
 

 

 

 

Brukarstyrd Inläggning  

– Personalens Upplevelser inför implementeringen av ett nytt  

arbetssätt  

 

 

Self-admisson 

– Personal Experiences for the implementation of a new one  

working 

Helena Isaksson & Marie Palm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete med inriktning psykiatrisk vård  
Huvudområde: Omvårdnad på avancerad nivå 
Högskolepoäng: 15 hp  
Termin/år: Höst 2017/2018  
Handledare: Britt Bäckström  
Examinator: Ove Hellzén  
Kurskod/registreringsnummer: OM105A  
Utbildningsprogram: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatri, 60 h 

 

  



Abstrakt 

Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården blir förändring- och kvalitetssäkerhetsarbete alltmer 

vanligt. Psykiatrisk vård har gått från institutionaliserad vård mot en större grad av öppenvård 

och samhällsbaserad behandling för patienter med allvarlig psykisk sjukdom. Syfte: Syftet med 

denna studie var att undersöka vårdpersonalens upplevelser inför implementeringen av 

brukarstyrd inläggning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats genomfördes med 

fokusgruppsdiskussioner. Resultat: Personalen var positivt inställda inför förändringsarbetet. 

Det var bra för patienterna att de själva fick bestämma när vården skulle kontaktas, personalen 

menade att kriser kunde förhindras i ett tidigt skede och att relationerna skulle uppfattas som 

mer jämlik när det inte bara var personalen som styrde. Personalens attityder i vårdandet av 

emotionellt instabila personer hade länge varit negativa. Orsaken var patienternas långa 

vårdtider och att de var ständigt återkommande trots noggrann planering efter utskrivning. 

Oavsett ambition var patienterna mestadels besvikna över vården. Personalen upplevde att 

brukarstyrd inläggning skulle förändra attityderna till patienterna och det gemensamma 

förhållningssättet skulle göra arbetet enklare i framtiden. Slutsats: Resultatet tyder på att det 

finns förväntningar om att brukarstyrd inläggning ska förändra personalens attityder och 

förhållningssätt och främja goda allianser i mötet med patienten. Brukarstyrd inläggning är en 

krishanteringsintervention som främjar patientens autonomi och självbestämmande. 

 

Nyckelord: Brukarstyrd inläggning, emotionell instabil personlighetsstörning, 

fokusgruppdiskussioner, upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

Background: In health care, change and quality assurance work is becoming increasingly 

common. Psychiatric care has gone from institutionalized care to a greater degree of outpatient 

care and community-based treatment for patients with severe mental illness. Purpose: The 

purpose of this study was to investigate the health professionals' experiences for the 

implementation of self admission. Method: A qualitative method of inductive practice was 

conducted with focus group discussions. Result: The staff were positively prepared for the 

change work. It was a good thing for the patients that they were allowed to decide when the 

care was to be contacted, the staff said that crises could be prevented at an early stage and that 

the relationships would be perceived as more equal when not only the staff were controlling. 

The attitudes of the staff in the care of emotionally unstable persons had long been negative. 

The reason was the patient's long hours of care and that they were constantly recurring despite 

careful planning after printing. Regardless of ambition, patients were mostly disappointed with 

their care. The staff experienced that Self-admission would change the attitudes of the patients 

and the common approach would make the work easier in the future. Conclusion: The result 

indicates that there are expectations that self admission should change the staff's attitudes and 

approaches and promote good alliances in the meeting with the patient. Self-admission is a 

crisis management intervention that promotes patient autonomy and self-determination. 
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Bakgrund 

 

1.1 Inledning 

Psykiatrisk vård har gått från institutionaliserad vård och långvariga perioder av behandling 

mot en större grad av öppenvård och samhällsbaserad behandling för patienter med allvarlig 

psykisk sjukdom. Som en del i denna process har patientens deltagande i den egna mentala 

hälsan tagit större plats och utmanar patientens egna engagemang (Strand & Von Hausswolff-

Juhlin, 2015). Empirisk forskning om användningen av kortare inläggning som en intervention 

för psykiatriska patienter saknas till stor del och även hur det påverkar personalgruppen 

(Helleman, Goossens, Kaasenbrood & van Achterberg, 2014a). Alla omfattande förbättrings-

initiativ involverar all hälso- och sjukvårdspersonal. Därför är det viktigt att förstå den 

kognitiva dimensionen av spridning om hur människor och grupper tänker på, interagerar med 

och påverkas av innovationen. Det är avgörande för att utveckla, genomföra och utvärdera 

stora satsningar (Perla, Bradburry & Gunther-Murphy, 2013). 

1.2 Brukarstyrd inläggning 

Brukarstyrd inläggning är en vårdmodell för patienter med allvarlig psykisk sjukdom har 

erbjudits i Norge och Nederländerna i över ett decennium. I Sverige och Danmark har liknande 

pilotmodeller introducerats. Brukarstyrd inläggning inriktar sig på en kortare vårdtid vanligtvis 

tre dygn och fungerar som en kris- och riskhanteringsstrategi där patienten kan lägga in sig 

själv utan bedömning av läkare. I allmänhet antas det att patienter kan lära sig att identifiera 

tidiga tecken på psykisk försämring och söka vård innan krisen är ett faktum (Strand, Bulik, 

Gustafsson & Von Hausswolff-Juhlin (2017). Brukarstyrd inläggning är inriktad på patienter 

med stor hälso- och sjukvårdskonsumtion och tidigare historik med långa vårdtider. De studier 

som finns visar på en ökning av patientens deltagande i vården med ökad självständighet och 

minskade tvångsinterventioner. Det kan leda till ett minskat antal akuta inläggningar, en mer 

lämplig användning av sjukvårdsbehandling och lägre kostnader för sjukvården (Strand, Von 

Hausswolff-Juhlin, 2015). 
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Brukarstyrd inläggning inriktar sig främst på patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning. Orsaken är deras bristfälliga impulskontroll och utåtagerande beteende 

som ofta leder till akuta konsultationer. Som grupp har de även en märkbart förhöjd risk att dö i 

förtid till följd av risktagande beteende eller suicid. Förekomsten av emotionell instabil 

personlighetsstörning har rapporterats vara cirka 2 % av befolkningen (Svenskpsykiatri, 2006). 

Kunskapen inom området har utvecklats vilket har lett till en förbättring runt om i landet där 

särskilda psykiatriska verksamheter har etablerats med inriktning på just personlighetsrelaterad 

problematik (Helleman, Goossens, Kaasenbrood & van Achterberg, 2014b) 

1.3 Tillit till varandra 

Patienter med emotionell instabilitet har svårt att känna tillit till andra människor i sin 

omgivning, vilket leder till svårigheter att etablera relationer. För vårdaren innebär det att ta 

kunna möta patientens känslor på allvar för att kunna skapa en god behandlingsallians 

(Herlofson & Ekselius, 2010, s.485). Knud E Løgstrup (1994) menar att människan föds med en 

naturlig tillit till andra människor, och den ömsesidiga tilliten måste vårdas. Løgstrup menar att 

yttre omständigheter och svek kan kväva vår medfödda tillit. Den grundläggande inställningen 

är att varje möte med en människa är unik och ska alltid behandlas på ett värdigt sätt och med 

god omsorg. Ur denna beroendeställning och den omedelbara makt, uppstår ett etiskt krav som 

innebär att ta vara på det i den andres liv, utan att tillvaratagandet på något sätt övertar den 

andres självständighet eller det egna ansvaret. Det innebär att agera i enlighet med sitt ansvar 

och att uppfylla uppgiften så långt det är möjligt. Det etiska krav som Løgstrup talar om 

uppstår eftersom vi litar på varandra (1994, s.41–42, 60, 83–84). 

1.4 Förbättring och kvalitetssäkerhetsarbete 

Inom hälso- och sjukvården blir kvalitetssäkerhetsarbete alltmer vanligt och skapar motivation 

inom organisationen då det påverkar sjukvårdens kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. 

Skillnader har blivit synliggjorda inom olika områden och har bidragit till förbättrings -och 

kvalitetssäkerhetsarbete som ett aktivt verktyg inom området (Andersson, Eriksson & Ujvari, 

2013, s. 73). 
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Det grundläggandet syftet inom hälso-och sjukvård är att den ska bedriva en vård som 

tillfredsställer människors rätt till en god livskvalitet. För att effekterna av de insatser som 

tillämpas inom vården ska kunna utvärderas behövs tydliga beskrivningar. 

Behandlingsmetoder som är evidensbaserad har genom olika prövningar jämförts vetenskapligt 

och när dessa erbjuds inom hälso- och sjukvården har patienten möjlighet att göra egna val. Vid 

implementering av evidensbaserad vård och omvårdnad ses vetenskapliga resultat från 

noggranna undersökningar som ett komplement till annan kunskap, där patientens delaktighet 

främjas i valet av vård och behandling (Holgers, 2013, s. 42–45, 47). 

1.5 Personalgruppens reaktion på förändring 

När en arbetsuppgift förändras inom ett yrke kan motstånd uppstå i personalgruppen där olika 

professioner möter varandra, vilket beror på förändringar i medarbetarens arbetsområde och 

uppgifter. Förändringen kan få den enskilde yrkesutövaren att fundera över sin egen 

lämplighet (Holgers, 2013, s. 54). Människor som är väl informerade och som har insikt i det 

som sker känner sig trygga i sin roll och har då lättare att acceptera en förändring (Sörqvist, 

2004, s. 58, 127). Förändringsarbete är en process som utvecklas genom hårt strategiskt arbete på 

alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Här är det viktigt att både chefer och medarbetare i en 

hållbar kommunikation får mötas och diskutera förändringen. Förutsättningarna för att uppnå 

de mål som ska implementeras, bygger på tillit och förståelse. Långsiktig planering och rutiner 

underlättar och ger flyt i arbetet. Att veta förutsättningar i förväg ger trygghet och ramar för det 

fortsatta arbetet. Engagerade professioner ska mötas med respekt och känna att de har 

förtroende i förändringsarbetets process. Psykiatriska länsverksamheten i Västernorrland står 

inför ett förändringsarbete som innebär att införa brukarstyrd inläggning och den forskning 

som finns är begränsad. Det är därför av intresse att undersöka personalens upplevelser inför 

implementeringen av brukarstyrd inläggning. 
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2. Syftet  

Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonalens upplevelser inför 

implementeringen av brukarstyrd inläggning. 

3. Metod 

3.1 Design 

För att belysa vårdpersonalens upplevelser inför implementeringen av brukarstyrd inläggning 

valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2016) är en kvalitativ 

metod att föredra när mänskliga upplevelser och känslor ska studeras. 

3.2 Deltagare 

Deltagarna i studien rekryterades från två avdelningar på den psykiatriska länsverksamheten i 

Västernorrland där brukarstyrd inläggning skulle implementeras. I studien inkluderades 

tillsvidareanställda sjuksköterskor och skötare som arbetat minst ett år inom psykiatrin. 

Deltagarna arbetade där brukarstyrd inläggning skulle implementeras och alla hade fått 

utbildning inför det nya arbetssättet. Personalen fick information om studien på en gemensam 

arbetsplatsträff och de ombads att anmäla sitt intresse om de ville delta i studien. Av de totalt 

48 anställda anmälde 23 personal sitt intresse att få delta och alla uppfyllde 

inklusionskriterierna. Två sjuksköterskor och en skötare kom inte till avtalat möte och ses 

därför som bortfall. Totalt deltog 20 personal, 10 sjuksköterskor och 10 skötare. Deltagarna var 

mellan 23 och 56 år och hade varit verksamma inom psykiatrin mellan 1 till 43 år. Av deltagarna 

var 10 män och 10 kvinnor. En förtydligad bild av varje deltagare redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av deltagarnas Yrkestitel, kön och yrkesverksamma år. 
Yrkestitel Kön Yrkesverksamma 

år 
Yrkestitel Kön Yrkesverksamma 

år 

Sjuksköterska 1 Man 13 år Skötare 1 Kvinna 32 år 
 

Sjuksköterska 2 Kvinna 4 år Skötare 2 Man 3 år 
 

Sjuksköterska 3 Kvinna 13 år Skötare 3 Man 37 år 
 

Sjuksköterska 4 Kvinna 8 år Skötare 4 Kvinna 1 år 

Sjuksköterska 5 Kvinna 7 år Skötare 5 Man 39 år 
 

Sjuksköterska 6 
 

Man 3 år Skötare 6 Man 17 år 

Sjuksköterska 7 Man 43 år Skötare 7 Man 10 år 
 

Sjuksköterska 8 
 

Kvinna 7 år Skötare 8 Man 4 år 

Sjuksköterska 9 
 

Kvinna 1 år Skötare 9 Kvinna 35 år 

Sjuksköterska 10 
 

Man 1 år Skötare 10 Kvinna 17 år 

 

3.3 Fokusgrupp 

Datainsamlingen genomförde genom fyra fokusgruppsdiskussioner med fem deltagare i varje 

grupp, där sjuksköterskor och skötare var uppdelade var för sig. Deltagarna hälsades välkomna 

och därefter fick de en beskrivning om hur fokusgruppdiskussionerna skulle gå tillväga. En 

introduktion gavs om studiens syfte och rollerna som moderator och observatör beskrevs. 

Fokusgruppsdiskussionerna varade mellan 40 och 50 minuter och genomfördes i en ostörd 

miljö utanför avdelningen där deltagarna arbetade. Varje diskussion inleddes med en öppen 

fråga och därefter följdfrågor som diskuterades och spelades in på författarnas mobil-

applikationer. De inspelade fokusgruppdiskussionerna transkriberades ordagrant av 

författarna.  Deltagarna uppmanades att diskutera upplevelser inför implementeringen av 

brukarstyrd inläggning. Wibeck (2010) menar att det är en styrka med fokusgruppdiskussioner 

då deltagarna kan delge sina upplevelser och jämföra dessa med varandra. På så sätt kan ibland 

fokusgrupper säga mer än enskilda intervjuer (195). 
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Vid fokusgruppdiskussionerna användes en intervjuguide med fyra frågor; Hur tänker ni inför 

implementeringen av brukarstyrd inläggning; hur känner ni inför implementeringen av ett nytt 

arbetssätt; vilka vinster eller förluster ser ni med brukarstyrd inläggning och hur tror ni att 

brukarstyrd inläggning kommer att fungera på er avdelning. 

3.4 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys (Polit & beck, 2016) användes för att analysera innehållet i 

fokusgruppsdiskussionerna (s. 537). Stegen i analysprocessen har gjorts utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning. Det innebar till en början att hela texten lästes igenom 

upprepade gånger för att skapa en känsla för helheten. Meningarna som innehöll information 

som svarade an mot syftet plockades ut och identifierades som meningsbärande enheter. Dessa 

kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodas och grupperas in under subkategorier och därefter kategorier som 

återspeglar det centrala budskapet i diskussionerna (tabell 2). 

Tabell 2. Översikt av innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategorier 
 
 

Vi inför någonting nytt som 
kommer påverkar hela 

arbetsgruppen 

Något nytt som 
påverkar hela 
arbetsgruppen 

Förändringsarbete Vikten av samsyn Förändrings-
arbetets 

förutsättningar 
 
 
 

Vi fick ju utbildningen långt 
före innan vi ens har börjat 

med brukarstyrd 
inläggning, risken är att vi 
glömt saker och de kan bli 

problem i arbetet med 
emotionellt instabila 

patienter. 

Utbildningen kom 
långt innan vi börjat 

med brukarstyrd 
inläggning, riken är 
att vi glömt saker 
och det kan bli 

problem 

Hinder och 
svårigheter 

Dålig timing med 
Utbildning 

Hinder i 
förändringsarbetet 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

Tillstånd inhämtades från verksamhetschef och enhetschefer innan studien påbörjades. 

Information om studiens syfte och upplägg gavs både i muntlig och skriftlig form (Bilaga 1 och 

2). Efter godkännande informerades och tillfrågades all personal om de ville medverka i studien 

på en gemensam arbetsplatsträff. Deltagarna skulle ges största möjliga konfidentalitet och 

personuppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. 

Deltagandet var helt frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan att några skäl behövde 

anges.  

4. Resultat. 

Resultatet i studien baserar sig på fyra fokusgruppsdiskussionerna angående personalens 

upplevelser inför implementeringen av brukarstyrd inläggning. Efter bearbetning och analys av 

materialet framkom två kategorier och sex subkategorier (tabell 3). Nedan redovisas resultatet i 

form av löpande text med stöd av direkta citat från fokusgruppsessionerna.  

Tabell 3. Kategorier och subkategorier som framkom genom analysen 

Kategori 
 

Subkategori 
 

Förändringsarbetets förutsättningar Att lämna över ansvar med tillit till patienten 
Förändrad attityd till patienterna 
Vikten av samsyn 
Tydliga regler och rutiner 

Hinder i förändringsarbetet Dålig timing med utbildning 
Känslan av misstro 
 
 

 

4.1 Förändringsarbetets förutsättningar  

4.1.1 Att lämna över ansvar med tillit till patienten 

Personalens upplevelser inför implementeringen av brukarstyrd inläggning var positiv, de 

menade att de var bra att få erbjuda något nytt för patienterna då tidigare arbetssätt inte 

fungerat. 
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De ansåg att det var bra för patienterna att de själva fick bestämma när vården skulle kontaktas, 

de menade att en kris kunna förhindras i ett tidigt skede och att relationerna skulle uppfattas 

som mer jämlik när det inte bara var personalen som styrde. Inläggningen på avdelning skulle 

nu ske utan att behöva träffa en läkare och patienterna var ansvariga för sina egna mediciner, 

vilket de antog skulle påverka patienten att ta eget ansvar och bli mer självständig. Personalens 

tidigare upplevelser var att patienterna blev fråntagen eget ansvar när de kom till avdelningen. 

De menade att det daltades för mycket, vilket kunde leda till svårigheter i hur de skulle förhålla 

sig till brukarstyrd inläggning. 

Personalen menade att konflikter kunde uppstå i inledningen av implementeringen av 

brukarstyrd inläggning, men med tiden skulle patienterna förstå att de fick möjligheten att 

arbeta med sig själv. Patientens förmåga att hantera sin psykiska ohälsa var begränsad och 

personalens alltför hjälpande hand ansågs som en bidragande orsak till det. Då fokus på 

läkarkontakt fråntogs menade personalen att patienten gavs möjlighet att koncentrera sig på 

sina egna problem som resulterade i eget ansvar. 

   "Det här blir ju helt nytt för patienterna också... dom har hela tiden låtit oss ta ansvaret, 

nu blir i stort sätt hela ansvaret deras... för dom här vårdtillfällena, det är en stor 

förändring också” 

Personalen beskrev att arbetssättet var en omställning för alla inblandade och det krävdes tid 

och tålamod för att lyckas. Även om det fanns en rädsla för att släppa kontrollen och våga lita 

på patienten, framkom det som en viktig del i arbetet. Personalen menade att se det 

friska i patienten och uppmuntra till självständighet, skulle skapa tillit åt båda håll. Om 

patienten misslyckades med sin brukarstyrda inläggning och bröt mot kontraktet, ansåg man 

att det var viktigt med en positiv attityd och uppmuntra patienten till en ny brukarstyrd 

inläggning längre fram. Vid kontraktsbrott menade personalen att det positiva bemötandet 

kunde påverkas negativt, beroende på vad som hänt och vilka som var drabbade. I sådana 

situationer ansåg personalen att man skulle påminna varandra om vikten av att bibehålla en 

positiv attityd, fastän det ibland kunde kännas motigt. 
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4.1.2 Förändrad attityd till patienterna 

Personalens attityder i vårdandet av emotionellt instabila personer hade länge varit negativa. 

Orsaken var patienternas långa vårdtider och att de var ständigt återkommande trots noggrann 

planering efter utskrivning. De kände sig misslyckad, tiden och det arbete som lades ned 

kändes bortkastad, oavsett ambition var patienterna mestadels besvikna över vården. 

Personalen upplevde att brukarstyrd inläggning skulle förändra attityderna till patienterna och 

det gemensamma förhållningssättet skulle göra arbetet enklare i framtiden. 

De menade att arbetet med emotionellt instabila personer var krävande och var rädd för att en 

dålig inställning skulle påverka implementeringen av det nya arbetssättet. Personalen beskrev 

att patienten fick mycket uppmärksamhet i början av vårtiden. Läkarsamtal, bedömningar, 

skattningar och dagliga stödsamtal var inbokade, men med tiden tonades resurserna ner när det 

fanns en plan att följa, vilket kunde vara orsaken till att patientens mående försämrades och 

förlängde vårdtiden. De nya riktlinjerna i brukarstyrd inläggning begränsade vårdtiden för 

patienten, vilket personalen menade var bra i den meningen att det påverkade patientens 

mående positivt. De hoppades också att detta skulle förbättra relationerna mellan personal och 

patient och därmed öka förtroendet för varandra. 

4.1.3 Vikten av samsyn 

Det var viktigt för personalen att alla i arbetsgruppen var engagerade och att de arbetade enligt 

de riktlinjer som brukarstyrd inläggning innebar. In- och utskrivningar skulle sjuksköterskorna 

och skötarna ansvara över, detta ansåg personalen som en ny arbetsuppgift och en utmaning 

som tidigare läkarna ansvarade över. De svårigheter som däremot kunde uppstå var om 

patienterna klagade på somatiska åkommor, vilket framkom som vanligt i arbetet med 

emotionellt instabila personer. Personalen var osäker på vilka åtgärder som skulle vidtas i 

sådana situationer. Avsikten med modellen var att ingen läkare skulle kontaktas under 

Brukarstyrd inläggning, däremot ansåg personalen att det var viktigt att hänvisa till 

vårdcentralen eller akutmottagningen vid behov. 
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Brukarstyrd inläggning skulle främja vårdandet av patienter med emotionell instabil 

personlighetsstörning och därför ansåg personalen att det var viktigt att läkarna hade kunskap 

om hur metoden fungerade och att de var medvetna om att vissa platser var reserverade för 

endast dessa patienter. Det fanns dock en oro att platserna skulle beläggas på andra villkor. 

"...Jag är ändå orolig för det här med platserna å eftersom vi har haft det så fullt. Och för 

att kunna göra plats för dom här patienterna då måste läkarna också vara med på det här. 

Det är nog de jag är mest orolig för, att det inte ska finnas plats"  

4.1.4 Tydliga regler och rutiner 

Det var viktigt att både personal och patienter fick tydlig information om regler och rutiner 

redan från början för att undvika missförstånd och svårigheter i arbetet. Personalen menade att 

en enig arbetsgrupp var viktig och att alla skulle sträva åt samma håll. Trodde man inte på idén 

tillräckligt så var det inte lika viktigt att hålla sig till de regler som fanns. 

"... är man på en arbetsplats då arbetar man utifrån regler och ruiner. Då är det ju så, 

gillar man inte arbetssättet då tycker inte jag att man ska jobba kvar" 

Personalen uttryckte en oro över vem som hade det yttersta ansvaret om något allvarligt skulle 

hända med patienten. De menade att de hade fått diffusa besked om det som var betydelsefullt 

att vara medveten om innan implementeringen av brukarstyrd inläggning. Personalen menade 

att regler och rutiner borde vara iordningsställda innan igångsättning, annars fanns risk för att 

personalens osäkerhet skulle skapa hinder i arbetet. Om någon i arbetsgruppen skulle avvika 

mot riktlinjerna ansåg de att detta skulle diskuteras omgående, indirekt med den berörda men 

även tas upp på en arbetsplatsträff. Annars fanns risk för att modellen skulle skadas och bli 

oanvändbar. Vidare framkom det att arbetsfördelningen i gruppen kunde uppfattas olika 

beroende på vilken profession de hade, det som upplevdes svårt med patienterna trodde de 

skulle hamna i sjuksköterskans händer. Förhoppningen var trots allt att alla medarbetare skulle 

ta ansvar och vara ett stöd för varandra i arbetsgruppen. 
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Personalen uttryckte att det kunde vara en fördel för många att få möjligheten att få upprepa 

den information som de hade fått på utbildningsdagen. De menade att det gav ännu bättre 

förutsättningar inför implementeringen av brukarstyrd inläggning och risken att falla tillbaka i 

gamla mönster kunde i många avseenden undvikas. Det var medvetna om att alla var 

främmande inför det nya arbetssättet och förstod att de kunde ta tid att komma in i de nya 

rutinerna och att en del fel kunde uppstå från början. Emotionellt instabila personer hade en 

tendens att splittra personalgruppen om de inte arbetade på samma sätt, vilket resulterade i 

konflikter. Förhoppningen var att den mest engagerade personalen skulle motivera övriga i 

gruppen så att all personal gemensamt inom en snar tid kunde arbeta utifrån de nya rutinerna. 

Att tiden kunde variera för enskild medarbetare att sätta sig in i arbetet skulle respekteras för 

att inte skapa motstånd. Personalen upplevde ett behov av handledning när arbetet skulle starta 

för att bli påmind om strukturen i brukarstyrd inläggning. Om problem skulle uppstå med 

patienten under vårdtiden, menade personalen att det var bra att kunna hänvisa till kontraktet 

som hade upprättats av patienten och personal gemensamt. Det som patienten var i behov av 

att arbeta med under den brukarstyrda inläggningen framgick i kontraktet, vilket ansågs 

lättsamt. Om däremot situationer skulle uppstå där personalen bedömde att patienten var för 

sjuk för att lägga in sig på en brukarstyrd inläggning och istället var i behov av sedvanlig vård, 

då var det personalens uppgift att hänvisa till jourmottagningen. Om patienten i ett sådant läge 

vägrade vård var personalen osäker på vem som var ansvarig för patienten eller vilka åtgärder 

som skulle vidtas. 

4.2 Hinder i förändringsarbetet 

4.2.1 Dålig timing i utbildning 

Personalen ansåg att de var väl insatta i många delar inför förändringsarbetet men menade att 

information och utbildning kom vid fel tidpunkt. Utbildningstillfället kom långt innan 

arbetssättets begynnelse och de menade man kunde kvarlämna viktig vägledning i arbetet, 

riskerna fanns att personalens engagemang minskade med tiden innan den första inläggningen 

var ett faktum. 
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En annan del som personalen upplevde var otydlig var att ingen hade fått utbildning i hur man 

skulle dokumentera patientens vårdtillfälle. De kände oro för att bli inkastad i det 

nya arbetssättet och få lära sig dokumentationen efter lathundar när patienten stod på tröskeln. 

Trots en del oklarheter inför det nya arbetssättet ansåg personalen att förändringen var till gagn 

för patienterna och såg fram emot att komma igång. 

"… jag tycker att vissa delar har varit osäkra inför brukarstyrd inläggning bland annat 

vilken doktor som är ytterst ansvarig och dokumentationsdelen..." 

4.2.2 Känslan av misstro 

Personalens erfarenheter av att tidigare arbetat med emotionellt instabila personer var mindre 

bra. Långa vårdtider där patientens självdestruktiva beteende eskalerade under vårdtillfället 

och skapade splittringar i arbetsgruppen var allmänt känt. De menade att själv skadandet var 

ett sätt för patienten att beskriva sitt dåliga mående, men för personalen minskade förtroendet 

för patienten i sådana situationer, vilket påverkade relationen negativt. Personalen upplevde 

känslor av frustration och förtvivlan över att inte kunna nå patienten i svåra situationer, på 

vilket sätt man än gjorde så var det iallafall inte bra. 

"... vi har ofta känt oss splittrad när dom här patienterna kommer. Dom tar mycket energi 

från oss personal. Vi har jobbat på olika sätt och då har dom spelat ut oss. Tillslut har det 

blivit en frustration"  
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Till denna studie valdes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats med 

fokusgruppsdiskussioner. Kvalitativa data är detaljerade beskrivningar av händelser eller 

situationer där människor berättar om sina upplevelser. Målsättningen var att få en djupare 

förståelse för personalens upplevelser inför implementeringen av brukarstyrd inläggning. 

I kvalitativ forskning kan begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet med fördel 

användas (Graneheim & Lundman, 2012, s. 199). 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att personalen skulle ha arbetat minst ett år 

inom psykiatrin och alla hade fått en dag utbildning i brukarstyrd inläggning. Deltagarna var 

sjuksköterskor och skötare som hade arbetat inom psykiatrin från 1 till 43 år och åldrarna 

varierade mellan 23 till 56 år, 10 män och 10 kvinnor deltog från två olika avdelningar. Eftersom 

kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva variationer valdes både kvinnliga och manliga 

deltagare med olika ålder och yrkeserfarenhet. Detta har enligt Lundman och Granheim (2012) 

betydelse för resultatets giltighet och anses som en styrka i studien enligt författarna (s.198). I 

metoden framkommer data som skildrar personalens upplevelser på ett fördjupande sätt och som 

därmed blir en styrka i studien. Den kvalitativa analysen syftar enligt Polit och Beck (2012) till att 

förstå den enskilda människans upplevelser där själva betydelsen belyses i olika dimensioner 

(s.18). 

I studien användes fokusgrupper med fem deltagare i varje grupp. Åsikterna bland forskare 

varierar angående hur stor en fokusgrupp ska vara, men de är överens om att det bör minst vara 

tre men maxantalet varierar mellan fyra och tolv. Om gruppen blir större går det inte att behålla 

gruppens uppmärksamhet (Halkier, 2010, s. 32). Fem deltagare upplevdes som hanterbart där 

alla fick möjlighet att komma till tals. Fokusgruppdiskussionerna utfördes på deltagarnas 

arbetsplats i en ostörd miljö för att skapa trygghet. Miljön i vilken diskussionerna utförs är viktigt 

för att den som blir intervjuad ska känna sig säker och trygg (Polit & Beck, 2016 s. 514–516).  
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Fokusgruppdiskussionerna inleddes med en öppen fråga i syfte att skapa ett naturligt flöde i 

samtalen och därefter användes följdfrågor som hjälpmedel enligt en intervjuguide. Varje 

fokusgruppsdiskussion pågick 40 till 50 minuter, vilket ansågs vara tillräcklig för materialets 

innehåll. Fler diskussioner skulle inte tillfört någon ytterligare information då liknande svar på 

frågorna kom från alla deltagare (Polit & Beck, 2006, s. 658–660). 

Enligt Wibeck  (2010 ) har det även visat sig att forskarens makt och inflytande minskar vid 

användandet av fokusgrupper .Risken med metoden är att någon av deltagarna i gruppen kan ta 

mer plats än övriga och då är det viktigt att moderatorn uppmärksammar det och fördelar ordet 

så att alla kan komma till tals (s. 202). Enligt Halkier  (2010 ) är fördelen med kvalitativa studier 

sådan att personalens upplevelser kommer i fokus .Nackdelen är att det tar lång tid och att båda 

författarna är oerfarna i intervjuteknik (s.10-12). Då våra erfarenheter av 

fokusgruppsdiskussioner saknades bestämdes det att båda skulle vara närvarande då de 

genomfördes. Wibeck (2012) menar att om båda författarna deltar i diskussionerna så förstärkas 

trovärdigheten, då kan den ena fokusera på frågorna och den andre på tekniken och på så sätt 

kunna följa upp med fler stödfrågor (s. 202). 

Fyra fokusgruppsdiskussioner genomfördes och spelades in på mobilapplikationer, därefter 

utfördes transkriberingen så snart som möjligt för att känslan från diskussionerna inte skulle falla 

bort. Analysens delar har genomförts gemensamt för att öka tillförlitligheten i resultatet 

(Lundman & Graneheim, 2012, s. 198). Helheten diskuterades i materialet för att slutligen komma 

fram till lämpliga meningsenheter som sedan kondenseras, kodades och skapade subkategorier 

och kategorier. Att forma subkategorier och kategorier var en svår del i processen och orsaken 

till det kan bero på vår begränsade erfarenhet av fokusgruppdiskussioner, vilket kan påverka 

tillförlitligheten. Under tiden som studien genomfördes har en kontinuerlig kontakt funnits med 

handledare som givet professionell vägledning genom hela arbetet. Att arbeta tillsammans, 

reflektera och diskutera genom hela analysprocessen ökar tillförlitligheten (Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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Studiens trovärdighet och tillförlitlighet är beroende av hur noggrant processens delar utförts 

och beskrivits. Analysen har redovisats i detalj hur den utförts och ordagranna citat har använts 

som tydligt återspeglar alla fokusgruppsdiskussioner. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

trovärdigheten ökar om citat är presenterade så att läsaren själv kan göra alternativa tolkningar. 

Studiens resultat går sannolikt att överföra till andra verksamheter med samma eller liknande 

villkor utifrån urval, deltagare, datainsamling och analysprocess. Överförbarheten innebär att 

studien kan användas på annan personal inom psykiatrisk vård (Graneheim & Lundman, 2012, 

s. 198). I resultatet framkommer citat från deltagarna som är varierat utvalda. För att 

konfidentalitet inte skulle avslöjas valde författarna att inte skriva yrkestitel då studien kommer 

att presenteras på deltagarnas arbetsplats. 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka personalens upplevelser inför 

implementeringen av brukarstyrd inläggning. Enligt vår åsikt fanns ett behov för 

studiedeltagarna att diskutera behandlingsmetoden med varandra. I resultatet framkom det en 

förväntan om att metoden skulle förändra personalens attityder och förhållningssätt i 

vårdandet av emotionellt instabila personer. Målet med brukarstyrd inläggning är att hjälpa 

patienten att återta kontrollen genom olika strategier innan krisen är ett faktum och för att 

skapa motivation till följsamhet i öppenvårdsbehandling (Helleman, Goossens, Kaasenbrood & 

van Achterberg, 2014a). 

I studien framkom att erfarenheten av att arbeta med emotionellt instabila personer inom 

psykiatrisk vård upplevdes svåra. Personalen menade att det inte fanns någon effektiv eller 

fungerande behandlingsmetod att erbjuda och de hade därför en positiv inställning till 

brukarstyrd inläggning. Enligt Helleman, Goossens, Van Achterberg och Kaasenbrood, A. 

(2017) pendlar emotionellt instabila personer snabbt mellan starka känslor och har svårighet att 

hitta balans och mellanlägen i sina känslouttryck. Känslorna kan pendla mellan ytterligheter 

där allt är jättebra till att allt är nattsvart utan att det föregåtts av någon yttre förändring 

motsvarande den känslomässiga reaktionen. Detta kan leda till impulsiva beteenden där man 

agerar i affekt och självdestruktivitet. 
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Vidare framkom i studien att brukarstyrd inläggning var ett förebyggande arbete där patientens 

delaktighet främjades. Det var positivt att patienten själv fick välja när vården skulle kontaktas 

och förhoppningen var att de skulle få hjälp i tid. Möjligtvis kan en delaktig patient lättare 

medverka till att målen med vård och behandling uppnås. Långsiktigt upplevde personalen att 

brukarstyrd inläggning skulle minska självdestruktivitet, stress-belastning och långvariga 

inläggningar. 

De hade också en förhoppning om att relationerna skulle bli bättre och förtroendet mellan 

patient och personal skulle öka. I Strand & Von Hausswolff-Juhlin (2015) studie framkom det 

att patientens autonomi och självbestämmande främjades när patienten kontaktade vården i 

god tid och att hjälpinsatser i tidigt skede minskade vårdtidens längd. Akuta inläggningar och 

minskade vårdtider kan utifrån ett samhällsperspektiv leda till lägre kostnader för hälso- och 

sjukvården samt leda till att sjukvårdsbehandlingen nyttjas konstruktivt (Strand, Von 

Hausswolff-Juhlin, 2015). 

Resultatet visade att personalen upplevde att patienten inte fick möjligheten att ta eget ansvar 

under vårdtiden. Vidare framkom det att de kände en oro över att lämna över ansvar till 

patienten eftersom de tidigare enligt personalen inte hade kunnat hantera det själv. Løgstrup 

menar att vårdandet inte ska överta patientens möjlighet till att vara självständig. Han beskriver 

de suveräna livsyttringarna när människan agerar spontant för att hjälpa den andra, när dessa 

uteblir uppstår det etiska kravet som innebär att vi agerar efter våra egna behov. Möjligen kan 

personalens rädslor få negativa konsekvenser och vara orsaken till att patienterna blev 

fråntagen eget ansvar. Løgstrup menar att människans egoism beror på negativa tankar om 

andra (s. 5). Svårigheter som framkom i studien var att konflikter kunde uppstå när brukarstyrd 

inläggning skulle implementeras eftersom förhållningssättet var annorlunda än tidigare. 

Personalen beskrev att det krävdes tid och tålamod för att patienterna skulle förstå hur 

brukarstyrdinläggning fungerade och uppnå dom mål som de hade skrivit i kontraktet.  
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Rise, Evensen, moljord, Rø, Bjørgen och Eriksen (2014) beskriver att patienternas ökade 

autonomi och självbestämmande upplevdes positivt men att de hade svårigheter att hantera 

denna frihet och ansvar som brukarstyrd inläggning erbjöd. Patienten var inte alltid övertygad 

om sin egen förmåga att utnyttja ansvarsskyldigheten konstruktivt. Utifrån resultatet i vår 

studie framkom det att emotionellt instabila personer behöver mycket stöd för att klara av att ta 

eget ansvar. Genom att lära sig nya strategier och få stöttning av personal kan enligt Rise et al. 

(2014) förebygga stress, förhindra impulsiva handlingar och öka patientens självständighet.  

Resultatet i studien visar att känna tillit till patienten upplevdes svårt men personalen menade 

att det var en viktig del i arbetet för att lyckas i förändringsarbetet. Enligt Løgstrup (1994) teori 

är tillit en grundläggande mänsklig erfarenhet, ett fenomen som är avgörande för alla våra 

relationer. Vi måste lita till andra människor, liksom vi måste lita på våra sinnen för att kunna 

hantera vår tillvaro. I studiens resultat framkom det att personalen upplevde att det var viktigt 

att se det friska i patienten, de menade att det kunde främja patientens självständighet och bidra 

till en ökad tillit och ett ökat förtroende mellan patient och personal. Vidare beskriver Løgstrup 

att människan alltid befinner sig i relation till andra människor, vilket skapar ett ömsesidigt 

beroende som leder till att vi har makt över varandra. Han menar att vi inte kan förhålla oss till 

varandra utan att utelämna oss själva (s.41–42). I studiens resultat framkom det att personalen 

upplevde att det var viktigt att se det friska i patienten, de menade att det kunde främja 

patientens självständighet och bidra till ett ökat förtroende mellan patient och personal. 

Personalen i vår studie beskrev att deras attityder i vårdandet av emotionellt instabila personer 

hade sedan länge varit negativa. De kände en frustration och en utmattning över att inte kunna 

erbjuda något som fungerade. Inom hälso- och sjukvården har det visat sig att utbrändhet och 

stor personalomsättning är vanligt där emotionellt instabila personer vårdas. Anledningen är 

brist på utbildning och resurser inom området (Mortimer-Jones, Morrison, Munib, Paolucci, 

Neale & Bostwick, 2016). Emotionellt instabila personer upplevdes krävande och oavsett hur 

personalen arbetade och planerade var de mestadels missnöjda med vården. Personalen 

menade att en motiverad arbetsgrupp var viktig och tiden som de skulle ta för varje enskild 

medarbetare att sätta sig in i arbetet skulle respekteras. 
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En viktig faktor som framkom i studien var att personalen upplevde att det var viktigt att 

läkarna hade kunskap om hur brukarstyrd inläggning fungerade och att de var medvetna om 

att det fanns platser som var reserverade endast för dessa patienter. Det fanns dock en oro att 

platserna skulle beläggas på andra villkor. Enligt en studie av Strand et al. (2017) framkom det 

att patienten blev stressad om de inte fanns en säng ledig när de ringde och personalen hade 

svårt att bemöta den stressen. Patienterna kände sig hjälplösa och oroliga över att inte veta när 

de skulle få bli inlagda. Detta skapar ett etiskt dilemma för personalen. 

Enligt Sveriges Läkarförbund (2004) har nedskärningarna av antalet vårdplatser blivit ett 

växande problem och inte minst inom psykiatrisk vård. Personalen upplevde också en oro inför 

att möta patienter som var i för dåligt skick för brukarstyrd inläggning. Vanligtvis kontaktades 

läkare om patienten behövde en bedömning men enligt rutinerna i det nya arbetssättet skulle 

personalen hänvisa patienten till den vårdinstans som den var i behov av. I den dagliga vården 

möter personalen situationer som hade ett etiskt perspektiv. En utvecklad personlig etisk 

förmåga och en god kännedom om egna och andras värden är en viktig del i bedömningen av 

patientens tillstånd. 

I vår studie framkom det att personalen kände sig otrygga i ansvarsfrågor och de upplevde att 

de fått diffus information om sådant som var betydelsefullt inför implementeringen. De menade 

att regler och rutiner borde vara iordningställda och tydliga innan brukarstyrd inläggning 

skulle starta för att skapa bättre förutsättningar i arbetet. Enligt Liljedahl, Helleman, 

Daukantaite, Westrin och Westling (2017) är genomförandet av brukarstyrd inläggning en 

omfattande och tidskrävande process som bara kan fungera om det finns ett samarbete mellan 

all personal och ledning inom den psykiatriska kliniken Resultatet visade att var viktigt att all 

personalen gemensamt skulle arbeta enligt de regler och riktlinjer som det nya arbetssättet 

skulle innebära. Om någon i gruppen frångick rutinerna skulle detta åtgärdas direkt för att inte 

skada metoden. De var också rädda för att arbetsfördelningen skulle bli ojämnt fördelad 

beroende på vilken profession man hade. Förhoppningen var ändå att alla skulle vara lika 

delaktiga och engagerade i brukarstyrd inläggning. Personalen bidrar till en etisk 

organisationsutveckling och tar ställning mot oetiska metoder och förhållanden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 
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Personalen i vår studie upplevde att förändringsarbetet var främmande och vidare framkom 

det att planeringen inför implementeringen kändes otydlig. De ansåg att det skulle vara en 

fördel att få repetera den information som de fått på utbildningsdagen, för att inte personalens 

kunskaper och engagemang skulle gå förlorad. Vidare framkom det att ingen visste hur 

patientens vårdtillfälle skulle dokumenteras och den skapade oron i gruppen. 

I den systematiska processen inför en förändring bör enligt Leng och Partridge (2018) 

identifierade hinder undersökas och åtgärder planeras om eventuella problem uppstår. Detta 

krävs för att kunna driva processen framåt och uppnå förbättringar. Människor som är väl 

informerade och som har insikt i det som sker känner sig trygga i sin roll och har då lättare att 

acceptera en förändring (Sörqvist, 2004, s. 58, 127). 

I en studie enligt Strand et al (2017) framkom det att patienterna som erhöll ett kontrakt under 

vårdtiden hade en större tro på sin förmåga att hantera sin psykiska ohälsa i jämförelse med de 

som inte hade något kontrakt. I vår studie framkom det att kontraktet även var en trygghet för 

personalen. Det fanns en tydlig omvårdnadsplan som patienten själv varit delaktig i och den 

beskrev hur brukarstyrd inläggning skulle användas och vilka omvårdsåtgärder som var 

aktuella. Om patienten skulle bryta kontraktet upplevde personalen att det var betydelsefullt att 

bevara en god attityd. Enligt Helleman, Goossens, Kaasenbrood och van Achterberg (2014a) 

beskrev patienterna att det var viktigt att utvärdera kontrakten regelbundet, då patientens 

behov av insatser kunde variera över tiden. Liljedahl et al. (2017) menar att kontraktet inte kan 

ändras under tiden som patienten är inlagd på en brukarstyrd inläggning. Om patienten vill 

ändra på något i sitt kontrakt hänvisas de till att samtala med sin öppenvårdskontakt. 
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5.3 Slutsats 

Resultatet tyder på att det finns förväntningar om att brukarstyrd inläggning ska förändra 

personalens attityder och främja goda allianser i mötet med patienten. Personalens upplever att 

emotionellt instabila personer är svåra att vårda och de skapar motstridiga känslor hos 

personalen. Brukarstyrd inläggning är en krishanteringsintervention som ur ett etiskt 

perspektiv ska främja patientens autonomi och självbestämmande. Meningen är att patienten 

själv väljer en brukarstyrd inläggning som mest 3 dygn för att förebygga en kris. Behovet av 

regler och rutiner verkar stora framförallt då det gäller personalens förhållningssätt gentemot 

patienten och mot varandra inom psykiatrin. Eftersom forskningen är begränsad inom området 

anser vi att fler studier behövs för att få en djupare förståelse för brukarstyrd inläggning. 

Fortsättningsvis skulle det vara intressant och betydelsefullt att undersöka personalens 

upplevelser efter implementeringen av brukarstyrd inläggning. Och för att få möjligheten att se 

huruvida behandlingsmetoden fungerar i vården av emotionellt instabila personer för såväl 

patient som personal. 
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7. Bilaga 1  

 

Till Verksamhetschef vid psykiatriska länskliniken i Sundsvall Västernorrland. 

FÖRFRÅGAN – beträffande tillstånd att rekrytera informanter via psykiatriska kliniken för 

genomförande av examensarbete. 

 Brukarstyrda inläggningar (BI) är en krishanteringsintervention som standardiserats och för 

närvarande testas i Skåne inom ramen för en randomiserad studie med kontroller.  

– Brief admission Skåne Randomized Controlled Trial (BASRCT). Målgruppen för 

interventionen är individer med återkommande självskadebeteende och/eller självmordsnära 

beteende. Individen kan själva bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården. Målet är att 

minska självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Brukarstyrd 

inläggning, BI, är ett projekt i samarbete mellan öppen- och heldygnsvården. Det innebär att en 

sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och 

ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig, oftast ett till tre 

dygn.  

Då man kommer att införa brukarstyrd inläggning på avdelning 52A och 52B så vill vi 

undersöka vilka upplevelser och tankar som finns kring detta i arbetsgruppen inför 

implementeringen.  

I vår magisteruppsats har vi valt att skriva om ”Personalens upplevelser inför 

implementeringen av brukarstyrd inläggning (BI)” och denna studie kan vara till värde för 

framtida uppföljningsstudier inom verksamheten. Studien kommer att genomföras med 

fokusgruppsdiskussioner med 5 omvårdnadspersonal i varje grupp i 4 grupper. I fokusgruppen 

kommer omvårdnadspersonal att ombes att diskutera erfarenheter och tankar om brukarstyrd 

inläggning (BI). Fokusgruppsdiskussionen beräknas ta ca 40 minuter och kommer att spelas in 

digitalt. Deltagarna ska vara sjuksköterskor och skötare som arbetar inom psykiatrin och ha gått 

en introduktionsutbildning i BI. 

De som anmäler sitt intresse för deltagande skickar tillbaka ett skriftligt informerat samtycke 

och kommer sedan att kontaktas av författarna för bestämmelse av tid och plats för 

fokusgruppsmötet. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

kommer att veta vem som sagt vad i framställningen av den färdiga uppsatsen. Deltagandet är 

helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. Resultatet av 

studien kommer att redovisas i en magisteruppsats vid mittuniversitet i Sundsvall. Studiens 

resultat kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org.  

  

http://www.diva-portal.org/


 
 

Denna förfrågan avser erhållande av tillstånd att rekrytera informanter/vårdpersonal till denna studie via 

psykiatriska länskliniken på Sundsvalls sjukhus Västernorrland.  

  

Vid eventuella frågor, kontakta: 

Marie Palm: E-post: marie.palm@lvn.se 

Helena Isaksson: E-post: helena.isaksson@lvn.se 

  

Handledare: 

Britt Bäckström 

Leg. Sjuksköterska, Doktor i Hälsovetenskap 

Universitetslektor Mittuniversitetet                                                           

Institutionen för Hälsovetenskap 

E-post: britt.backstrom@miun.se 

  

  

 

…………………………………………….. 

ort och datum 

…………………………………………………. 

Verksamhetschef/motsvarande 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

mailto:marie.palm@lvn.se
mailto:helena.isaksson@lvn.se
mailto:britt.backstrom@miun.se


 
 

8. Bilaga 2 

Förfrågan till vårdpersonal om medverkan i studien: 

 Brukarstyrda inläggningar (BI) är en krishanteringsintervention som standardiserats och för 

närvarande testas i Skåne inom ramen för en randomiserad studie med kontroller.  

– Brief admission Skåne Randomized Controlled Trial (BASRCT). Målgruppen för 

interventionen är individer med återkommande självskadebeteende och/eller självmordsnära 

beteende. Individen kan själva bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården. Målet är att 

minska självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Brukarstyrd 

inläggning, BI, är ett projekt i samarbete mellan öppen- och heldygnsvården. Det innebär att en 

sängplats finns tillgänglig på en avdelning enligt överenskommelse mellan patienten och 

ansvarig personal. Inläggningen sker på patientens initiativ och är kortvarig, oftast ett till tre 

dygn. 

Då man kommer att införa brukarstyrd inläggning på avdelning 52A och 52B så vill vi 

undersöka vilka upplevelser och tankar som finns kring detta i arbetsgruppen inför 

implementeringen. 

Information till Dig som vill medverka i en intervju angående Brukarstyrd inläggning (BI). Vi är 

två sjuksköterskor som läser vidareutbildning i psykiatri på Mittuniversitet i Sundsvall. I vår 

magisteruppsats har vi valt att skriva om ”Personalens upplevelser inför implementeringen av 

brukarstyrd inläggning (BI)”. 

Studien kommer att genomföras med fokusgruppsdiskussioner med 5 omvårdnadspersonal i 

varje grupp i 4 grupper. I fokusgruppen kommer omvårdnadspersonal att ombes att diskutera 

erfarenheter och tankar av brukarstyrd inläggning (BI). Fokusgruppsdiskussionen beräknas ta 

40 minuter och kommer att spelas in digitalt. Deltagarna ska vara sjuksköterskor och skötare 

som arbetar inom psykiatrin och ha gått en introduktionsutbildning i BI. 

fokusgruppsmötet. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

kommer att veta vem som sagt vad i framställningen av den färdiga uppsatsen. Deltagandet är 

helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.  

Resultatet av studien kommer att redovisas i en magisteruppsats vid mittuniversitet i 

Sundsvall. Studiens resultat kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org 

 På nästa sida ger du ditt samtycke till att delta i denna studie. Läs igenom detta noggrant och 

ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned. 

 

 

http://www.diva-portal.org/


 
 

Medgivande 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till och den tid den tar i anspråk. 

• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas 

och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

• Vi deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har blivit 

tillfrågade och vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta vårt 

deltagande utan att vi behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till mittuniversitet och Sundsvalls läns landsting att 

lagra och bearbeta den information som insamlas under studien. 

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till 

studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 

Sundsvall den … / … 2017 

  

…………………………………… …………………………………… 

Namnteckning 

…………………………………. …………………………………………. 

Namnförtydligande 

Vid eventuella frågor, hör gärna av dig. Ansvariga för studien, kontakta: 

Marie Palm: E-post: marie.palm@lvn.se 

Helena Isaksson: E-post: helena.isaksson@lvn.se 

Handledare: Britt Bäckström 

Leg. Sjuksköterska, Doktor i Hälsovetenskap 

Universitetslektor Mittuniversitetet                                                           

Institutionen för Hälsovetenskap 

E-post: britt.backstrom@miun.se 

mailto:marie.palm@lvn.se
mailto:helena.isaksson@lvn.se
mailto:britt.backstrom@miun.se

