & Hansen, 2017; Poghosyan 

et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde ett fungerande teamarbete mellan de olika 

professionerna inom primärvården som positivt. Teamet kunde ge handledning i 

bemötande och bedömning av personer med olika psykiska problem (Barley et al., 2012; 

Björkman et al., 2018; Pennbrant & Hansen, 2017; Waterworth et al., 2015). 

Sjuksköterskor upplevde även att samarbete utanför primärvården, till exempel med 

psykiatrin, ökade sjuksköterskors kompetens och gav strategier framåt i arbetet mot 

psykisk ohälsa (Janlöv et al., 2018; Poghosyan et al, 2019; Waterworth et al., 2015). 

Metoder och verktyg som kompetenshöjning 

En god livsstil och hjälp till självhjälp bidrar till ökat välbefinnande. I Grundbergs et al. 

(2016) artikel upplevde sjuksköterskor att motiverande samtal som metod kunde 

uppmuntra och motivera personer att leva hälsosammare, vilket kunde leda till både ökad 

fysisk och psykisk hälsa. Sjuksköterskor i Barleys et al. (2012) studie beskrev att en stor 

del av behandling av till exempel depression är läkemedel, men sjuksköterskor upplevde 
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att medicinering bör gå hand i hand med förbättrad livsstil för att bibehålla god hälsa. 

Förutom fokus på livsstil uppgav sjuksköterskor att de kunde ge förslag på organisationer 

där det fanns möjlighet till social kontakt och stödsamtal som ett sätt att bryta isolering 

(Grundberg et al., 2016). 

Att identifiera psykisk ohälsa i mötet kan ses som en utmaning och flera olika verktyg 

finns att använda. Verktyg som enligt sjuksköterskor underlättade samtalen kunde vara 

olika formulär eller standardfrågor om till exempel sömn och liknande. Stort fokus i 

samtalen var att lyssna, men för att leda samtalen vidare krävdes det att frågor ställdes 

(Waterworth et al., 2015). I Baiks et al. (2010) studie som undersökte användandet av 

bedömningsformulär för utvärdering av depression beskrev sjuksköterskor att formulären 

sågs som ett bra redskap för personerna att acceptera sin diagnos, men att det dock var 

tidskrävande och egentligen inte krävdes för själva bedömningen. Däremot så beskrev en 

sjuksköterska i Barleys et al. (2012) studie att ett formulärs resultat ibland visade på en 

depression när sjuksköterskan i själva verket upplevt personens mående som bra. 

Sjuksköterskor beskrev även att depression inte kunde diagnostiseras med enbart ett 

formulär, men det kunde vara ett hjälpmedel för att ta upp frågorna och fördjupa samtalet 

(Bao et al., 2015; Barley et al. 2012). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras Shentons (2004) fyra kvalitativa begrepp tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet och hur de påverkat resultatet. Tillförlitlighet 

handlar om huruvida resultatet svarat på syftet, om citat använts för att stärka argument, 

om det gjorts någon pilotsökning, hur väl urvalet är beskrivet och vem som gjort analysen. 

Verifierbarhet syftar på om studien går att göra igen genom att metoden är tydligt 

beskriven med huvudfrågor och tillvägagångssätt, samt om analysprocessen är väl 

beskriven. Pålitlighet visar på om studien beskriver vem av forskarna som gjort vad, vilka 

som deltagit i analysarbetet och inte minst om förförståelsen är nedskriven. Överförbarhet 

handlar om kontexten. Om den är väl beskriven så att resultatet kan användas på andra, 

liknande platser (Shenton, 2004). 
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Tillförlitligheten stärks då en pilotsökning gjordes för att undersöka om sökorden 

genererade tillräckligt många träffar. Då detta blev bekräftat kunde de egentliga 

sökningarna göras. Cinahl Complete och PubMed är ofta använda i vetenskapliga arbeten 

och innehåller artiklar kopplade till omvårdnad vilket stärker tillförlitligheten. Enligt 

Högskolan Kristianstads hänvisningar för databassökningar är trunkeringar och 

frassökningar i PubMed inte nödvändiga. Men när sökning gjordes utan dessa försvann 

flera relevanta träffar, därav finns trunkeringar med i sökschemat. Genom att studera 

referenslistor i utvalda artiklar har fler artiklar hittats och sökschemat uppdaterats med 

fler sökord för att finna dessa nya artiklar. Både resultatets innehåll och 

kategoribenämningar anses svara på syftet vilket är ett kriterium som enligt Shenton 

(2004) anses stärka tillförlitligheten. Analysen utfördes av båda författarna genom att 

kategorierna i resultatet plockades ut efter att noggrant ha läst texten och abstraherat 

kärnan i vad som framkommit. Exklusionskriterier användes för att göra en avsmalning 

av ämnet och på detta vis koncentrera resultatet att svara på syftet. Under arbetets gång 

har handledningar och seminarium ägt rum och inför dessa har arbetet granskats av 

handledare, examinator och medstudenter. Kritiken som framkom har sedan behandlats 

och tydliggjort texten. Detta är faktorer som stärker tillförlitligheten enligt Segesten 

(2017b) och Shenton (2004).  

Tillförlitligheten sänks av att det kan finnas sökord som författarna missat. Dels på grund 

av svårigheter i översättningen, dels på grund av att vissa sökord kanske inte 

uppmärksammades. Tillförlitligheten sänks även då en artikel hittades genom manuell 

sökning och inte går att hitta i de valda databaserna. Tillförlitligheten sänks också genom 

att alla artiklarna som ingår i litteraturstudien är skrivna på engelska. Engelska är ett språk 

som båda författarna behärskar, men inte har som modersmål. Detta kan medföra att vissa 

ord misstolkats och att nyanser inte upptäckts. Valet att inte använda citat utan att istället 

inkorporera dessa i texten kan sänka tillförlitligheten då det kan vara svårt att urskilja 

citaten.  

Verifierbarheten stärks då sökningarna i detta arbete tydligt redovisas med sökschema för 

båda valda databaser som bilagor. Detta för att möjliggöra för andra att göra om 

sökningen och få fram liknande sökresultat. Analysprocessen redovisas steg för steg, med 

avsikten att andra ska kunna komma fram till liknande resultat. Då kvalitativa studier 

bygger på tolkningar och uppfattningar, kommer dock exakt samma resultat knappast att 

uppnås. Shenton (2004) menar att verifierbarheten i ett arbete stärks om metoden 
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beskrivs, om analysen redovisas och om det går att få fram liknande resultat genom att 

följa stegen som redovisas i metoden. Alla artiklar som svarade på syftet finns inte med i 

resultatet, vilket sänker verifierbarheten. Anledningen till detta är att författarna av 

ekonomiska skäl valde att inte inkludera studier som kostade pengar att få tillgång till.  

Pålitligheten i detta arbete stärks då förförståelsen är tydligt nedskriven och under 

rubriken metod framgår arbetsfördelningen mellan författarna. Ingen av författarna till 

detta arbete har yrkeserfarenhet inom primärvård, varför förförståelsen kopplades till 

praktiktillfällen. Detta kan ha medfört att förförståelsen var något svagt underbyggd. 

Något som inte kom fram i förförståelsen, men som tydligt gick att utläsa i artiklarna var 

sjuksköterskors syn på vikten av teamet som kompetenshöjare. Ett annat resultat som inte 

stämde med förförståelsen var att det inte i någon studie framkom att de intervjuade 

sjuksköterskorna uppgav att de undvek samtal med personer med psykisk ohälsa. 

Däremot fanns det sjuksköterskor som inte följde upp frågor kring psykisk ohälsa. 

Shenton (2004) menar att det stärker pålitligheten när resultatet inte enbart speglar 

förförståelsen, utan att fynd som skiljer sig också redovisas.  

Överförbarheten stärks av att artiklar från flera olika länder användes. Detta gör att 

resultatet går att överföra till andra länder med liknande form av primärvård. Om ett 

resultat är lämplig att överföra till en annan kontext är upp till varje läsare, men 

avgörandet underlättas om studien är väl beskriven (Shenton, 2004). Överförbarheten 

sänks av att inte fler databaser eller sökord användes.   

Arbetets fokus grundar sig i en personcentrerad omvårdnad och därför används medvetet 

begreppet person snarare än patient. Dock uppstod tillfällen när personer gick att misstas 

för personal, sjuksköterska eller närstående och tydliggjordes med att vid dessa enstaka 

tillfällen beskriva personerna som patienter.  

Resultatdiskussion 

Genom att studera resultatet i föreliggande litteraturstudie framträdde kategorierna Att 

inte räcka till, Att skapa trygghet samt Vikten av kompetens. Utifrån dessa 

huvudkategorier identifierades tre huvudfynd: brist på tid och resurser, en trygg relation 

och teamarbetets inverkan. Fynden diskuteras och tolkas utifrån McCormack och 

McCances (2010) modell Person-centred Practice Framework, Halldórsdottirs (1996) 
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teori Caring and Uncaring Encounters in Nursing and Health Care och KAP-modellen 

som beskrivits av Pellmer Wramner et al. (2017). 

Brist på tid och resurser gör att sjuksköterskor upplever att personer som söker vård 

inom primärvården får mindre hjälp än de faktiskt behöver. Ett av fynden i 

litteraturstudien var att sjuksköterskor upplevde att de saknade tid för de viktiga samtal 

som en person med psykisk ohälsa var i så stort behov av. Dessutom gjorde resursbrist 

inom primärvården att personer kunde slussas fram och tillbaka mellan primärvård och 

psykiatri utan att få hjälp på något av ställena.  I en undersökning av Strang et al. (2014) 

som undersökte sjuksköterskors erfarenheter att samtala med personer nära döden, 

framkom det att inom hemsjukvård är tidsbegränsningen en faktor som försvårar samtal, 

men i de flesta andra fall handlar det snarare om prioriteringar. Tidsbrist kan vara en 

ursäkt för att dölja det faktum att svåra samtal kan vara för energikrävande i just den 

stunden. Men går det att vända på den inställningen? Tiden bör istället ses som en 

investering i personen för att minska den totala vårdtiden, eftersom psykisk ohälsa då 

fångas upp tidigare. 

Om psykisk ohälsa kan fångas upp i ett tidigt skede, kanske tidiga insatser kan förhindra 

ohälsan att utvecklas till ett svårare tillstånd som kräver fler vårdbesök, ökat lidande och 

starkare medicinering. Då kan tiden som lagts ned kanske minska den totala kostnaden, 

både ekonomiskt och i välmående. En svensk studie har gjorts där sjuksköterskor mötte 

personer med psykisk ohälsa via telefontjänsten 1177. I studien ansåg sjuksköterskor att 

moralisk stress kunde uppstå om de inte upplevde att de hade tillräckligt med tid och 

resurser för att möta behovet. I vissa fall hade sjuksköterskor upplevt samtalen så 

utmattande att de känt motvilja mot dem (Björkman och Salzmann-Erikson, 2018). 

Beaulacs et al. (2016) studie utforskade primärvårdpersonals syn på användningsområdet 

av en webbaserad informations- och beslutshjälp. I studien ansåg vårdpersonalen att en 

lösning på tidsbrist kunde vara att digitalisera vården. Mötenas tid bestod mestadels av 

bland annat delgivandet av fakta, information om tillstånd, behandlingar och 

läkemedelsbiverkningar. Vårdpersonalen i studien gav istället samma information genom 

att hänvisa personer till specifika webbsidor eller delge utskrivet material gällande 

eventuella biverkningar eller alternativa behandlingar. Sjuksköterskor upplevde dock att 

det kunde innebära en risk att patienten då inte tog del av informationen eller vände sig 

till icke evidensbaserade hemsidor vilket kunde bli missvisande (Beaulac, 2016). Således 

frigjordes möjlighet att exempelvis samtala om personens psykiska mående istället för att 
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lägga tid på generell information eller vanliga frågor. Att använda den tiden som redan 

finns på ett effektivt sätt är en del att förbättra omvårdnaden, men uppfattningen är att 

resurserna ändå brister. Trots resursbrist finns det metoder att öka effektiviteten i vården.  

En metod är att arbeta mer preventivt och med hälsopromotion, vilket kräver att samhället 

skulle satsa mer resurser som inte anses finnas idag. Enligt Currid et al. (2012) studie 

påstods att preventivt arbete kan ses som en stor kostnad för samhället just för stunden, 

men tjänas in i det långa loppet. Thomas et al. (2016) artikel om fördelarna med 

hälsopromotion och prevention mot psykisk ohälsa inom primärvården, menar att det kan 

minska psykisk och somatisk sjukdom och sin tur minska belastningen på vården. 

Eftersom där är ett tydligt samband mellan somatisk och psykisk ohälsa är det viktigt att 

det finns tillräckligt med resurser att bemöta psykisk ohälsa även i den somatiska vården. 

Ett sätt att arbeta är genom att känna igen riskfaktorer för psykisk ohälsa, lättare kunna 

identifiera sårbara individer och grupper och då få en ledtråd om var resurserna är mest 

effektiva. Kartläggningen kan leda till exempelvis skolor för att ge stöd, öka kunskap för 

barn, ungdomar och deras föräldrar. Stigmatiseringen mot psykisk ohälsa motverkas 

genom kunskap och att bemöta psykisk sjukdom som vilken annan sjukdom som helst 

(Thomas et al., 2016). Enligt Folkhälsomyndigheten (2020b) fokuseras de preventiva 

åtgärderna på samhällsnivå mot psykisk ohälsa genom kunskapshöjande och 

attitydförändrande insatser. Samhällets attityder och värderingar ingick även i 

McCormack och McCances (2010) modell under samhällsperspektiv som är en del för att 

möjliggöra en god personcentrerad omvårdnad. Hur resurserna ska fördelas är enligt 

Sandman & Kjellström (2018) ett etiskt övervägande som utgår ifrån en rättviseprincip. 

Resurserna prioriteras genom att se var de största behoven finns och var de i sin tur gör 

mest nytta (Sandman & Kjellström, 2018).  

Sammanfattningsvis upplever sjuksköterskor brist på både tid och resurser. Det finns 

metoder att använda tiden så effektivt som möjligt och är delvis en lösning, men upplevs 

inte tillräcklig. Fler resurser bör läggas på att förebygga psykisk ohälsa eftersom det är 

ett ökande folkhälsoproblem. Det är önskvärt att fokusera på att tidigt identifiera psykisk 

ohälsa och förebygga den, men den redan konstaterade svåra ohälsan kräver resurser i en 

högre utsträckning. För att inte tala om somatiska bekymmer, vilket är majoriteten av 

varför personer söker sig till primärvården. Dilemmat som då uppstår är att det inte bara 

går att flytta resurser hur som helst. 



 

22 

 

En trygg relation bygger på sjuksköterskors professionella förhållningssätt och förmåga 

att ge en personcentrerad omvårdnad. Ett centralt fynd i vår litteraturstudie var att 

sjuksköterskor upplevde att en trygg relation byggdes av empati, engagemang och att ha 

en helhetssyn. Sjuksköterskor upplevde att en god relation skapade trygghet vilket 

underlättade att upptäcka psykisk ohälsa och förändringar i måendet. Resultatet visade 

även sjuksköterskors upplevelse att trygghet gjorde att personerna visade större 

förtroende och hade lättare att öppna sig. Resultatet bekräftas av McCormack och 

McCance (2010) modell där ett holistiskt perspektiv med målet att ett delat beslutstagande 

utgår från patientens värderingar, vilket kräver en trygg relation. Modellen beskriver även 

hur till exempel sjuksköterskans kompetens, värderingar, engagemang och närvaro 

påverkar relationen och målet att nå ett personcentrerat resultat (McCormack & 

McCance, 2010). Halldórsdottirs (1996) omvårdnadsteori skapades utifrån interaktioner 

med personer med en cancerdiagnos. Den kan även implementeras i interaktionen med 

personer som drabbats av psykisk ohälsa, då fokuset är på samspelet mellan sjuksköterska 

och en sårbar person. Den sårbara personen demonstreras som cirkeln i mitten (Figur 2). 

Personen kan till exempel uppleva sig själv som osäker, obekväm och isolerad. Teorin 

utgår från två delar: brist på professionell omvårdnad och professionell omvårdnad. 

Figuren visar hur bristen på professionell omvårdnad leder till en mur som hindrar god 

relation. Professionell omvårdnad skapar däremot en bro mellan sjuksköterska-patient 

vilket skapar en god relation. Muren uppkommer om sjuksköterskan är inkompetent, 

okänslig och oengagerad. Bron byggs när sjuksköterskan bland annat är kompetent, 

lyhörd, visar genuint engagemang och omtanke för personen på ett professionellt sätt 

(Halldórsdottir, 1996). 

Figur 2: Halldórsdottir (1996) modell symboliserar hur sjuksköterskan bygger en mur eller en bro genom 

eller bristen av en professionell omvårdnad. 
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Sjuksköterskors professionella förhållningssätt i mötet balanseras mellan närhet och 

distans. Schuster (2006) beskrev professionellt förhållningssätt och balansen mellan 

närhet och distans i sin hermeneutiska studie om sjuksköterskans möte med svårt sjuka 

patienter. Närheten till patienten krävdes för att sjuksköterskor skulle kunna fånga upp 

känslor och visa empati, medan distans var en förutsättning för reflektion. Det gällde att 

sjuksköterskor skiljde på privat och personligt för att kunna skapa en god professionell 

relation till patienten (Schuster, 2006). En studie som handlade om 

psykiatrisjuksköterskors upplevelse av hur en patient-sjuksköterskerelation bör byggas 

bekräftar resultatet. Där står det att för att etablera ett förtroende mellan sjuksköterska 

och patient handlade det ofta om ett specifikt agerande. Ett exempel var att uttrycka 

förståelse för en upplevelse (O´Brien, 2008).  En annan studie som undersökte 

patientperspektivet visade på personers önskan att bli behandlade som individer och med 

en känsla av partnerskap. Dessa personer hade olika förväntningar på vården beroende på 

svårighetsgraden i sina bekymmer (Deledda et al. 2013). Dessutom behöver 

sjuksköterskor vara medvetna om att de har en maktposition i förhållande till personerna 

de vårdar. Denna position kommer till stor del sig av att sjuksköterskor genom sin 

utbildning och nära kontakt med läkare har inflytande över vården och hur information 

ska delges. Med andra ord vill personerna vara delaktiga. 

En studie som handlade om äldre personers deltagande i teammöten bekräftar detta. Där 

står det att patienter som har svårt att följa med i mötet ofta reduceras till ett objekt och 

därmed utesluts från beslutsfattandet (Lindberg et al., 2013). I resultatet redovisade 

sjuksköterskor för vinster med en trygg relation och att tidsbristen påverkade möjligheten 

att etablera en god relation eftersom tiden endast räcker till de somatiska bekymren. I 

motsats till detta uppgav flertalet personer med psykisk ohälsa i Happells et al. (2016) 

studie som undersökte patienters upplevelse av att söka vård för somatiska problem att 

deras fysiska symtom ibland ignorerats på grund av deras psykiska ohälsa. En trolig orsak 

till detta är vårdpersonalens attityder och fördomar, vilket bidrar till stigmatisering mot 

personer med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor bör ha reflekterat över sina egna fördomar och vara medveten om den 

existerande stigmatiseringen kring psykisk ohälsa och hur den kan påverka mötena. I 

Corrigans (2004) artikel om hur stigmatisering påverkar vårdandet av personer med 

psykisk sjukdom framgår att personerna undvek att söka vård eller inte fullföljde sin 

behandling fullt ut på grund av sin psykiatriska diagnos. Stigmatiseringen grundade sig 
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både i vårdpersonalens fördomar mot psykisk ohälsa och personernas egen stigmatisering 

mot sig själva vilket gjorde att de fick dålig självkänsla och sämre livskvalitet (Corrigan, 

2004). Socialstyrelsen (2011) och Folkhälsomyndigheten (2020b) menar att personer 

med psykisk ohälsa löper större risk för diskriminering i vården. Att diskriminera en 

patientgrupp är förbjudet enligt Diskrimineringslagen (2008:567), men sker ändå inom 

svensk hälso- och sjukvård. Sveriges riksdag antog dessutom en prioriteringsplattform 

som togs fram av Prioriteringsutredningen vilken bygger på tre etiska principer: 

människovärdesprincipen, behov- och solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen är den principen i svensk 

hälso- och sjukvård som beskriver alla människors lika värde och alla människors rätt till 

samma kvalitet på vård oavsett egenskaper eller funktioner i samhället. Behovs- och 

solidaritetsprincipen beskriver att den som har störst behov ska komma i första hand. Den 

kompletterar människovärdesprincipen eftersom lika värde inte räcker som grund för 

prioriteringar i hälso-sjukvården. Kostnadseffektivitetsprincipen beskriver relationen 

mellan kostnad och effekt som ska eftersträvas (Proposition, 1996/97:60).  

Sammanfattningsvis är ett personcentrerat bemötande med professionellt förhållningssätt 

grunden till att bygga en god relation. Genom att sjuksköterskor skapar broar mellan sig 

själva och personerna, utan att bli alltför privat, uppstår möjligheten till en relation där 

personer vågar dela med sig av sina känslor och bekymmer. För att uppnå detta behöver 

samhället, hälso-sjukvården och varje enskild individ arbeta med att minska fördomar 

mot psykisk ohälsa, ökad kunskap är det viktigaste redskapet för att nå detta.  

Teamarbete inom primärvård höjer sjuksköterskors kompetens och i sin tur förmågan 

att ge omvårdnad till personer med psykisk ohälsa. Vilken inställning mot psykisk ohälsa 

som finns på arbetsplatsen kan påverka hur mycket sjuksköterskor engagerar sig. 

Litteraturstudiens resultat visade att många sjuksköterskor upplevde bristande 

kompetens. Detta ledde till att personer med psykisk ohälsa hänvisades vidare till andra 

professioner vars fokus låg på psykisk ohälsa. Sjuksköterskor uttryckte dock att ett bra 

teamarbete höjde engagemanget och kompetensen vilket resulterade i ökad förmåga att 

bemöta psykisk ohälsa. Teamarbetets inverkan på sjuksköterskors bemötande kan tolkas 

utifrån KAP-modellen. Enligt Pellmer Wramner et al. (2017) står KAP för Knowledge, 

Attitude och Performance, vilket översätts till kunskap, attityd och beteende. Modellen 

kan implementeras för att förbättra mötet med personer med psykisk ohälsa enligt 

följande: För att en förändring i beteende ska ske måste sjuksköterskor först få ytterligare 
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kunskap, vilket leder till förändrad attityd och som i sin tur resulterar i bättre omvårdnad 

(Pellmer Wramner et al., 2017). All vårdpersonal besitter olika färdigheter, erfarenheter, 

kunskaper som rör psykisk ohälsa och därför finns det stora vinster med att samarbeta. 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) kompletterar olika kompetenser varandra för 

att åstadkomma det bästa resultatet där teamarbete är en kärnkompetens för en 

personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård. Teamarbetet kan komplettera 

sjuksköterskors bristande utbildning i psykiatri.   

Sjuksköterskor inom primärvård har sällan specialistutbildning i psykiatri. Enligt 

Blomberg och Hadelin (2007) ökade möjligheten att upptäcka och bemöta psykisk ohälsa 

i primärvård där även psykiatrisjuksköterskor arbetade. I en artikel av Currid et al. (2012) 

vars syfte var att beskriva förbättringsåtgärder inom primärvården mot psykisk ohälsa 

uttrycktes att gemensamt arbete mellan professionerna kunde vara en möjlighet att 

utveckla ett psykiskt hälsoforum. Ett forum eller ett så kallat team där personer med 

psykisk ohälsa kan lyftas, diskuteras och vårdpersonal kan få stöd och verktyg för att 

bättre hjälpa personerna. Professionerna som hade större kunskap om psykisk ohälsa var 

ledande i teamet och inspirerade, gav stöd och stärkte de andra professionerna i att möta 

behoven vid psykisk ohälsa (Currid et al., 2012). En studie som undersökte ramverk för 

att skapa och utvärdera teamarbete inom primärvård bekräftade resultatet. De menade att 

teamarbete och sammanhållning inom teamet ledde till bättre vård för patienterna. 

Dessutom menade de att personkemin inom teamet kraftigt påverkade graden av 

ansträngning som lades ner i arbetsinsatsen (Mundt & Swedlund, 2016). Det kan uppstå 

etiska dilemman att lyfta patientfall i ett team. Något som är viktigt att väga in är rätten 

till integritet och även offentlighets- sekretesslagen. All vårdpersonal som arbetar inom 

samma primärvårdsavdelning har inte rätt att ta del av samma information. I lagtexten 

står det att uppgifter kring den enskilde kan röjas om inte “den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men” (Offentlighets- och sekretesslag, 2019). Hur begreppet 

“att inte lida men” är en tolkningsfråga. Om en patient är personligt bekant med till 

exempel en annan sjuksköterska kan känslig information leda till att patienten lider men. 

Ett sätt för att motverka denna situation är att personal som är bekanta med patienten och 

inte är i direkt kontakt i vården av denna, lämnar rummet när ärendet lyfts i teamet. 

Sandman och Kjellström (2018) menade att integriteten också måste respekteras genom 

att alltid få samtycke innan ärendet lyfts i teamet. Resultat visade dessutom att 

sjuksköterskor upplevde att teamarbetet utanför primärvården inte fungerade optimalt. 
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Samarbetet med psykiatrin har stora förbättringsmöjligheter då primärvården ibland anser 

att personer bör vårdas i psykiatrin och psykiatrin hänvisar tillbaka till primärvården. 

Sammanfattningsvis finns det flera vinster med att använda teamarbetet som 

kompetenshöjning men samspelet påverkar hur effektivt teamet är och etiska aspekter bör 

alltid övervägas  

Slutsats 

Sammanfattningsvis berättar resultatet att sjuksköterskor upplever en svårighet när det 

gäller att möta personer med psykisk ohälsa. Anledningarna till detta är brist på tid och 

resurser, otillräcklig utbildning och i många fall otillräckligt stöd från personal med mer 

kompetens kring att möta psykisk ohälsa.  

Resultatet kan användas i förbättringsarbetet vad gäller mötet inom primärvården och 

speciellt till de personer som upplever psykisk ohälsa. Personcentrerad omvårdnad och 

ett professionellt förhållningssätt är exempel på hur sjuksköterskan kan förbättra mötet. 

Andra faktorer kan vara att se över rutinerna för att hitta metoder så att tid sparas, vilket 

leder till att den tiden frisätts för samtal kring till exempel psykiskt mående. En annan sak 

som visat sig viktig är kontinuiteten. Om det är möjligt att samma sjuksköterska träffar 

samma person ökar förtroendet och personerna känner sig mer bekväma med att dela med 

sig av sitt mående. Genom att fråga och ta del av andras kompetenser i teamarbete, till 

exempel genom diskussioner i teammöten, ökar sjuksköterskan sitt kunnande och kan 

anpassa sitt bemötande till personer med psykisk ohälsa. Hinder i mötet är främst bristen 

av resurser och kompetens. Resursbristen är ett ständigt problem som ofta diskuteras i 

vården och är troligtvis inte ett problem som kommer att lösas snart. Däremot kan de 

resurser som redan finns effektiviseras, så de används på bästa sätt. Sjuksköterskor som 

arbetar inom primärvården har oftast inte någon specialistutbildning inom psykiatri, men 

kan besitta kompetens av sina erfarenheter och engagemang för andra människor. Dock 

upplever flera sjuksköterskor att det inte alltid räcker för att möta behovet. Med ökad 

kompetens minskar fördomar och stigmatiseringen mot psykisk ohälsa, som är ännu ett 

stort hinder i mötet. Sammanfattningsvis kan resultatet ses som en trappa där grunden i 

att möta personer med psykisk ohälsa är tid och resurser. Tid och resurser är grunden 

eftersom detta krävs för att mötet ska kunna äga rum. Nästa steg är att skapa en trygg 

relation. Utan en god relation spelar det mindre roll vilken kompetens sjuksköterskor 

besitter eftersom tillit är en förutsättning för ett gott möte. Översta steget är kompetensen. 
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Kompetens ökar sjuksköterskors självkänsla och ger mötet den kvalitet som krävs för att 

öka personens välbefinnande med både stöd, information och rådgivning.  

Ytterligare studier för att minska stigmatiseringen av denna patientgrupp, både på individ, 

grupp och samhällsnivå är önskvärt. Även studier runt hur teamarbetet kan användas som 

en kompetenshöjare både inom primärvården och till psykiatrin behövs då samarbetet 

upplevs inte fungera. Då tidsbristen upplevdes som ett av de största hindrena kan studier 

som fokuserar på att använda tiden som finns på bästa sätt vara värdefull. 
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Bilaga 1: Sökschema 
Databas: Cinahl Complete 
Datum: 2020-12-22 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av möten inom primärvården med 

vuxna personer med psykisk ohälsa. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - sjuksköterskor (MH "Nurses") OR  
nurs* [fritext] 

942,999  

2 - upplevelser (MH "Nurse Attitudes") OR  
(MH "Qualitative Studies") OR  
(MH "Attitude to Mental Illness") OR  
qualitative* [fritext] OR  
interview* [fritext] OR  
experience* [fritext] OR  
attitude* [fritext] OR 
perspective* [fritext] 

954,901  

3 - primärvård (MH "Primary Health Care") OR  
"primary health care" [fritext] OR  
"primary healthcare" [fritext] OR  
"primary care" [fritext] OR  
"health center*" [fritext] OR  
"health care" [fritext] 

567,516  

4 - psykisk ohälsa (MH "Mental Disorders") OR  
(MH "Mental Health") OR  
"mental ill*" [fritext] OR  
"mental dis*" [fritext] OR  
"mental health" [fritext] OR  
psychological* [fritext] OR  
"psychic health" [fritext] OR  
depression* [fritext] OR  
anxiety [fritext]  

565,450  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 6,062  

Begränsningar Peer-reviewed, All adult, English, 2000–2020 2,076 9 
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Databas: Pubmed 
Datum: 2020-12-22 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av möten inom primärvården med 

vuxna personer med psykisk ohälsa. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - sjuksköterskor  nursing[MeSH Terms] OR  
nurses[MeSH Terms] OR  
“primary care nursing”[MeSH Terms] OR  
“nurse-patient relations”[MeSH Terms] OR 
nurs*[Title/Abstract] 

633,657  

2 - upplevelser "Qualitative research"[MeSH Terms] OR  
"attitude of health personnel"[MeSH Terms] OR  
Qualitative[Title/Abstract] OR  
interview*[Title/Abstract] OR  
experience*[Title/Abstract] OR  
attitude*[Title/Abstract] OR 
perspective[Title/Abstract] 

1,912,538  

3 - primärvård "primary health care"[MeSH Terms] OR  
"community health centers"[MeSH Terms] OR  
"primary health care"[Title/Abstract] OR  
"primary care"[Title/Abstract] OR  
"community health"[Title/Abstract] OR  
"health center*"[Title/Abstract] 

292,318  

4 - psykisk ohälsa mental disorder[MeSH Terms] OR  
mental health[MeSH Terms] OR 
"Mental Health Services"[Mesh] OR 
 "Mental Health Services"[Mesh]) OR 
"mental disorder*"[Title/Abstract] OR  
"mental illness*"[Title/Abstract] OR 
"psychiatric disease*"[Title/Abstract] OR  
"psychiatric illness*"[Title/Abstract] OR  
depress*[Title/Abstract] OR  
anxiety*[Title/Abstract] 

1,729,130
  

 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 2,466  

Begränsningar English, 2000–2020 2,049 6 

Sökningen gav tio dubbletter  

Pennbrant och Hansen (2017) hittades via en manuell sökning på artikelns titel i Google 

Scholar
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Bilaga 2: Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Baik, S-Y. et 

al. 

 

Reinvention of 

Depression 

Instruments by 

Primary Care 

Clinicians 

 

USA, 2009 

Att under-

söka 

användandet 

av 

instrument 

för 

utvärdering 

av 

depression i 

primär-vård 

Ändamålsenligt urval.  

56 läkare, 14 

sjuksköterskor i 

primärvård där 

majoriteten var kvinnor.  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer och tre 

fokusgrupper 

Skriftlig information och 

samtycke. Intervjuerna hölls 

av tre erfarna forskare med 

intervjuguide. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. Informationen 

analyserades av hela 

forskningsgruppen 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Sjuksköterskorna beskriver: 

Tidsbristen gör att 

instrumentet ibland inte 

används eftersom behoven 

måste prioriteras. 

Instrument kan vara ett bra 

redskap, men saknar 

samma objektiva svar som 

test vid fysiska sjukdomar.  

Tillförlitligheten stärks då syftet besvaras, flera personer 

har gått igenom resultatet, citat används och urvalet är 

väl beskrivet. Sänks då ingen pilotintervju gjorts. 

Verifierbarheten stärks då flertalet av intervjufrågorna 

redovisas och analysen är väl beskriven. 

Pålitligheten stärks då hela gruppen deltagit i analysen 

men sänks då förförståelsen inte redovisas.  

Överförbarheten stärks då kontexten är väl beskriven 

och 52 olika kliniker ingått i studien. 

Bao, Y. et al. 

 

Practices of 

Depression 

Care in Home 

Health Care: 

Home Health 

Clinician 

Perspectives 

 

USA, 2015 

Att bedöma 

luckor och 

hinder vid 

vård av 

depression 

inom 

hemsjukvård 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Elva chefer och nio 

sjuksköterskor. 

Fem olika verksamheter 

som alla genomgått 

CAREPATH (Care for 

Patients At Home). 

Majoriteten var kvinnor 

och medelvärdet för 

erfarenhet var tio år för 

SSK.  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Etisk godkännande. 

Godkänt samtycke 

Intervjuerna ägde rum över 

telefon. 

Intervjuerna varade mellan 33–

56 minuter, genomsnitt 45 

min.  

Deltagarna mottog presentkort 

på 75 dollar. 

 

Kvalitativ innehållsanalys med 

hjälp av Nvivo 9 

Sjuksköterskorna  

berättar att behandling av 

depression påverkas av 

bristande kompetens, 

stigmatisering, 

läkemedelsbehandling och 

dålig kommunikation 

mellan vårdgivare och 

patient. 

 

Tillförlitligheten sänks då syftet inte var tydligt utskrivet 

men stärks då en hel del citat fanns med. 

Verifierbarheten stärks då genomförandet är tydligt 

beskrivet men sänks då intervjufrågorna inte redovisas. 

Pålitligheten sänks då ingen förförståelse är redovisad 

intervjuerna ägde rum per telefon och deltagarna fick 

betalning för medverkande.  

Överförbarheten sänks då urvalet och kontexten inte var 

väl beskriven men stärks då det ändå gick att utläsa 

vilket som var sjuksköterskornas upplevelser. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Barley, A.E. et 

al. 

General 

practitioners’ 

and practice 

nurses’ views 

and experience 

of managing 

depression in 

coronary heart 

disease: a 

qualitative 

interview 

study 

Storbritannien, 

2012 

Att få en 

förståelse av 

allmänläkare 

och 

sjukskötersk

ors syn och 

erfarenheter 

av att hantera 

depression 

hos personer 

med 

kranskärlssju

kdom (CHD) 

Ändamålsenligt- och 

snöbollsurval. 

Tio läkare, 12 

sjuksköterskor och en 

farmaceut som arbetade 

inom primärvården. 

Sjuksköterskorna var 

kvinnor mellan 33–59 år 

(medelålder 43,3 år)  

Internt bortfall: 1 

 

Individuella intervjuer 

Etiska övervägande. 

Skriftligt samtycke.  

Intervjuguide användes. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades strukturerat. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Sjuksköterskor erfarenhet: 

Vikten av att upptäcka 

depression, men att fokus 

ofta är på den fysiska 

behandlingen. 

 

Spekulationer av varför 

vissa personer med CHD 

blir deprimerade. 

 

Olika sätt att hantera 

depression 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på syftet och 

citat redovisas löpande. 

Verifierbarheten stärks då analysen är väl beskriven men 

sänks då intervjufrågorna inte redovisas. Ej heller var 

intervjuerna ägde rum. Pålitligheten stärks då 

författarnas deltagande tydligt redovisas och att samtliga 

deltagit i analysen. pålitligheten sänks då ingen 

förförståelse har redovisats. 

Överförbarheten stärks då urvalet och kontexten är 

beskriven men sänks då flera deltagare även deltagit i en 

liknande studie och projekt som kan ha ökat deras 

kunskaper och förståelse för depression hos personer 

med CHD. 

Björkman, A.  

et al. 

 

Increased 

Mental Illness 

and the 

Challenges 

This Brings 

for District 

Nurses in 

Primary Care 

Settings  

 

Sverige, 2018 

Att utforska 

distrikts 

sjuksköter-

skors 

reflektioner 

över 

möten med 

vård-sökande 

med psykisk 

sjukdom 

inom 

primärvården 

Ändamålsenligt urval. 

Åtta kvinnliga DSK. 

Åldrar mellan 27–62 år, 

medelålder 46,6 år.  

Från fem olika VC. 

Inklusionskriterier: var 

DSK, arbetat på VC >6 

mån och ha erfarenhet 

av att möta patienter 

med psykiska problem 

på VC. 

Individ. Semi-

strukturerade intervjuer 

med intervjuguide 

Etisk godkännande. 

Skriftlig förfrågan skickades 

till enhetschef för 

godkännande. Enhetscheferna 

hjälpte därefter till att välja ut 

DSK:or med rätt kriterier. 

Forskarna kontaktade via 

e-post eller telefon för att 

komma överens om tid och 

plats för intervjun som sen 

spelades in och 

transkriberades. 

Konventionell innehållsanalys 

med induktiv metod 

DSK upplever att de utsätts 

för orimliga krav och att 

patienter faller mellan 

stolarna. 

DSK begränsas av brist på 

kunskap, resurser och de 

förklarar vikten av att 

etablera en tillförlitlig 

relation för att övervinna 

tabu, skam och skuld. 

 

Tillförlitligheten stärks då syftet besvaras och 

intervjuguiden kompletterades med uppföljande frågor 

för att fördjupa intervjun och citat redovisas i resultatet. 

Verifierbarheten stärks då genomförande och analys är 

väl beskrivna men sänks då intervjufrågorna inte 

redovisas.  

Pålitligheten stärks då analysen gjordes av flera forskare 

efter ett flertal diskussioner tills konsensus uppnåddes 

men sänks då ingen förförståelse är beskriven, var 

intervjuerna ägde rum redovisades inte och inte heller 

relationen mellan forskare och DSK. Överförbarheten 

stärks då kontexten och urvalet är väl beskrivet men 

sänks då urvalet endast består av kvinnor. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Burroughs, H. 

et al. 

'Justifiable 

depression': 

how primary 

care 

professionals 

and patients 

view late-life 

depression? A 

qualitative 

study 

Storbritannien, 

2005 

Att utforska 

hur 

primärvårdsp

ersonal och 

patienter ser 

orsaker och 

hantering av 

depression 

sent i livet 

Ändamålsurval. 

Nio läkare, två DSK, tre 

SSK och en kommun-

sjuksköterska. 20 

patienter >60år  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Etiskt godkännande. Förfrågan 

skickades ut till samtliga VC i 

det utvalda distriktet.  

Intervjuer ägde rum på VC 

eller på forskarens kontor, 

spelades in och 

transkriberades. 

 

Kvalitativ innehållsanalys med 

hjälp av N-Vivo3 

Sjuksköterskor upplevde att 

depression var dels kopplat 

till åldrandet och att de inte 

hade den kompetens som 

krävs i att möta patienter 

med depression. De 

hänvisade gärna till annan 

personal, då de ansåg att de 

inte kunde erbjuda någon 

behandling. Ssk uttryckte 

att de inte hade tillräckligt 

med tid för ett bra 

patientmöte. 

Tillförlitligheten stärks då vårdpersonalens upplevelser 

var väl beskrivet med tydligt kopplade citat men sänks 

då syftet att även patientens perspektiv undersöktes inte 

redovisades i resultatet utan istället refererades vidare 

till en annan studie. Verifierbarheten stärks då analysen 

och genomförandet är beskriven men sänks då inga 

intervjufrågor presenteras. 

Pålitligheten stärks då alla författare deltagit i analysen 

och det är tydligt vilken författare som gjort vad i 

forskningsprocessen men sänks då ingen förförståelse är 

presenterad.  

Överförbarheten stärks då urvalet är beskrivet men sänks 

då kontexten inte var väl beskriven. 

Grundberg, Å.  

et al. 

District nurses' 

perspectives 

on detecting 

mental health 

problems and 

promoting 

mental health 

among 

community-

dwelling 

seniors with 

multimorbidity 

 

Sverige, 2016 

Att beskriva 

distriktssköte

rskors 

perspektiv på 

att upptäcka 

psykiska 

hälsoproblem 

och främja 

mental hälsa 

bland 

multisjuka 

äldre 

personer med 

hemsjukvård 

Snöbollsurval. 

25 kvinnliga DSK från 

olika VC i 

Stockholmsregionen. 

Åldrar 31–83 år.  

Från 4 mån-34 års 

erfarenhet som DSK. 

 

Inklusionskriterier var 

att ha vårdat multisjuka 

äldre som mottagit vård 

i hemmet.  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer och 18 

fokusgruppsintervjuer 

Etiskt godkännande. 

Informationen om studien 

publicerades i en tidskrift för 

DSK:or. Deltagarna 

kontaktade forskarna och 

bestämde tid och plats.  

Fokusgrupperna bestod av fem 

till sju deltagare i varje grupp. 

Individuella intervjuerna 

varade mellan 31–52 min och 

fokusgrupperna 44–65 min. 

 

Induktiv analys, manifest och 

latent innehållsanalys 

utvecklad av Graneheim och 

Lundman (2004) 

Distriktsjuksköterskor 

upplevelser beskrevs 

utifrån: 

 

Bedömning - beteende, 

känslor och verktyg 

 

Samarbete - förmedling av 

kunskap och överföring av 

information 

 

Socialt stöd - informativt-, 

praktiskt- och 

känslomässigt stöd. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet svarar på syftet och 

flera citat redovisas. Den sänks då intervjuerna kanske 

inte blivit tillräckligt djupa då författaren förklarar att 

vissa intervjuer kändes tidspressade. 

Verifierbarheten stärks då genomförandet och analysen 

är väl beskriven och även en del frågor redovisas. 

Pålitligheten stärks då alla forskare medverkat i analysen 

och forskarna tydligt redogör vem som gjort vad i 

forskningsprocessen. Pålitligheten sänks då ingen 

förförståelse redovisas. 

Överförbarheten stärks då urvalet och kontexten är 

väldigt väl beskrivna men sänks då medverkande DSK 

själva anmält sig att delta och rekommenderar andra 

vilket kan göra dem partiska. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Hyvönen, S. & 

Nikkonen, M. 

 

Primary health 

care 

practitioners’ 

tools for 

mental health 

care 

 

Finland, 2004 

Att utvärdera 

vilka redskap 

som finns för 

vård av 

psykisk 

ohälsa och 

hur de 

används av 

personal 

inom 

primärvården 

Snöbollsurval. 

22 SSK (fyra DSK och 

18 allmän-SSK) och sju 

läkare från sex kliniker. 

Åldrar mellan 36–58 år. 

28 av deltagarna var 

kvinnor. 

19 av deltagarna hade 

>16 års erfarenhet. 

Inklusionskriterierna 

var: praktiserande läkare 

eller sjuksköterska med 

minst 5 års erfarenhet 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Etiskt godkännande. 

Första deltagaren var 

huvudsköterska som sedan 

hjälpte till att identifiera 

lämplig kandidat till nästa 

intervju. Muntlig information 

och samtycke via telefon. 

Samma forskare höll i samtliga 

intervjuer. Varje intervju tog 

1,5–2 timmar. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Sjuksköterskornas 

erfarenhet av effektiva 

metoder och 

förhållningssätt att möta 

psykisk ohälsa.  

Professionellt 

förhållningssätt, men att 

vara personlig är ett 

redskap för att etablera 

relationen. 

Fördomar och attityders 

påverkan på relationen. 

 

Tillförlitligheten stärks då resultatet svarar på syftet, 

citat används och urvalet är väl beskrivet. Sänks då bara 

huvudförfattaren gått igenom resultatet och ingen 

pilotintervju gjorts. 

Verifierbarheten stärks då intervjuerna och analysen är 

väl beskrivna. 

Pålitligheten stärks då båda författarna gjort analysen 

men sänks då ingen förförståelse finns med. 

Överförbarheten sänks då kontexten är dåligt beskriven 

och bara en kvinna deltagit i studien.  

 

Janlöv, A-C.  

et al. 

 

Mental ill-

health among 

adult patients 

at healthcare 

centres in 

Sweden: 

district nurses 

experiences 

 

Sverige, 2018 

 

Att utforska 

distriktssjuks

köterskors 

erfarenheter 

av att möta 

och hantera 

psykisk 

ohälsa bland 

vuxna 

patienter på 

vårdcentraler 

Ändamålsenligt urval. 

10 kvinnliga 

distriktssjuksköterskor 

från sex vårdcentraler. 

Åldrar mellan 46–65 år. 

Yrkeserfarenhet 

medelvärde 16 år 

Externt bortfall: 5 VC 

 

Inklusionskriterier: DSK 

>tre års erfarenhet på 

VC 

  

Individuella intervjuer  

Etiskt godkännande. 

DSK informerades muntligt. 

Deltagarna fick information 

via telefon och godkände sen 

med informerat samtycke. 

Intervjuerna hölls på 

respektive VC i dialogform 

med hjälp av en intervjuguide 

som testats i pilotintervju med 

goda resultat. Intervjuerna 

varade mellan 40–60 minuter 

och spelades in och 

transkriberade. 

Kvalitativ innehållsanalys 

DSK upplevelser:  

Att ha kompetens, en 

förutsättning för att känna 

sig trygg. Omvårdnad av 

psykisk ohälsa kräver tid 

och engagemang - 

tidskrävande besök och att 

vara lyhörd.  

Brist på beredskap, 

exempel dåligt samarbete 

inom VC och 

specialistsjukvården utanför 

VC 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på syftet och 

citat redovisas  

Verifierbarheten stärks då intervjufrågorna redovisas 

och är testade i en pilotintervju innan studien 

påbörjades. Analysprocessen är väl beskriven 

Pålitligheten sänks då det var ett stort externt bortfall 

och författarnas förförståelse inte beskrivits. 

Pålitligheten stärks då det fanns ett forskningsetiskt 

godkännande. 

Överförbarheten stärks då kontexten är väl beskriven 

och både privata och regionala VC medverkat. 

Överförbarheten sänks då det endast var kvinnor som 

medverka i studien. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Karlsson, M. 

& Karlsson, I. 

 

Follow-up 

visits to older 

patients after a 

hospital stay: 

nurses' 

perspectives 

 

Sverige, 2019 

 

 

 

Att 

undersöka 

sjukskötersk

ors 

perspektiv av 

uppföljnings

besök hos 

äldre 

personer 

efter 

sjukhusvistel

se 

Urval redovisas inte.  

Tio sjuksköterskor 

varav nio kvinnor, ålder 

mellan 33–68 år. 

Yrkeserfarenhet 

medelvärde 8,25 år.  

Externt bortfall: 5 ssk. 

Inklusionskriterier: 

Leg.sjuksköterska med 

erfarenhet av multisjuka 

äldre hemma samt 

uppföljningsbesök direkt 

efter utskrivning. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Etiskt godkännande. 

Muntlig och skriftlig 

information. Skriftligt 

samtycke. Intervjuerna hölls 

på VC efter arbetstid. Hölls i 

dialogform med hjälp av en 

intervjuguide. Genomsnittstid: 

1 timme. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Sjuksköterskor beskriver 

vikten av att lindra ångest 

och skapa förtroendefull 

relation. 

 

Tillförlitligheten stärks då resultatet svarar på syftet och 

citat finns med. Sänks då urvaleprocessent inte redovisas 

och ingen pilotintervju gjorts.  

Pålitligheten stärks då huvudfrågorna finns med, 

tillvägagångssättet redovisas och att analysprocessen är 

tydligt beskriven samt att forskningsetiskt godkännande 

fanns.  

Verifierbarheten sänks av att det inte framgår vem som 

gjort vad, vilka som deltagit i analysen och ingen 

förförståelse finns.  

Överförbarheten Stärks då urvalet är väl beskrivet men 

sänks då bara en man deltog och att kontexten saknas. 

Lester, H.E. et 

al. 

Patients’ and 

health 

professionals’ 

views on 

primary care 

for people 

with serious 

mental illness: 

focus group 

study 

Storbritannien, 

2005 

Att utforska 

erfarenheten 

av 

primärvård 

för personer 

med allvarlig 

psykisk 

ohälsa ur 

patienters 

och 

personals 

perspektiv 

Snöbollsurval. 

45 patienter, åtta 

sjuksköterskor och 39 

läkare deltog uppdelat i 

18 fokusgrupper. 

Sjuksköterskorna var 

kvinnor mellan 30–59 

år. 

 

Fokusgrupps- 

intervjuer 

Etiska övervägande. 

Första deltagare  

utsågs ur aktuellt nätverk som 

rekryterade en medlem som 

efter godkännande rekryterare 

en ny medlem osv. 

Information via brev. 

Fokusgrupperna varade ca 2 

timmar.  

Info. transkriberades 

  

Kvalitativ innehållsanalys med 

NVivo 2.0 

 

Sjuksköterskors tankar 

kring:   

 

“good enough” 

 

Förväntningar av tillgång - 

önskan om att inte behöva 

vänta när man mår dåligt 

 

Motsättningar mellan 

uppfattningen om kronisk 

sjukdom och möjligheten 

till tillfrisknande. 

 

Tillförlitligheten stärks då resultatet svarar på syftet, att 

citat används, att urvalet är väl beskrivet och att en 

pilotintervju gjorts. Sänks då samma personer som 

gjorde intervjuerna sedan analyserade resultatet. 

Verifierbarheten sänks då inga frågor redovisas men 

stärks då intervjuerna är väl beskrivna. 

Pålitligheten stärks av att alla forskare deltog i 

analysprocessen. Sänks då ingen förförståelse finns med. 

Överförbarheten stärks av att kontexten är väl beskriven 

men sänks av att alla sjuksköterskorna var kvinnor. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Pennbrant, S 

& Hansen, K. 

 

District nurses 

meeting with 

and providing 

care to people 

with mental 

illness in 

health centers 

– An interview 

study  

 

Sverige, 2017 

 

Att utforska 

hur 

distriktssjuks

köterskor 

upplever 

möten och 

vårdar 

patienter 

med psykisk 

sjukdom på 

vårdcentraler 

 

Ändamålsenligt urval. 

Åtta kvinnliga 

distrikssjuksköterskor 

från åtta olika 

vårdcentraler. 

Erfarenhet inom 

primärvård var 3-39år  

Åldrar mellan 35–63 år 

Inklusionskriterie: minst 

två års erfarenhet inom 

primärvård. 

 

Individuella intervjuer   

Etiskt godkännande. 

Deltagarna kontaktades via 

telefon, information mottogs 

via mail och samtycke mottogs 

skriftligt. 

Intervjuerna spelades in och 

varade mellan 30–45 min med 

hjälp av en intervjuguide. 

Intervjun avslutades med 

summering för att motverka 

missförstånd 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

DSK upplever att 

interaktion är en utmaning 

när man bedömer 

patientens mentala 

vårdbehov. 

Det finns dialogutmaning 

när man försöker uppnå 

patientens förtroende.  

Det finns 

kompetensutmaningar när 

man försöker 

fastställa korrekt och säker 

vård för patienten. 

Trovärdigheten stärks då resultatet kategorier svarade på 

syftet och intervjuerna ägde rum som en dialog och 

avslutats med summering för att undvika missförstånd. 

Citat skrivs ut kontinuerligt i resultatet och urvalet är väl 

beskrivit 

Verifierbarheten stärks då flera intervjufrågor redovisats 

och analysen är väl beskriven. Sänks då plats för 

intervjun inte beskrivs. 

Pålitligheten stärks då flera etiska övervägande var 

gjorda och studien var etisk godkänd. Sänks då ingen 

förförståelse var gjord. 

Överförbarheten stärks då urvalet, kontexten var väl 

beskriven och urvalet var spridda VC både ur privat och 

offentlig verksamhet. Stärks även då abstraktionsnivåer 

för varje kategorisering redovisas i tabeller 

Poghosyana, 

L. et al. 

 

Mental health 

delivery in 

primary care: 

The 

perspectives of 

primary care 

providers 

 

USA, 2019 

 

 

Att utforska 

primärvårds-

givares 

(inkluderar 

läkare och 

sjukskötersk

or) 

perspektiv av 

tillämpling 

av vård för 

psykisk hälsa 

Bekvämlighets- och 

snöbollsurval. 

14 SSK och 12 Läkare.  

13 SSK var kvinnor. 

Medelålder 41,36 år.  

Yrkeserfarenhet 

medelvärde 7,21 år.  

Inklusionskriterier: 

Arbetade inom 

primärvård och förstod 

och talade engelska. 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Etiska övervägande. 

Flygblad via e-mail skickades 

till primärvårdsområden. 

Intresserade tog kontakt, 

samtycke bekräftas och 

intervjun gjordes på 

deltagarnas arbetsplats. 

Hjälp av intervjuguide med 

uppföljande frågor. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Deltagare mottog presentkort 

på 20 $. 

Kvalitativ innehållsanalys med 

hjälp av NVivo 11 

Sjuksköterskor förklarar 

prioriteringar av patientens 

behov, tillämpning av vård 

för psykisk hälsa och hur 

vård för psykisk hälsa 

inleds. 

 

Tillförlitligheten stärks då studiens syfte besvaras i 

resultatet, citat redovisas. 

Verifierbarheten stärks då genomförande och analysen 

är väl beskriven. 

Sänks då intervjufrågorna inte redovisas.  

Pålitligheten stärks då flera personer deltagit i analysen, 

forskarna har skrivit en förförståelse. Pålitligheten sänks 

då presentkort kan locka att delta i studien. Pålitligheten 

sänks också eftersom medverkande själva kontaktat 

forskare och viktiga data kan ha missats av att viss 

vårdpersonal är mindre angelägna att delta i studier men 

sitter inne på värdefulla data.  

Överförbarheten stärks då urvalet och kontexten är väl 

beskriven och abstraktionsnivån anses hög. 



 

42 

 

Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Pols, A. et al. 

Process 

evaluation of a 

stepped-care 

program to 

prevent 

depression in 

primary 

care: patients’ 

and practice 

nurses’ 

experiences 

 

Nederländerna

, 2017 

Att utforska 

patienter och 

ssk upplev-

elser med 

Step-Dep-

programmet 

vars syfte var 

att förebygga 

depression 

hos patienter 

med diabetes 

typ 2 

och/eller 

kranskärlssju

kdom  

Ändamålsenligt urval.  

15 patienter och nio 

sjuksköterskor. 

Sex ssk hade psykiatri 

utb, en tidigare 

erfarenhet i psykiatrin 

och två allmänssk 

Ålder och kön på 

sjuksköterskorna 

redovisas inte för att 

hålla anonymitet. 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Etiska övervägande och etiskt 

godkännande på orginalstudien 

som denna baserats på. 

Samtliga deltagare som 

deltagit i Step-Dep program 

fick skriftlig information och 

skrev på samtycke. 

Intervjuerna varade i snitt 45 

minuter, spelades in och 

transkriberades. Deltagarna 

fick sedan utdrag från sin 

intervju att godkänna.  

Kvalitativ innehållsanalys med 

hjälp av Atlas.ti 5.7 

Personer med diabetes 

och/eller 

kranskärlssjukdomar löper 

större risk för depression. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att sjuksköterskor inom 

somatiken behöver mer 

kompetens för att upptäcka 

och behandla psykisk 

ohälsa. 

Tillförlitligheten stärks då citat användes och att 

analysen gjordes med hjälp av analysprogram. Sänks då 

inget tydligt syfte är utskrivet och av att ingen 

pilotintervju gjorts.  

Verifierbarheten stärks då intervjuguiden finns med som 

bilaga samt att genomförandet och analys är väl 

beskrivna. 

Pålitligheten stärks av att flera personer deltagit i 

analysen men sänks då ingen förförståelse är redovisad.  

Överförbarheten stärks då kontexten är beskriven men 

sänks då urvalet inte är väl beskrivet. abstraktionsnivån 

anses låg då deltagarna medverkat i en intervention mot 

depression. 

 

Roberge, P. et al. 

A qualitative 

study of 

perceived needs 

and factors 

associated with 

the quality of 

care for common 

mental disorders 

in patients with 

chronic diseases: 

the perspective 

of primary care 

clinicians and 

patients 

Kanada, 2016 

Patienters 

och 

personals 

perspektiv 

undersöka 

upplevelsen 

av behov och 

faktorer 

kopplade till 

vårdkvalitete

n för psykisk 

ohälsa hos 

pat. med 

kroniska 

sjukdomar 

Ändamålsenligt urval. 

Ur tre kliniker valdes 18 

deltagare ut som 

speglade mångfald och 

geografiska skillnader. 

Inkluderingskriterier för 

sjuksköterskor: vara 

tilldelad patienter med 

kroniska sjukdomar och 

arbetat minst 12 

månader. 

 

Individuella intervjuer 

Etiskt godkännande. 

Skriftlig information 

och samtycke. Intervjuerna 

hölls av psykolog med 

semistrukturerad 

intervjuguide. Varje intervju 

hade en timme avsatt tid. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades sedan av tre olika 

forskare.  

 

Kvalitativ innehållsanalys  

 

Vikten av att upptäcka, 

diagnostisera och behandla 

psykisk ohälsa, men hur 

bristande resurser och 

samarbeten med andra 

instanser motverkar detta. 

 

Tillförlitligheten stärks då syftet besvaras, citat 

redovisas i varje avsnitt och resultatet gåtts igenom av 

flera personer samt att Miles och Huberman´s cykliska 

process använts. Sänks då ingen pilotintervju gjordes. 

Verifierbarheten stärks då intervjuerna och analysen är 

väl beskrivna. 

Pålitligheten stärks av att flera olika personer deltagit i 

analysen och att utomstående gjort intervjuer för att 

undvika inblandning av förförståelse. 

Överförbarheten stärks av att kontexten är väl beskriven. 

Sänks av att det inte går att utläsa hur många som var 

ssk av de 18 primärvårdsanställda. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Wakida, E.K. 

et al. 

Barriers and 

facilitators to 

the integration 

of mental 

health services 

into primary 

healthcare: a 

qualitative 

study among 

Ugandan 

primary care 

providers using 

the COM-B 

framework 

Uganda, 2018 

Att utforska 

sjukskötersk

ors syn på 

integrering 

av psykiskt 

hälsoarbete 

inom 

primärvård-

hindrande 

och 

främjande 

faktorer 

Ändamålsenligt urval.  

20 sjuksköterskor  

varav 18 var kvinnor. 

Åldrar mellan 30–49 år. 

 

Inklusionskriterier: 

legitimerad 

sjuksköterska som 

samtycke till att delta.  

 

Individuella intervjuer 

 

Etiskt godkännande. 

Muntlig information gavs och 

skriftligt samtycke mottogs. 

Intervjuerna hölls med hjälp av 

en intervjuguide som 

utvärderats i pilotintervjuer. 

Intervjuerna varade i snitt 60 

minuter under inspelning som 

sen transkriberades. 

 

Kvalitativ innehållsanalys med 

hjälp av Atlas.ti, version 7 

Trots direktiv att behandla 

psykisk ohälsa så 

prioriteras fysiska behov 

eftersom resurserna inte 

räcker till  

Tillförlitligheten stärks av att resultatet svarar på syftet, 

att pilotintervjuer gjorts, att citat används och att 

analysen gjorts med hjälp av analysprogram.  

Verifierbarheten stärks då intervjuguiden finns med som 

bilaga samt att genomförandet och analys är väl 

beskrivna. 

Pålitligheten stärks av att flera personer deltagit i 

analysen men sänks då ingen förförståelse är redovisad.  

Överförbarheten stärks då kontexten och urvalet är väl 

beskrivna. 

 

Waterworth, S. 

et al. 

A qualitative 

study of nurses’ 

clinical 

experience in 

recognising low 

mood and 

depression in 

older patients 

with multiple 

long‐term 

conditions 

Nya Zeeland, 

2015 

Att under-

söka ssk:ors 

kliniska 

erfarenhet i 

att upptäcka 

nedstämdhet 

och dep-

ression hos 

äldre pat. 

med 

multipla, 

kroniska 

besvär 

Urval redovisas inte.  

40 sjuksköterskor.  

Deltagarna var distrikts-, 

hjärt- eller 

allmänsjuksköterskor 

inom primärvård. 

Ålder mellan 28 - 70 år.  

Yrkeserfarenhet >fem år 

30 deltagare hade >21 

års erfarenhet i yrket. 

 

Individuella intervjuer 

Etiskt godkännande. 

Deltagarna informerades via 

mail och telefon. Intervjuerna 

hölls via telefon och spelades 

in digitalt. Frågorna från 

intervjuguide ställdes som 

sedan följdes upp med 

följdfrågor. Intervjuerna 

varade mellan 40 och 60 

minuter. Intervjuerna 

transkriberades 

 

Kvalitativ innehållsanalys  

För att identifiera psykisk 

ohälsa framkom: 

1. Vara uppmärksam 

2. Lära känna patienten 

över tid 

3: Ställa frågor 

4. Erbjuda alternativ 

5: Avsätt tid att lyssna 

 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar på syftet och 

citat redovisas. Sänks då det bara är forskarna själva som 

gått igenom resultatet och ingen pilotintervju gjorts. 

Verifierbarheten stärks då huvudfrågorna redovisas och 

analysprocessen förklaras tydligt.  

Pålitligheten sänks då ingen förförståelse finns med. 

Överförbarheten stärks då tre olika inriktningar av 

sjuksköterskor deltog. Sänks då urvalsprocessen inte 

redovisas och kontexten saknas   

. 
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