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Sammanfattning 

Bakgrund: Cirka 0,5-1 procent av den svenska befolkningen får någon gång i sitt liv 

diagnosen schizofreni. Att leva med schizofreni innebär psykisk ohälsa i form av bland 

annat hallucinationer, vanföreställningar samt apati och passivitet. Syfte: Att belysa 

vilka upplevelser patienter med schizofreni har av bemötandet i vården. Metod: 

Litteraturstudie som är baserad på tio kvalitativa artiklar. Resultat: Behovet av 

kommunikation identifierades som ett huvudtema som är genomgående genom hela 

resultatet. Sedan framtogs fem underkategorier: Upplevelse av frustration, förnekelse, 

värdighet & respekt, förståelse och tid & samtal. Diskussion: Bristen på 

kommunikation berodde till stor del av att personalen inte visste hur de skulle handskas 

med patienter som har schizofreni. Patienterna upplevde att de behandlades på ett 

respektlöst och nedvärderande sätt. Att inte förstå vad personalen pratade om 

resulterade även i ovisshet för patienterna. Slutsats: Vid omvårdnad av patienter med 

schizofreni är det väldigt viktigt hur sjuksköterskan bemöter patienten. Genom denna 

litteraturstudie kan man se vilka områden sjuksköterskan ska ta hänsyn till vid 

omvårdnad av patienter med schizofreni. 
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Abstract 

Background: Approximately 0,5-1 percent of the Swedish population are diagnosed 

with schizophrenia at some stage in their life. Living with schizophrenia involves 

mental illness such as hallucinations, delusions and apathy including passivity. 

Purpose: To examine the experiences that patients with schizophrenia encounter within 

the care system. Method: A literature review based on ten qualitative articles were 

conducted. Results: The need for communication was identified as the main theme 

throughout the results. As a result five sub-categories were derived:  Experience of 

frustration, denial, dignity & respect, comprehension and time & conversation. 

Discussion: The absence of communication was predominantly due to the staff’s lack 

of knowledge in dealing with patients with schizophrenia. The patients experienced 

disrespect and degradation. Not understanding the staff also resulted in uncertainty 

amongst the patients. Conclusion: The manner with which nurses encounter patients 

with schizophrenia is very important during care. This literature review highlights those 

areas the nurse must focus on during the care of patients with schizophrenia. 
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BAKGRUND 
Den vanligaste sjukdomen inom psykosgrupperna är schizofreni då cirka 0,5-1 procent av 

Sveriges befolkning insjuknar i schizofreni någon gång i sitt liv. Risken att insjukna är störst i 

ungdomen och avtar sedan i vuxen ålder men ökar igen efter 70 års ålder. Schizofreni finns i 

olika former, det som skiljer psykosformerna åt är debutåldern, symtom och förloppen. Det 

som är gemensamt med psykoserna är att patienten har en försämrad sjukdomsinsikt och 

bristfällig följsamhet till ordinationer. Att leva med schizofreni under en sådan period innebär 

psykisk ohälsa i form av bland annat hallucinationer, vanföreställningar samt apati och 

passivitet. (Ottosson & Ottosson, 2007). 

 

Det finns olika faktorer som inverkar i hur diagnosen schizofreni visat sig. Enligt studien som 

utfördes av Wicks, Hjern och Dalman (2010) har miljön, samhället, genetiken, samt den 

socioekonomiska statusen sin inverkan om i vilken utsträckning schizofrenin utvecklar sig. 

Studien undersökte om adoptivbarn hade en ökad tendens att utveckla schizofreni beroende på 

hur de behandlades under sin uppväxt, framförallt beroende på den socioekonomiska statusen 

hos adoptivföräldrarna. Det visade sig bland annat om barnet växte upp i en låg 

socioekonomisk status var risken större för de att utveckla diagnosen schizofreni, till skillnad 

från om de uppfostrades i en hög socioekonomisk miljö. 

 

Eftersom det finns ett samband mellan miljöfaktorn och utvecklingen av schizofreni kan 

sjuksköterskor inom den psykiatriska vården med denna kunskap utveckla tillvägagångssätt 

som därigenom förbättrar vården för patienter med bland annat diagnosen schizofreni 

(Cunningham & Peters, 2014). 

 

Kim (2010) betonar att relationen och samspelet mellan patienten och sjuksköterskan är ett 

huvudfenomen i omvårdnadssammanhang vars domän kallas för Patient- 

vårdpersonaldomänen. Sjuksköterskan ska besitta förmågan till att observera kännetecken 

som avgör kvalitén i mötet med patienten för att möjliggöra en förbättring i omvårdnaden och 

därmed påverka patientens upplevelse positivt. Kim menar att kunskapsutvecklingen ska öka 

inom några fenomen som beröring, närvaro, avstånd och empati men även samarbete och 

ömsesidighet (a.a.). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska 
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sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående och personal på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I Watsons (1993) omvårdnadsteori framhävs bemötandet i tio karitativa faktorer:  

Humanistiska och altruistiska värdesystem hjälper sjuksköterskan med att ge mer av sig själv 

samt öka självkännedomen. Tro och hopp innebär att sjuksköterskan ska utveckla 

hälsofrämjande åtgärder. Känslighet mot självet och andra innebär att sjuksköterskan blir mer 

genuin och äkta genom att lära sig känna igen känslor för att få en bättre självinsikt. Mänsklig 

omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit lyfter fram relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten där det finns tillit till varandra. Att ge uttryck för positiva och negativa känslor 

syftar på att sjuksköterskan ska vara tillåtande och förstående till alla sorters känslor. Kreativ, 

problemlösande omsorgsprocess innebär att sjuksköterskan ska ha förmåga att använda sig av 

sig själv i arbetet. Transpersonell undervisning och inlärning hjälper sjuksköterskan att låta 

patienten själv vara ansvarig för sin egen hälsa. Stödjande, skyddande och/eller förbättrande 

av psykisk, fysisk, social och andlig miljö innebär att sjuksköterskan vet att både inre och yttre 

faktorer påverkar patientens välbefinnande. Tillgodoseende av mänskliga behov handlar om 

att sjuksköterskan uppmärksammar patientens behov utifrån en helhetssyn på människan som 

kropp, själ och ande. Existentiell-fenomenologisk-andliga krafter syftar på tillåtelse och 

öppenhet inför dessa dimensioner hos både sjuksköterska och patient (a.a.). 

 

Watsons teori betonar omvårdnad som humanvetenskap och en konst, det personliga 

samspelet mellan sjuksköterskan och patienten där båda ses som ande-, kropp-, och själ-

gestalter samt en mänsklig omsorgsrelation där sjuksköterskan styrs av ett moralisk ideal. 

Enligt Watson (1993) är de tio faktorerna viktiga i alla vårdsituationer och möjliggör att både 

sjuksköterskans och patientens personlighet och mänsklighet bevaras. Förutsättningarna för 

att få en så bra omsorgsrelation mellan sjuksköterskan och patienten är dels sjuksköterskans 

moraliska åtagande vilket innebär att skydda, stärka och bevara patientens värdighet och dels 

sjuksköterskans förmåga att se, uppfatta och förstå patienten. När sjuksköterskor använder sig 

av sin egen personlighet i mötet med patienter underlättas vistelsen för dem under vårdtiden 

samt förmågan till läkedom (a.a.).  
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Bemötande är ett socialt växelspel i mötet mellan personer som även innebär att ha en 

medvetenhet samt förmåga till inlevelse i andra personers behov och reaktioner och visa 

respekt för motparten (Nationalencyklopedin, 2000). Travelbee (1971) menar att ett av 

sjuksköterskans viktigaste verktyg är ett bra bemötande, som är en ömsesidig process där 

känslor och tankar delas. Samspelet mellan sjuksköterska och patient sker i huvudsak genom 

kommunikation. Enligt Travelbee finns det vissa faktorer som kan störa kommunikation 

såsom bristande förmåga att se patienten som en individ samt missuppfattningar. Om 

sjuksköterskan använder sig själv på ett terapeutiskt sätt kan hon skapa ett band till patienten 

och strukturera omvårdnadsåtgärder för att möta patientens behov. Genom att göra detta 

uppnås målet med omvårdnad som är att hjälpa patienten att uthärda och bemästra sin 

sjukdom, lidande samt att finna en mening i sin upplevelse (a.a). 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa vilka upplevelser patienter med schizofreni har av 

bemötandet i vården. 

 

METOD 

Design 

Litteraturstudien genomfördes som en allmän litteraturöversikt (overview) med systematisk 

ansats (Friberg, 2006). Då studien baserades på upplevelser och erfarenheter bibehölls en 

kvalitativ utformning av studien (Henricson & Billhult, 2012). 

Datainsamling  

Databassökningar samt manuella sökningar utfördes för att finna vetenskapliga artiklar vars 

data samlades in med hjälp av intervjuer. Databaser som användes var Cinahl, PubMED och 

PsycINFO vilka var ämnesdatabaser för området omvårdnad och psykiatri. Sökord som 

användes i databaserna var i fritext: communication, education, experience, interaction, 

nurse, patient, perception, psychiatric, schizophrenia och schizophrenia diagnosis. MeSH-

termer från therapy till education användes samt även booleska termer i form av AND. Se 

sökschema för datorbaserad litteratursökning (Bilaga 1). 
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Urval 

Som inklusionskriterier valdes vetenskapliga artiklar på engelska och eftersom studien 

byggde på patienter med schizofreni och deras upplevelser och erfarenheter av bemötandet i 

omvårdnaden påträffades främst kvalitativa artiklar framför kvantitativa. En annan 

inklusionskriterie var årtalen som begränsades vid databassökningarna från tidigast 1999 till 

2015. Det utfördes inga begränsningar relaterat till ålder och kön. Exklusionskriterier var 

artiklar som lade fokus på terapi för patienterna, sjuksköterskornas upplevelser av att ge 

omvårdnad till patienter med schizofreni och artiklar som inte fanns på engelska. Genom att 

ha redogjort vilka urvalskriterier som användes ökar innehållsvaliditeten och 

bekräftelsebarheten i litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012). 

Genomförande 

Vid sökningarna lästes till en början artiklarnas titlar för att erhålla en uppfattning angående 

relevansen för studien. Sedan lästes abstraktet vidare till en genomgång av hela artikeln för att 

sedan kunna användas i studien. När de vetenskapliga artiklarna var fastställda eftersöktes 

återkommande begrepp i resultatdelen i artiklarna som kunde delas in i kategorier samt 

underkategorier till innevarande studie. För att finna de återkommande begreppen läste båda 

författarna artiklarna och markerade begrepp, citat samt meningar som var relevanta för 

studiens syfte. 

Analys 

Artiklarna som valdes ut till resultatet lästes en i taget och enskilt av författarna för att få en 

överblick över artiklarna. Vid läsning av artiklarna översatte författarna texten till svenska för 

att lättare kunna analysera och bearbeta materialet med hjälp av granskningsmallen från Röda 

korsets Högskola (Röda korsets Högskola, 2005). Efter enskilda analyser och bearbetning 

diskuterades de individuella bedömningarna tillsammans. Därefter bildades kategorier som 

belyste upplevelsen av bemötandes i vården hos patienter med schizofreni. En textanalys 

utfördes i form av artikelöversikter till de vetenskapliga artiklarna. Se artikelöversikt (Bilaga 

2). 

Etiska överväganden 

En av de etiska principerna som beaktades var respekt för självbestämmande som även kallas 

för autonomiprincipen, vilket syftade på att säkra personers handlingsfrihet. Genom att 

respektera personers självbestämmande innebar det att man tog hänsyn till deras personliga 



 

9 

 

frihet. Alla deltagare skulle lämnat samtycke för att delta i studien och de hade även rätt att 

avbryta när de ville under studiens gång. På så sätt erhålls respekt för självbestämmande 

(Stryhn, 2007). Denna princip användes i urvalet av artiklar då dess mål är att låta patienten 

baserat på personliga värden och önskemål erhålla handlingsfrihet vid etiska val som berör 

den enskilda människan. Författarna till studien har under sin psykiatripraktik träffat på 

personer med diagnosen schizofreni. De upplevde inte att personer med schizofreni blev 

bemötta på ett annat vis än någon annan patient på avdelningen. För att studien ska bli så 

pålitlig som möjligt så läggs författarnas förförståelse åt sidan för att inte påverka resultatet. 

 

RESULTAT 
Efter att ha analyserat tio kvalitativa artiklar som var baserade på hur patienter med diagnosen 

schizofreni upplevde bemötandet i omvårdnaden framtogs huvudkategorin behovet av 

kommunikation och fem underkategorier (se figur 1). 

 

Figur 1. Visar hur patienter med schizofreni upplever bemötandet i omvårdnaden. Behovet av kommunikation är 

ett övergripande begrepp med fem underkategorier. 

 

Frustration 

Bristen på kommunikation med läkare och sjuksköterskor var något som patienterna med 

schizofreni upplevde var frustrerande. När de ville prata och ställa frågor om bland annat 

Behov av 
kommunikation

Tid & 
Samtal

Förståelse

Värdighet 
& Respekt

Ovisshet

Frustration
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medicinerna upplevde de en ignorans bland vårdpersonalen. Det medförde en svårare 

acceptans av biverkningarna för patienterna och försämrade därmed sjukdomstillståndet samt 

ledde till frustraion. De tyckte även att det tog alldeles för lång tid att få en diagnos fastställd 

då det kunde ta flera år, samt under den väntetiden uppstod ett hinder för patienterna att gå 

vidare i livet vilket därmed även bidrog till ovisshet. (Schneider, Scissons, Arney, Benson, 

Derry, Lucas, Mirsurelli, Nickerson & Sunderland, 2004; Loughland, Cheng, Harris, Kelly, 

Cohen, Sandhu, Varmos, Levin, Bylund, Land & Outram, 2015; Cleary, Hunt, Walter & 

Freeman, 2006; Babacan Gümüs, 2008; Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 2008) 

"For cancer or heart attacks or anything they always tell you, ”You’ve had a 

heart attack, you´ve got cancer, you´ve got leukemia.” Only with mental 

illnesses they won´t tell us.” (Schneider, Scissons, Arney, Benson, Derry, 

Lucas, Mirsurelli, Nickerson & Sunderland, 2004 s.568). 

Att kunna berätta och prata om patienternas medicinering var en väldigt viktig del som 

personalen skulle kunna förbättra för att göra bemötandet till det bättre enligt patienterna med 

schizofreni. De menade att om läkare och sjuksköterskor hade varit villiga att prata om själva 

medicinen så hade det varit lättare för patienterna att acceptera biverkningarna och då hade de 

vetat vad som kunde vänta dem på grund av medicinen. Personalen förklarade aldrig för 

patienterna om de olika biverkningarna och när patienterna själva började prata om sina 

besvär efter medicinerna ignorerades detta av personalen. (Schneider, Scissons, Arney, 

Benson, Derry, Lucas, Mirsurelli, Nickerson & Sunderland, 2004; Loughland, Cheng, Harris, 

Kelly, Cohen, Sandhu, Varmos, Levin, Bylund, Land & Outram, 2015; Cleary, Hunt, Walter 

& Freeman, 2006; Babacan Gümüs, 2008; Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 

2008). 

”I feel weighted down by the medication. It’s hard to move, walk, do thing. 

It’s like walking in slavery, like lifting heavy bricks all the time, weighed down 

by the illness.” (Schneider, Scissons, Arney, Benson, Derry, Lucas, Mirsurelli, 

Nickerson & Sunderland, 2004 s. 570). 

Förnekelse 

Personal som gav information och stöd om vad som händer utanför sjukhuset var något 

patienterna med schizofreni uppskattade. Personalen berättade om olika föreningar och 
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stödgrupper som patienterna själva kunde ta kontakt med när de kommit hem. Patienterna 

uttryckte sig att de gärna ville ha mer information om sjukdomen, om symtom och mer 

allmänt vad som händer med kroppen och även hur man ska gå vidare för att försöka få ett så 

normalt liv som möjligt. (Babacan Gümüs, 2008; McCabe, Heakey, Priebe, Lavelle, Dodwell, 

Laugharne, Snell & Bremner, 2013; Schneider, Scissons, Arney, Benson, Derry, Lucas, 

Mirsurelli, Nickerson & Sunderland, 2004; Loughland, Cheng, Harris, Kelly, Cohen, Sandhu, 

Varmos, Levin, Bylund, Land & Outram, 2015; Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 

2008; O’brien, 2001). 

”I still have a hard time dealing with the fact that, yes I have this condition. 

I’m still in denial and I probably always will be, because who wants to be this 

way?” (Schneider, Scissons, Arney, Benson, Derry, Lucas, Mirsurelli, 

Nickerson & Sunderland, 2004 s 571). 

Värdighet och respekt 

Bristen på värdighet och respekt gentemot patienterna med schizofreni var ett stort problem 

när de låg inlagda på en avdelning. De upplevde att personalen ignorerade dem, inte lyssnade 

på dem när de ville prata, såg ner på dem och ibland kände patienterna sig till och med som 

brottslingar på grund av sin sjukdom och behandlades som om anledningen till att de var 

sjuka var helt och hållet deras fel. Personalen tittade på patienterna som om de var galna och 

trodde aldrig på vad de sa. (Cleary, Hunt, Walter & Freeman, 2006; Koivisto, Janhonen & 

Väisänen, 2004; Schneider, Scissons, Arney, Benson, Derry, Lucas, Mirsurelli, Nickerson & 

Sunderland, 2004; O’brien, 2001). 

“Okay, they were quite friendly here, but I had a feeling of being 

misunderstood. When one comes like this, as I had to come into the hospital, 

the nurses didn’t believe me. I tried to explain and I felt that the nurses 

thought I was talking nonsense. I think that patients should be trusted more 

because not everyone here is “mad”. I think that my ability to remember 

wasn’t so bad because I remembered almost everything. But they still had 

doubts. I felt very bad about their doubts, and there were quite a few of them.” 

(Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004 s. 272). 
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Förståelse 

Förståelse för vad läkaren och sjuksköterskan samtalade om var något patienterna med 

schizofreni tyckte var mycket svårt. Att inte förstå vad vårdpersonalen pratar om när de 

berättar om sjukdom, symtom eller medicineringen tyckte patienterna var väldigt jobbigt. Att 

personalen har förståelse för vad patienterna pratar om är minst lika viktigt som att 

patienterna förstår vad personalen pratar om. Istället för att berätta för personalen att de inte 

förstod gick de därifrån utan att vara helt säkra och detta berodde till stor del på att 

patienterna upplevde sig vara till besvär när de undrade och ställde frågor. (McCabe, Heakey, 

Priebe, Lavelle, Dodwell, Laugharne, Snell & Bremner, 2013; Hätönen, Suhonen, Warro, 

Pitkänen & Välimäki, 2010; Koivisto, Janhonen & Väisänen, 2004; Cleary & Edwards, 1999; 

O’brien, 2001). 

“You’ve got to have the right attitude, though, when you’re talking to 

[medical peo- ple]. Because they have feelings too, just like anybody else, and 

they want to see that the person they’re talking to is understanding them.” 

(Schneider, Scissons, Arney, Benson, Derry, Lucas, Mirsurelli, Nickerson & 

Sunderland, 2004 s. 572). 

Tid & samtal 

Patienterna med schizofreni ansåg att kunna spendera tid med personalen för samtal var en 

mycket givande faktor till ro på avdelningarna. Samtidigt ökade även känslan av kontroll och 

kunskap om sjukdomen när tiden fanns för personalen att gå igenom symtomen med dem. 

Däremot när tiden inte var tillräcklig kände patienterna sig ignorerade av personalen då de 

upplevdes vara för upptagna för att hjälpa till. För att underlätta för patienten att hantera den 

begynnande psykosen var kontinuerliga individuella samtal av stor vikt. (Hätönen, Suhonen, 

Warro, Pitkänen & Välimäki, 2010; Cleary & Edwards, 1999; Schneider, Scissons, Arney, 

Benson, Derry, Lucas, Mirsurelli, Nickerson & Sunderland, 2004; O’brien, 2000). 

‘Oh sometimes you just get totally ignored but some- times they’re just saying, 

‘excuse me, wait a minute’ . . . I mean it’s all variable, it depends on the 

person . . . the time of day, the pressures on the ward. . . . “ (Cleary & 

Edwards, 1999 s. 474). 

 



 

13 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med syfte att belysa upplevelsen av 

bemötandet i omvårdnaden för patienter med schizofreni. Då det är första gången författarna 

genomför en litteraturstudie kan datainsamlingen, analysen och granskningen ha påverkats 

(Henricson, 2012). 

  

Alla artiklar till studien var kvalitativa och hade samlat in data genom intervjuer som 

inkluderade patientens synvinkel med deras egna tankar och upplevelser. Utifrån syftet valdes 

databaser från ämnena omvårdnad och psykiatri för att finna relevanta vetenskapliga artiklar 

vilket därav stärkte trovärdigheten (Henricson, 2012). Ur omvårdnad användes Cinahl samt 

PubMED och ur psykiatri användes PsycINFO. Anledningen till varför dessa databaser 

användes var dels för att utöka bredden av relevanta sökningar och därigenom öka studiens 

trovärdighet (a.a.), samt att en del artiklar endast fanns i en databas. På grund av den korta tid 

som erfordrades försökte vi använda en så hög andel konkreta samt relevanta sökord som 

möjligt per sökning i databaserna för att hinna läsa titlar. När en titel ansågs vara relevant 

lästes även abstractet, därför kan det vara så att relevanta artiklar har uteslutits på grund av att 

titeln inte var tillräckligt adekvat för syftet. I databassökningarna utfördes begränsningar av 

årtalen från 1999 till 2015 för att finna fler relevanta samt aktuella artiklar. Sökorden som 

användes valdes utifrån syftet men kunde efterhand även väljas utifrån enstaka nyckelord 

funna i redan utvalda artiklar. I ett fall fick vi använda oss av en MeSH-term efter att ha 

använt sökordet therapy. Där påträffades en hög andel artiklar endast fokusera på terapi 

istället för bemötande, men efter att med hjälp av MeSH ändrat therapy till education hittades 

artiklar som kunde relateras till syftet. Därför bidrog therapy en del till att artiklar med terapi 

som huvudområde uteslöts. 

 

Urvalet gick ut på att endast söka efter artiklar på engelska, vilket kan ha varit en svaghet 

eftersom det må ha funnits artiklar på andra språk som möjligtvis hade varit relevanta för 

studiens syfte. Trots språkbegränsningen användes artiklar utförda i bland annat Australien, 

Finland och Turkiet, något som stärker överförbarheten samt ger en god inblick i hur 

bemötandet i omvårdnaden mellan sjuksköterska och patienter med schizofreni ser ut i olika 

delar av världen. 
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Då vi granskat artiklarna utifrån granskningsmallen från Röda korsets Högskola (Röda 

korsets Högskola, 2005) som senare sammanställdes i artikelöversikterna, stärks 

tillförlitligheten eftersom det blir lättare att göra om studien och förvänta sig ett snarlikt 

resultat. Dock finns en risk att det har uppstått missförstånd när vi tolkat artiklarna då 

författarnas modersmål inte är engelska. Två artiklar hade mer än ett syfte, vilket medförde att 

endast den del av resultatet som var mest relevant för innevarande studie användes. 

Kvalitetsgranskningar gjordes på de utvalda vetenskapliga artiklarna som genomfördes på så 

sätt att båda författarna läste samma artikel var för sig och sammanställde sedan tillsammans 

det som svarade på syftet. Det fanns en del markerat som var av intresse men fick uteslutas då 

de inte höll sig till syftet, vilket hade påverkat resultatet och därigenom verifierbarheten. 

Hälften av artiklarna var granskade av etiska kommittéer, vilket därmed bekräftade Stryhns 

(2007) insikt på respekt för självbestämmande. Resterande artiklar upplevdes vara väl 

omhändertagna med bland annat kodning för avidentifiering, informationsgivande till 

patienter och formulär som deltagarna fick skriva på. Dessa metoder stärker trovärdigheten 

för resultatet. 

Resultatdiskussion  

Behovet av kommunikation för patienter med schizofreni är det viktigaste fyndet som är 

genomgående i hela resultatet. Detta kommer att diskuteras utifrån upplevelser av värdighet 

och respekt. Ett annat fynd var genom att få patienterna att förstå vad personalen pratar om 

kan ha en stor betydelse för att minska bristen av kommunikation. 

 

Bristen på kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten med schizofreni framgick 

tydligt, vilket kunde visa sig genom ignorans och frånvaro av sjuksköterskan eller otydlig 

information till patienten. Att kommunikation är en viktig del i bemötandet bekräftas av 

Forschuk & Reynolds (2001) där det framkom att patienter med schizofreni upplever 

omvårdnaden olika beroende på hur kommunikationen mellan sjuksköterska och patient har 

varit. En sjuksköterska som är öppen och förstående gentemot patienten får oftare en patient 

med schizofreni att ha en positiv upplevelse av bemötandet. Medan en patient som har 

upplevt ignorans och frånvaro från sin sjuksköterska ofta har en negativ upplevelse av 

bemötandet (a.a.). I Watsons (1993) omvårdnadsteori framhävs vikten av förståelse och att 
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vara öppen gentemot patienterna i flera av de tio faktorerna. I en av de tio faktorerna som 

heter Mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit lyfts det även fram att 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten har en avgörande roll i hur vistelsen på 

avdelningen kommer att bli för patienten med schizofreni (a.a.). Att inte bli uppmärksammad 

och förstådd av sjuksköterskan kan vara en trolig orsak till att bristen på kommunikation 

finns. 

  

Patienterna med schizofreni upplevde även brist på värdighet och respekt när det kom till 

kommunikation. Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning ingår det i sjuksköterskans 

profession att kunna kommunicera på ett respektfullt, lyhört och empatisk sätt 

(Socialstyrelsen, 2005). Det är just detta som patienterna påpekar att sjuksköterskan inte gör 

vid samtal. De känner sig förnedrade, kränkta och behandlas på ett respektlöst sätt. För att 

sjuksköterskan ska bli bättre på att kommunicera kan det vara en fördel om sjuksköterskan har 

förståelse för den andra personens livsvärld (Birkler, 2007). I användandet av den etiska 

principen respekt för värdighet innebär detta att sjuksköterskan ska med hjälp av 

kommunikation läsa av patienten och se om denne är i behov av hjälp, bistånd eller omsorg 

(Stryhn, 2007). Kim (2010) skriver att Patient-vårdpersonaldomänen handlar om samspelet 

mellan patient och sjuksköterska. Genom att öka sjuksköterskans förståelse för patienter med 

schizofreni hade troligtvis upplevelsen av brist på kommunikation minskat. 

 

Ur ett samhällsperspektiv kan det vara av vinst att förbättra kommunikationen för patienter 

med schizofreni. Det skulle kunna leda till både mindre och kortare sjukhusvistelser ifall 

personalen tog sig tid för samtal med patienterna och verkligen försäkrade sig om att de 

förstod vad personalen pratade om. Därmed skulle kostnaderna för dessa patienter minska. 

För att förbättra kommunikationen kan en lösning vara att personalen på en psykiatrisk 

avdelning alltid ska vara specialutbildade för att på så vis öka kunskapen inom just 

schizofreni. Specialutbildad personal har mer kunskap om psykisk ohälsa och har därmed 

även en ökad förståelse för dessa patienter. 

Slutsats 

Författarna till denna studie anser att behovet av kommunikation inom slutenvården för 

patienter med schizofreni är väldigt viktigt att förbättra då det skulle förändra deras 

upplevelser när det kommer till bemötande. Detta skulle kunna innebära att patienterna får 
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mer tillit för personalen och på så vis även vågar öppna sig mer. För att de ska kunna få den 

tillit de söker hade en studie kunnat utföras där de intervjuas kring frågeställningen om hur 

patienter med schizofreni vill bli bemötta. På så sätt kan det kanske leda till en förbättrad 

kommunikation, vilket i sin tur skulle kunna möjliggöra en förhöjd livskvalité för ett flertal 

patienter med schizofreni. 

 

Framtida forskning kan med fördel belysa sjuksköterskans kunskap om patienter med 

schizofreni och deras upplevelse av kommunikation. Via vår litteraturstudie kan man se vilka 

områden sjuksköterskan kan ta hänsyn till vid omvårdnad av patienter med schizofreni. Det 

hade även kunnat utföras en studie där patienter med schizofreni endast har vårdats av 

sjuksköterskor som har en specialutbildning inom detta område och se om upplevelsen av 

bemötandet skiljer sig. I samband med en sådan studie kan även specialsjuksköterskorna 

intervjuas och medföra hur deras förförståelse har påverkats av utbildningen. På så vis 

framhävs det om sjuksköterskans utbildning har någon större betydelse vid bemötandet av 

dessa patienter. Detta skulle i sin tur kunna väcka frågor som om den psykiatriska kursen i 

grundutbildningen för sjuksköterskor behöver utökas då den psykiska ohälsan har ökat 

markant på senare tid. 

 

Med detta finns förhoppningar om att denna litteraturstudie ska berika vidareutvecklingen till 

hur man bäst bemöter samt uppmuntrar till ökad kommunikation för patienter med 

schizofreni. 

 

 

 



 

17 

 

REFERENSER 
*Artiklar som resultatet är baserat på. 

 

*Babacan Gümüs, A. (2008). Health Education Needs of Patients With Schizophrenia and 

Their Relatives. Archives of Psychiatric Nursing, 22(3), 156-165.                                        

Doi: 10.1016/j.apnu.2007.06.015.  

Bergh, M. (2002). Medvetenhet om bemötande: En studie om sjuksköterskans pedagogiska 

funktion och kompetens i närståendeundervisning. Avhandling, Göteborgs Universitet. 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. (1. Uppl.) Stockholm: 

Liber. 

 

*Cleary, M., & Edwards, C. (1999). ‘Something always comes up’: nurse-patient interaction 

in an acute psychiatric setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 469-477. 

 

*Cleary, M., Hunt, G. E., Walter, G., & Freeman, A. (2006). The patient’s view of need and 

caregiving consequences: a cross-sectional study of inpatients with severe mental illness. 

Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13(5), 506-515. Doi: 10.1111/j.1365-

2850.2006.00972.x. 

 

Cunningham, C., & Peters, K. (2014). Aetiology of schizophrenia and implications for 

nursing practice: A litterature review. 35(10), 732-738. doi:10.3109/01612840.2014.90844 

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.115-124). Danmark: Studentlitteratur. 

 

Forchuk, C., & Reynolds, W. (2001). Clients' reflections on relationships with nurses: 

comparisons from Canada and Scotland. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 

45-51. 

 



 

18 

 

Henricson, M. & Billhult, A. (2012). Systematisk litteraturöversikt. Henricson, M. (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s. 429-446). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

*Hätönen, H., Suhonen, R., Warro, H., Pitkänen, A., & Välimäki, M. (2010). Patients’ 

perceptions of patient education on psychiatric inpatient wards: a qualitative study. Journal of 

Psychiatric and Mental Health Nursing. 335-341. Doi: 10.1111/j.1365-2850.2009.01530.x. 

Kim, H.S. (2010). The nature of theoretical thinking in nursing. (3. Uppl.). New York: 

Springer Publishing Company. 

 

*Koivisto, K., Janhonen, S., & Väisänen, L. (2004). Patients’ experiences of being helped in 

an inpatient setting. Journal of Psychiatric and Mental Nursing. 268-275. 

 

*Loughland, C., Cheng, K., Harris, G., Kelly, B., Cohen, M., Sandhu, H., Varmos, M., Levin, 

T., Bylund, C., Landa, Y., & Outram, S. (2015). Communication of a schizophrenia 

diagnosis: A gualitative study of patients’ perspectives. International Journal Of Social 

Psychiatry.   Doi: 10.1177/0020764015576814. 

*McCabe, R., Healey, P., Priebe, S., Lavelle, M., Dodwell, D., Laugharne, R., Snell, A., & 

Bremmer, S. (2013). Shared understanding in psychiatrist-patient communication: 

Association with treatment adherence in schizophrenia. Patient Education and Counseling. 

73-79. 

Nationalencyklopedin. (2000). Nationalencyklopedin. Höganäs: Bra böcker. 

 

*O’brien, L. (2001). The relationship between community psychiatric nurses and clients 

with severe and persistent mental illness: The clients’s experience. Australian and New 

Zealand Journal of Mental Health Nursing. 176-186. 

 

Ottosson, H., & Ottosson, J-O. (2007). Psykiatriboken. Stockholm: Liber. 

 

*Pitkänen, A., Hätönen, H., Kuosmanen, L., & Välimäki, M. (2008). Patients’ descriptions of 



 

19 

 

nursing interventions supporting quality of life in acute psychiatric wards: A qualitative study. 

International Journal of Nursing Studies. 1598-1606. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2008.03.003  

Röda Korsets Högskola CF. (2005). 

*Schneider, B., Scissons, H., Arney, L., Benson, G., Derry, J., Lucas, K., Misurelli, M., 

Nickerson, D., & Sunderland, M. (2004). Communication Between People With 

Schizophrenia and Their Medical Professionals: A Participatory Research Project. Qualitative 

Health Research, 14(4), 562-577. Doi: 10.1177/1049732303262423. 

Socialstyrelsen. (2005, februari). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 22 januari, 2015, från Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

 

Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: F. A. Davis 

Company. 

 

Wallgran, C., & Henricson, M. (2012) Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. Henricson, M. (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från ide till 

examination inom omvårdnad (s. 489-490). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Watson, J. (1993). En teori för omvårdnad: Omvårdnad och humanvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Wicks, S., Hjern, A., & Dalman, C. (2010). Social Risk or Genetic Liability for 

Psychosis? A Study of Children Born in Sweden and Reared by Adoptive Parents. 

167(10), 1240-1246. http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09010114.

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf


 

 

Bilaga 1 Sökschema för systematisk datorbaserad litteratursökning 

 

  

Datum  Databas  
Sökord och boolesk operator 

(and, or, not)  
Begränsningar  

Typ av sökning  

(t.ex. fritext, ab- stract, 

nyckelord, MESH-

term)  

Antal träffar  Motiv till exklusion  
Utvalda 

artiklar  

2015-04- 08 Cinahl 
Schizophrenia AND communication 

AND experience 
English language, 2000-2015 Abstract, nyckelord  19 

Fel perspektiv, ej inriktade på 

upplevelser av bemötandet I 

omvårdnaden  

2 

2015-04- 08  Cinahl 
Schizophrenia AND patients AND 

communication 
English language, 2010-2015 Abstract, nyckelord  

39 
Dubbletter, fel perspektiv  1 

2015-04- 08  PsycINFO 

Patient AND perception AND 

education AND nurse AND 

psychiatric 

English language, 2010-2015 
Abstract, nyckelord, 

Mesh-term 

23 

 

Fel perspektiv, ej inriktade på 

upplevelser av bemötandet i 

omvårdnaden  

1 

2015-04- 08  PubMed 
Patients AND schizophrenia AND 

experience 
English language, 2004-2015 Abstract, nyckelord  60 

Dubbletter, fel perspektiv, ej 

inriktade på upplevelser av 

bemötandet i omvårdnaden  

1 

2015-04- 08  PubMed 
Schizophrenia diagnosis AND 

communication 
English language, 2015-2015  Abstract, nyckelord  

17 
Fel perspektiv  1 

2015-04- 08  PubMed 
Patients AND schizophrenia 

diagnosis AND communication  
English language, 2010-2014  Abstract, nyckelord  107 

Dubbletter fel perspektiv, ej 

inriktade på upplevelser av 

bemötandet i omvårdnaden 
3 

 

2015-04-08 Cinahl 
Nurse-patient AND interaction 

AND education 
English language, 1999-2005 

Abstract, nyckelord, 

Mesh-term 
41 Fel perspektiv, svarar ej på syftet 

1 
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Artikelöversikt      

 

 

  

Författare 

Titel 

Land, År   

Syfte 
Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande  

Analys 
Resultat Kvalitet 

Loughland, C, Cheng, K, 

Harris, G, Kelly, B, 

Cohen, M, Sandhu, H, 

Varmos, M, Levin, T, 

Bylund, C, Landa, Y, 

Outram, S. 

Communication of a 

schizophrenia diagnosis: A 

qualitative study of 

patients’ perspectives 

Australien, 2015. 

Syftet var att se 

hur personer med 

diagnosen 

schizofreni 

upplever hur man 

pratar om 

diagnosen.  

Urval: 8 deltagare. Ålder 33-65 

år.  

Inklusionskriterier: Inlagda på en 

psykiatrisk avdelning. 

Exklusionskriterier: Drog- och 

alkoholberoende, hjärnskadade 

eller ett IQ under 70.  

Semistrukturerade intervjuer som 

utforska uppfattningar och 

upplevelser.  

Intervjuerna utfördes på sjukhuset 

och varade i ca 90 minuter, 

inspelades och transkriberades 

ordagrant.  

Analysen genomfördes med hjälp 

av tre oberoende som kodade 

materialet.  

Tre huvudteman framkom: 

Vikten av att prata om 

schizofreni, vikten av att få 

information om diagnosen 

schizofreni och ett missnöje med 

hur schizofreni presenterades. 

Studiens trovärdighet 

styrks då de jämförde sitt 

kodade material med en 

liknande källa och inga 

skillnader hittades. 

Hätönen, H, Suhonen, R, 

Warro, H, Pitkänen, A, 

Välimäki, M. 

Patients’ perceptions of 

patient education on 

psychiatric inpatient 

wards: a qualitative study 

Finland, 2009.  

Studiens syfte var 

att titta på 

patienters 

upplevelser av 

patientutbildning 

och se var man kan 

förbättra 

patientsäkerheten.  

16 deltagare, 11 män och 5 

kvinnor. Ålder 20-64. 

Inklusionskriterier: 18-65 år, 

kunna tala och skriva på finska, 

ha diagnosen schizofreni. 

Semistrukturerat instrument med 

öppna frågor.  

Intervjuerna utfördes av en 

forskare spelades in med 

deltagarnas tillstånd. Varje intervju 

varande mellan 8-29 minuter.  

Data analyserades med hjälp av 

induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Därefter kodades datan.  

Fem nyckelord identifierades: 

förfarandet, interaktion, 

utbildningsmetod, miljö och 

fördelar. 

De använde sig utav ett 

frågeinstrument som 

passade ämnet vilket 

stärker studiens 

tillförlitlighet. Studiens 

trovärdighet stärks av att 

två forskare analyserade 

och jämförde deras 

uppfattningar. Studien 

utvärderades utav 

distriktets etiska 

kommitté. 



 

 

Artikelöversikt 
 

 
  

Författare 

Titel 

Land, År   

Syfte 
Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 
Resultat 

Kvalitet 

Cleary, M, Edwards, C. 

´Something always comes 

up´: nurse-patient 

interaction in an acute 

psychiatric setting 

Australien, 1999 

Syftet med studien 

var att se faktorer 

som underlättar 

och/eller hindrar 

sjuksköterskan och 

patienten att 

samarbeta i det 

akuta psykiatriska 

tillståndet. 

Urval: 10 inlagda patienter deltog, 10 

sjuksköterskor från avdelningen deltog. 

Patienternas ålder: 16-65.  

Inklusionskriterier: Inlagda på en psykiatrisk 

avdelning.  

Semistrukturerade individuella intervjuer 

användes.  

Intervjuerna genomfördes 

på avdelningen. 

Intervjuerna spelades in 

på ljudfil och 

transkriberades 

ordagrant. Vid analys 

användes tematisk 

innehållsanalys.  

Sex huvudteman framkom efter 

intervjuer med 

sjuksköterskorna: miljö, att 

något annat alltid kom mellan, 

patientfaktorer, sjuksköterskans 

egenskaper, stöd och focus på 

omvårdnad. 

Fyra huvudteman framkom 

efter intervju med patienterna: 

sjuksköterskans egenskaper, 

rolluppfattningar, klinisk 

omvårdnad och tid till 

patienterna. 

Tillförlitligheten 

minskar då metoden inte 

är bra skriven.  

Stärks utöver detta av att 

analysen genomfördes 

individuellt och sedan 

av en annan oberoende 

sjuksköterska som fick 

fram liknande teman. 

O’brien, L. 

The relationship between 

community psychiatric 

nurses and clients with 

severe and persistent 

mental illness: The client’s 

experience 

Australien 2000  

Syftet med studien 

var att se hur 

sjuksköterskan och 

patienten upplever 

relationen mellan 

dem när det kommer 

till omvårdnaden.  

Urval: 20 deltagare, varav 12 män och 8 

kvinnor. Ålder: 33-67. 

Inklusionskriterier: Alla deltagare skulle ha 

en psykiatrisk diagnos och de skulle ha haft 

den i minst två år.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerad 

intervjuer.  

Två eller tre 60 min till 

90 min långa intervjuer 

genomfördes med varje 

deltagare i sina hem. 

Intervjuerna spelades in 

och skrevs sedan ner 

ordagrant.  

Kvalitativ innehållsanalys 

användes vid analys för 

att se likheter och 

skillnader i deltagarnas 

upplevelser.  

Det var tre huvudteman som 

kom fram från intervjuerna: Att 

ha någon som ser efter mig, 

överleva och ha en egen fristad. 

Universitet och 

vårdetiska kommittéer 

godkände studien och 

deltagarna fick muntlig 

och skriftlig 

information. 

Då metoden inte är 

skriven tillräckligt 

utförlig sänks 

tillförlitligheten.  
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*Redovisar enbart det som svarar på innevarande studies syfte. 

 

Författare 

Titel 

Land, År   

Syfte 
Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 
Resultat Kvalitet 

Koivisto, K, Janhonen, S, 

Väisänen, L. 

Patients’ experiences of 

being helped in an 

inpatient setting 

Finland, 2004 

Syftet med studien var 

att beskriva patienters 

upplevelser av att bli 

hjälpta/omhändertagna 

när dem låg inlagde på 

en psykiatrisk 

avdelning. 

Urval: 9 deltagare.  

Inklusionskriterier: Inlagda på en 

psykiatrisk avdelning, skulle ha upplevt en 

psykos men ej vara psykotiska under 

studien. 

Öppen intervju.  

Intervjuerna genomfördes 

på avdelningen. 

Intervjuerna spelades in 

på ljudfil och 

transkriberades ordagrant 

och varande i 50-75 

minuter. 

Vid analys användes 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

Patienterna upplevde 

psykoserna som en 

okontrollerbar självkänsla.  

Två huvudteman kom fram 

från intervjuerna: Att bli 

skyddad från utsatthet och 

hjälp med att kunna klara sig 

själv i det dagliga livet. 

Alla deltagare var 

informerade både 

skriftligt och muntligt, 

alla skrev på ett 

samtycke. 

Trovärdigheten i studien 

stärks då alla deltagare 

hade upplevt en psykos. 

Tillförlitligheten stärks 

då metoden är väldigt 

detaljerad. 

 

McCabe, R, 

Healey, P. G.T., 

Priebe, S, 

Lavelle, M, 

Dodwell, D, 

Laugharne, R, 

Snell, A, 

Bremmer, S. 

 

Shared understanding in 

psychiatrist-patient 

communication: 

Association with treatment 

adherence in 

schizophrenia. 

 

Storbritannien, 2013. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

hypoteserna om att en 

ökad förståelse, 

framförd med fler 

förekomster av 

reparation, bidrar till 

en ökad 

behandlingsföljdsamhe

t i kommunikationen 

mellan psykiater och 

patienter med 

schizofreni.* 

Urval – 138 patienter.  

 

Inklusionskriterier: diagnosen schizofreni 

eller schizoaffektiva syndrom och 

behandlades på öppenvården. 

 

Exklusionskriterier: För sjuk för att kunna 

delta i studien. 

 

Datainsamlingsmetod – Prospektiv 

observationsstudie med intervjuer. 

Genomförande – Varje 

intervju tog i genomsnitt 

17,2 minuter i samråd 

med en psykiater och 

video inspelades. 

 

Analys – Statistiska 

analysmetoder 

genomfördes med hjälp 

av SPSS 18.0 [19] and 

Stata 10 [20]. 

Att patienterna fick en 

förtydligad information ökade 

förståelsen och förlängde 

ihågkommandet av 

informationen. 

Studien har blivit 

granskad av en etisk 

kommitté, men då det 

var många lämpliga 

deltagare till studien 

som nekade till 

medverkan minskar 

överförbarheten. 
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Genomförande  
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Cleary, M, 

Hunt, G. E., 

Walter, G, 

Freeman, A. 

 

The patient’s view of 

need and caregiving 

consequences: a cross-

sectional study of 

inpatients with severe 

mental illness. 

 

Australien, 2006 

Syftet med studien 

var att uppskatta 

patienters behov 

som baserat på 

diagnosen nyligen 

blivit inlagda på 

sjukhus samt 

förvissa sig om 

nivån av karriärs 

engagemang under 

sjukhusvistelsen.* 

Intervjuade 200 

slutenvårdspatienter mellan 18-64 

år. Inklusionskriterier: Patienter i 

akut slutenvård i över två 

månader. Exklusionskriterier: 

Patienter ≤17 eller ≥65, icke 

engelsktalande, inskrivna <fyra 

dagar eller >sex månader, boende 

utanför området, tidig demens, 

funktionsnedsättning, ätstörningar 

eller substansberoende. 

Genomförande – Intervju 

framställd av forskarna, framförd 

av en forskare tillsammans med 

tillfrågad deltagare på sjukhuset. 

Intervjuerna avidentifierades med 

hjälp av numrering och statistiska 

metoder framställdes. 

 

Analys – Kategoriska variabler 

samt grupp skillnader 

analyserades med olika tester som 

bland annat Pearson. 

Patienter med schizofreni 

hade ett större behov av 

hjälp än andra 

störningar/diagnoser och 

var sällan gifta, bodde 

sällan i egna bostäder, 

men var ofta arbetslösa, 

samtalade med psykiater 

och ofta inlagda på 

sjukhus. 

Framgår inte om studien 

blivit granskad av en etisk 

kommitté och sänker därmed 

den externa validiteten. En 

av forskarna intervjuade 

patienterna vilket ger studien 

en ökad reliabilitet men kan 

sänka överförbarheten. 

Schneider, B, 

Scissons, H, 

Arney, L, 

Benson, G, 

Derry, J, 

Lucas, K, 

Misurelli, M, 

Nickerson, D, 

Sunderland, M. 

 

Communication 

between people with 

schizophrenia and their 

medical professionals: 

a participatory research 

project. 

 

Kanada, 2004 

Syftet var att ta reda 

på hur patienter 

med schizofreni vill 

bli bemötta av 

vårdpersonal. 

Urval - Personer med schizofreni 

från föreningen Schizophrenia 

Society. 

  

Datainsamlingsmetod – Intervjuer 

konstruerade av forskarna. 

Genomförande – Intervjun hölls i 

ett kontorsrum. 

Gruppmedlemmarna intervjuade 

varandra i grupp med forskarna 

som endast lyssnade. Spelades in 

på band. 

 

Analys – Utskrifterna utfördes 

efter att ha lyssnat på 

bandinspelningen. Efter en 

jämförning av intervjuer skapades 

kategorier så som medicinering, 

erfarenheter med läkare och 

sjuksköterskor samt goda och 

dåliga erfarenheter av sjukhus. 

Patientens erfarenhet av 

vård samt vårdpersonal 

berodde mycket på om 

de fått tillräckligt med 

information angående 

diagnos, medicinering 

och dess biverkningar, 

vidare stöd och om de 

behandlats med 

värdighet och respekt. En 

mer positiv upplevelse av 

ovanstående bidrog till 

en högre acceptans av att 

leva med sjukdomen. 

Studien har blivit godkänd 

av en etisk kommitté och 

alla som intervjuades skrev 

på blanketten för deltagande 

vilket stärker trovärdigheten. 

*Redovisar enbart det som svarar på innevarande studies syfte. 
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Gümüş, A. B. 

 

Health education 

needs of patients 

with schizophrenia 

and their relatives. 

 

Turkiet, 2008. 

Syftet var att 

fastställa behovet 

av hälsolära för 

patienter med 

schizofreni och 

deras närstående. 

Urval – 80 patienter 

20-29 år och 80 

närstående. 

Inklusionskriterier 

patient: Inlagd, kunde 

läsa och skriva, 

anamnes på minst två 

år, över 18 år, är 

under akut behandling 

och samtycker till 

deltagande i studien. 

Genomförande – Patient 

och närstående tillfrågades 

om viljan för deltagande. 

Intervjun varade i cirka 20 

minuter. 

 

Analys – Variansanalys för 

att mäta behovet av 

hälsolära. 

Patienterna upplevde vilja få en ökad 

förståelse om diagnosen, bland annat 

framförliggande symtom, information 

och stöd för att minska symtomen och 

mediciners biverkningar. 

Förekommer inte om 

studien blivit granskad 

av en etisk kommitté, 

men utgår från tre 

formulär från tidigare 

studier, därav är 

trovärdigheten relativt 

hög. 

Pitkänen, A, 

Hätönen, H, 

Kuosmanen, L, 

Välimäki, M. 

 

Patients’ 

descriptions of 

nursing 

interventions 

supporting quality 

of life in acute 

psychiatric wards: 

A qualitative study. 

 

Finland, 2008. 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser av 

sjuksköterskans 

åtgärder vid stöd 

för deras 

livskvalité i akut 

slutenpsykiatrisk 

vård. 

Urval – 35 patienter 

intervjuades. 

Inklusionskriterier: 

18-65 år, diagnosen 

schizofreni eller 

drabbade av 

vanföreställningar 

enligt den finska ICD-

10 kriteriet (WHO, 

1992), finsktalande 

och tillräckligt 

kompetenta för att 

medverka i studien. 

 

Datainsamlingsmetod 

– semi-strukturerade 

intervjuer. 

Genomförande – 

Patienterna intervjuades på 

vårdplatsen vars 

sjuksköterskor (ssk) 

bedömde vilka som var 

lämpade för studien. Ssk 

tillfrågade patienterna om 

viljan för deltagande. Om 

medgivet bestämde ssk 

lämplig tid för intervju, 

som i genomsnitt tog 25 

minuter. Intervjuerna 

spelades även in. 

 

Analys – kvalitativ 

innehållsanalys användes 

vid analys av intervjuerna. 

Fem kategorier framställdes från 

innehållsanalysen: Berättigat 

ingripande som beskrev att patienter 

uppskattade när ssk:or visade dem 

intresse, socialt ingripande var då 

ssk:an kunde hjälpa patienten med att 

förbättra sina sociala kontakter, aktivt 

ingripande förbättrade patienternas 

livskvalité genom bland annat musik 

eller simning, säkerhetsingripande 

beskriver att patienterna upplevde en 

känsla av säkerhet med de dagliga 

rutinerna som ssk:orna skapat och 

ingripande som stöder den psykiska 

hälsan där patienterna uttryckte ett lugn 

av att ssk:orna såg efter deras 

välmående och läkemedel. 

Tillförlitligheten kan 

minskas på grund av 

bortfallet. Studien 

granskades av en etisk 

kommitté. Deltagarna 

fick muntlig samt 

skriftlig information om 

studiens syfte och hade 

tillåtelse att avbryta 

intervjun vid önskan, 

vilket stärker 

trovärdigheten samt 

överförbarheten. 

 


