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ABSTRAKT / SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Specialiserad vård av psykosspektrumpatienter förbättrar behandlingsresultaten; 

ömsesidighet gällande tillit, respekt och beslutsfattande är betydelsefulla interpersonella 

komponenter. Litteraturöversikter saknas dock avseende hur terapeutiska relationer, en 

hörnsten inom psykiatrisk omvårdnad, utvecklas och underhålls av psykiatrisjuksköterskor 

gentemot patientgruppen. 

Syfte: Att belysa psykiatrisjuksköterskors terapeutiska relationer med 

psykosspektrumpatienter. 

Metod: Litteratursökningar i Pubmed, CINAHL och PsycInfo resulterade i inklusion av 14 

kvalitativa studier, publicerade mellan åren 2000-2016, som analyserades och 

kategoriserades tematiskt. 

Resultat: Genom att etablera en ömsesidig och terapeutisk relation, kan 

psykiatrisjuksköterskan bli en kontinuerlig, stödjande närvaro i patientens liv vilket kan 

potentiellt ökar patientens upplevelse av att ”äga sitt liv” (eng: ”empowerment”). Denna 

process gavs den tematiska benämningen ”den terapeutiska relationens resa”, med 

underteman ”avfärd”, ”väggropar” och ”destination”. ”Väggropar” motsvarar utmaningar 

som påverkar relationen. 

Diskussion: Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att bekräfta ”personen bakom patienten”, 

vilket möjliggör full ömsesidighet; endast då kan sjuksköterskans ”varande” till fullo stödja 

patientens ”blivande” i ett livsvärldsperspektiv. 

Slutsats: Empiriska studier rekommenderas för att vidare klarlägga hur 

psykiatrisjuksköterskor idag går till väga för att relationsprocessen ska uppnå sin potential. 

 

Nyckelord: Psykiatrisjuksköterskor, psykosspektrumpatienter, terapeutiska relationer, 

litteraturöversikt. 
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ABSTRACT / SUMMARY 

Background: Specialized care for psychosis-spectrum patients is improving treatment 

outcomes: mutual trust, respect and shared decision-making are important interpersonal 

aspects of care. However, there is a paucity of literature reviews on the development and 

maintenance of therapeutic relations, a cornerstone of psychiatric nursing, between 

psychiatric nurses and this subset of patients. 

Aim: To review the literature on therapeutic relations between psychiatric nurses and 

psychosis-spectrum patients. 

Methods: Structured searches of Pubmed, CINAHL and PsycInfo yielded 14 qualitative 

studies, published between the years 2000-2016, which were then analyzed and categorized 

thematically. 

Findings: By the establishment of a mutual and therapeutic relation, the psychiatric nurse 

may become a continuous, supportive presence in the patients’ life, which potentially 

empowers the patient in a lifeworld perspective. This process was thematically named “the 

journey of the therapeutic relation” containing the subthemes “departure”, “potholes” and 

“destination”. “Potholes” translates into challenges affecting the relation. 

Discussion: The nurse has an ethical responsibility to confirm the “person behind the 

patient” which may realize the potential of complete mutuality; only then can the “Being” of 

the nurse maximize the “Becoming” of the patient in a lifeworld perspective. 

Slutsats: New empirical studies would be desirable in order to further the understanding 

how psychiatric nurses go about realizing the potential of the relational process. 

 

Keywords: Psychiatric nurses, psychosis-spectrum patients, therapeutic relations, literature 

review. 
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BAKGRUND 

De amerikanska sjuksköterskorna Paterson och Zderad (2007, s. 9, 18, 29, 33) presenterade 

1976 en omvårdnadsteori där en fenomenologisk förklaringsmodell används för att beskriva 

omvårdnadens relation till den mänskliga existens som utgör dess kontext, varför teorin 

benämns ”humanistisk omvårdnad”. Viktiga utgångspunkter är den unika individuella 

livsvärlden, samt det mellanmänskliga behovet av att bli bekräftad som en unik ”närvaro”. 

Fenomenet ”omvårdnad”, såsom levd av sjuksköterska och patient i deras vardagsvärld, ses 

som en särskild form av intersubjektivt relaterande, som ett ”dialogiskt sätt att vara på” (eng: 

”dialogical mode of being”) i en intersubjektiv situation. Betydelsen av den individuella 

existensen ses som en central frågeställning i allt mellanmänskligt relaterande, som ett 

mysterium att utforska tillsammans. Omvårdnadens mål, relationens syfte, är att utveckla 

mänsklig potential, hos sjuksköterska såväl som hos patient, där det yttersta målet i teorin 

benämns som ömsesidigt ”mer-varande” (eng: ”more-being”). 

 Från ett psykiatriskt omvårdnadsperspektiv är utforskandet av betydelsen av patientens 

psykiska ohälsa centralt, en utforskning som har sin början i sjuksköterskans observation av 

patientens sätt att vara och kommunicera på (Peplau, 1988, s. 16-17; Travelbee, 1971, s. 101). 

När sjuksköterskan medvetet ger sin fulla uppmärksamhet till patienten, skapas möjligheter 

till direkt erfarenhet av hens unika mänskliga existens, vilket är detsamma som en 

bekräftelse av densamma (Paterson & Zderad 2007, s. 22; Travelbee, 1971, s. 98, 101). En 

ömsesidigt tolkande fas avseende ohälsans betydelse kan därefter ta vid inom ramarna för 

den terapeutisk relation som kan sägas utgöra kärnan i den psykiatriska omvårdnaden 

(Peplau, 1988, s. 16-17; Travelbee, 1971, s. 101). 

 Relationer utgörs av interaktioner i möten mellan människor, det här fallet mellan 

sjuksköterska och patient, möten som innebär mänskligt ”varande” (eng: ”being”) och 

blivande (eng: ”becoming”), där sjuksköterskan håller fokus på patientens unika varande 

och blivande i hens specifika situation (Paterson & Zderad 2007, s. 22). Den andres unika 

närvaro är en omedelbar verklighet som bara kan välkomnas eller avvisas (Paterson & 

Zderad, 2007, s. 28), och som, då den välkomnas, inte ger något utrymme för den egna bilden 

av vem hen är, vilket Løgstrup (1994, s. 46) beskriver som ett skeende som ligger före all 

medveten moral och konvention. Att välkomna den andres närvaro, att se hens varande som 
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något unikt och ovärderligt, omöjliggör för sjuksköterskan att kunna kräva något i gengäld 

från patienten; tvärtom är det sjuksköterskans ansvar att ta tillvara på den tillit som 

patienten, i hopp om att bli tillmöteskommen, erbjuder. Detta mellanmänskliga skeende 

utgör enligt Løgstrup (1994, s. 50) det etiska livets grundfenomen; att erbjuda sin fulla, aktiva 

närvaro är detsamma som att välkomna patientens dito - ömsesidig närvaro i mötet är en 

källa till mening för all omvårdnad (Paterson & Zderad, 2007, s. 9, 18, 20, 33). 

 I en litteraturöversikt från 2014 (Cunningham & Peters) undersökandes psykotisk 

ohälsas etiologi påvisas samband mellan ohälsans process och en rad endogena och exogena 

faktorer, inklusive fysiologiska och miljömässiga faktorer såsom bakgrundstrauma (Berry, 

Ford, Jellicoe-Jones & Haddock, 2013). Man förespråkar således ståndpunkten att det ej går 

att beskriva en enhetlig ohälsoprocess utan att det som tidigare benämnts som 

psykossjukdomar snarare bör ses som ett spektrum av tillstånd med vissa beteendemässiga 

och kognitiva symtom som gemensamma nämnare (Cunningham & Peters, 2014). Specifika 

former av psykosdiagnoser har i DSM-5 bytts ut mot ett sådant "psykos-spektrum" där 

förekomst av olika kärnsymtom, såsom hallucinationer och / eller vanföreställningar, ska 

vara diagnosgrundande. Specifika psykosdiagnoser är likaledes på väg att avlägsnas från det 

i Sverige ofta använda ICD-systemet (Biedermann & Fleischhacker, 2016). 

 I en nyligen publicerad begreppsanalys (Zugai, 2015) påvisas att ömsesidigt partnerskap 

mellan psykiatrisjuksköterska och patient bör eftersträvas som en aspekt av den terapeutiska 

relationen. Ett sådant steg mot att likställa parterna underlättas av humanistisk vårdkultur 

och den etiska medvetenhet som följer i dess spår. Sådana terapeutiska relationer har 

påvisade samband med ökad läkemedelsföljsamhet, förbättrade behandlingsresultat, ökad 

tillfredsställelse med vården, ökad sjukdomsinsikt och därmed ökat engagemang i den egna 

vården (McCabe et al, 2012; Zugai, 2015). Även om ömsesidigheten alltid är 

eftersträvansvärd, behöver sjuksköterskan bemästra de terapeutiska interaktionernas 

mekanismer och ta ansvar för att relationen rör sig i en riktning som är i linje med patientens 

situation och behov. Ett centralt behov är ofta ökad delaktighet och ”ägarskap” för det egna 

välbefinnandet hos patienten, vilket kan vara ett psykologiskt snarare än psykiatriskt behov 

varför det ofta krävs en längre tids relationsbyggande arbete för att kunna tillfredsställa ett 

sådant, till en början möjligtvis omedvetet, behov hos patienten (Zugai, 2015). 
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 I ett neurobiologiskt perspektiv är innebär psykosproblematik på många sätt ett 

”globalt” tillstånd där ett flertal neurotransmittersystem påverkas vilket kan leda till en 

mängd psykotiska, affektiva och kognitiva symtom. Gällande kognitiv funktion har en 

generaliserad nedsättning kunnat påvisas hos en stor del av patientgruppen över tid, trots 

decenniers förändringar gällande bedömningsinstrument och diagnoskriterier. Avseende 

global funktionsnivå förekommer ofta bestående nedsättningar vilket visats statistiskt bland 

annat avseende utbildningsnivå, anställningnivå, somatisk hälsa och livslängd. 

Epidemiologiskt förekommer psykosspektrumtillstånd i alla delar av världen med en 

livstidsprevalens på upp till 1 % (Schaefer, Giangrande, Weinberger & Dickinson, 2013). 

 Till följd av kognitiva nedsättningar kan störningar föreligga i patientens sociala 

kognition, vilket kan påverka förmågan att relatera till sjuksköterskan. Svårigheter i att 

processa den andres verbala och icke-verbala kommunikation, att läsa den andres 

intentioner, att filtrera omgivningens intryck samt att utnyttja sina befintliga sociala 

färdigheter på ett adekvat sätt, kan störa utvecklingen av en terapeutisk relation (Pounds, 

2017). Vid ökade psykossymtom kan detta ytterligare störa patientens sociala funktion, men 

de ”intristiska” sociala svårigheterna har visats vara det som över tid mest påverkar den 

social funktionen hos patientgruppen (Mehl, Rief, Mink, Lüllmann, & Lincoln, 2010). 

 Cochrane-institutet (Marshall & Rathbone, s. 2) publicerade 2011 en litteraturöversikt 

angående tidiga interventioner för patientgruppen där man slår fast att viss evidens talar för 

att specialiserade, fasspecifika interventioner är att föredra jämfört med standardvård. Den 

största och mest högkvalitativa av de granskade RCT-studierna (Bertelsen et al, 2008) kunde 

avslöja att följsamheten gentemot behandling ökade med intensifierad öppenvård i form av 

Case Management, familjefokuserade insatser och specifik träning avseende patientens 

sociala färdigheter. En mer nylig Cochrane-översikt (Dieterich et al, 2017, s. 2) som jämförde 

”Intensive Case Management” (ICM) med standardvård gentemot patienter med allvarlig 

psykisk sjukdom, främst psykos, kunde visa på globalt förbättrad social funktion, minskat 

antal slutenvårdsdygn samt ökad vårdmotivation med ICM. 

 En systematisk översikt från 2011 (Morse & Procter) som syftade till att utforska 

litteratur med högt evidensvärde avseende sjuksköterskans roll gentemot patienter i tidig 

sjukdomsfas indikerar likaledes att specialiserade omvårdnadsinterventioner kan öka 
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vårdmotivationen, även om denna översikt ej kunde identifiera någon RCT-studie eller 

litteraturöversikt (dessa var inklusionskriterierna) med specifikt fokus på 

psykiatrisjuksköterskans yrkesroll gentemot den fasspecifika patientgruppen. En syntes från 

2014 (Farrelly & Lester), där huvuddelen av den bearbetade litteraturen bestod av kvalitativa 

studier, syftade till att öka förståelsen för terapeutiska relationer mellan psykospatienter och 

kliniker, inklusive psykiatrisjuksköterskor. Ömsesidighet gällande tillit, respekt och 

beslutsfattande visade vara primära komponenter i den terapeutiska relationen medan 

rutinmässighet hos klinikern, rollmässiga oklarheter och konsensusbrist avseende 

målsättningen med interaktionerna framstod som hindrande faktorer. Då Farrelly & Lester 

(2014) önskade spridning avseende olika yrkesgrupper inom psykiatrin hade endast två av 

de granskade artiklarna tydlig koppling till omvårdnad medan den enda av dessa två som 

var mindre än 20 år gammal enbart hade svag koppling till psykosspektrumtillstånd. 

 Såvitt vi med denna överblick över forskningsläget kan se, saknas litteraturöversikter 

med kvalitativ inriktning som utifrån psykiatrisjuksköterskeperspektiv belyser hur 

terapeutiska relationer utvecklas och underhålls gentemot patienter med 

psykosspektrumtillstånd. Vi ämnar således genomföra en litteraturöversikt enligt nedan. 

SYFTE 

Att belysa psykiatrisjuksköterskors terapeutiska relationer med psykosspektrumpatienter. 

METOD 

 Datainsamling och urval 

En välgjord litteraturöversikt kräver noggrann litteraturgenomgång samt värdering av 

evidensnivå (Polit & Beck, 2017, s. 88-89), och syftar till att beskriva kunskapsläget inom ett 

visst område. Ett specifikt syfte, väl beskriven litteratursökning samt kriterier för urval och 

granskning är andra kvalitetsindikatorer på en välgjord översikt (Forsberg & Wengström, 

2013, s. 25). Författarna genomförde en litteratursökning i de rekommenderade databaserna 

PubMed, CINAHL, samt PsycInfo där indexeringssystemen granskades var för sig, detta 

genom sökningar bland indexeringstermer samt granskning av valda artiklars indexering, 

innan söksträngarna som återfinns i Tabell 1 konstruerades (jmf Polit & Beck, 2017, s. 91-92). 
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 Tabell 1. Kronologiskt sorterade sökningar gjorda i tre olika databaser: CINAHL, PsycInfo och Pubmed. De senare fyra sökningarna inkluderar 

indexeringsord som identifierades i de fyra första sökningarna.

Databas (datum) Söksträng Limiters Träffar Abstrakt Studie Valda 

CINAHL (170926) (MH "Psychiatric Nursing+") AND (MH "Psychotic Disorders") - 165 3 2 1 

Psycinfo 

(171004) 

MJSUB.EXACT("Psychosis") AND (SU.EXACT.EXPLODE("Nursing") OR 

SU.EXACT.EXPLODE("Nurses") OR SU.EXACT.EXPLODE("Therapeutic Processes") OR 

SU.EXACT.EXPLODE("Psychiatric Nurses")) 

Max 20 år 429 27 5 2 

PubMed 

(171007) 

("Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders"[Majr]) AND (("Ethics, 

Nursing"[Mesh]) OR ("Nurse Specialists"[Mesh]) OR ("Psychiatric nursing"[Mesh]) OR 

("Specialties, Nursing"[Mesh]) OR ("Holistic Nursing"[Mesh]) OR ("Advanced Practice 

Nursing"[Mesh]) OR ("Nurse-Patient Relations"[Mesh])) 

Max 20 år 

Journal Article 

Svenska, Norska, 

Danska, Engelska 

373 65 17 5 

PubMed 

(171008) 

("Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders/Nursing"[Mesh]) AND 

(("Trust"[Mesh]) OR ("Communication"[Mesh]) OR ("Qualitative Research"[Mesh]) OR 

("Nursing Research"[Mesh]) OR ("Nursing Methodology Research"[Mesh]) OR ("Patient-

Centered Care"[Mesh]) OR ("Professional-Patient Relations"[Mesh]) OR ("Ethics"[Mesh])) 

Svenska, Norska, 

Danska, Engelska 

356 18 4 0 

PubMed 

(171018) 

("Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders"[Mesh]) AND (("Ethics, 

Nursing"[Mesh]) OR ("Nurse Specialists"[Mesh]) OR ("Psychiatric nursing"[Mesh]) OR 

("Specialties, Nursing"[Mesh]) OR ("Holistic Nursing"[Mesh]) OR ("Advanced Practice 

Nursing"[Mesh]) OR ("Nurse-Patient Relations"[Mesh])) AND (("Qualitative 

Research"[Mesh]) OR ("Nursing Research"[Mesh]) OR ("Nursing Methodology 

Research"[Mesh])) 

Svenska, Norska, 

Danska, Engelska 

115 3 1 0 

PsycInfo 

(171022) 

SU.EXACT("Schizophrenia") AND (SU.EXACT("Ethics") OR 

SU.EXACT.EXPLODE("Psychiatric Nurses")) 

Max 20 år 

Engelska 

156 1 1 0 

CINAHL 

(171022) 

((MH "Schizophrenia") OR (MH “Psychotic Disorders”)) AND (MH "Qualitative Studies+") 

AND nurs* 

 

- 161 2 1 1 

CINAHL 

(171022) 

(MH "Schizophrenia") AND ((MH "Psychiatric Nursing+") OR (MH "Nurse-Patient 

Relations") OR (MH “Community Mental Health Nursing”) OR (MH “Professional-Client 

Relations”) OR (MH “Peplau Interpersonal Relations Model”)) 

 

Max 20 år,  

Academic 

journals or 

dissertations,  

English 

367 3 1 0 
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Som framgår av Tabell 1 lästes en mängd abstrakt för att erhålla en preliminär uppfattning om 

studiens innehåll: studier som omedelbart kunde exkluderas från användning i resultatet 

loggades med en kort kommentar medan studier som ansågs tänkbara lästes i dess helhet. De 

studier som därefter ansågs möjliga att inkludera tabellerades (se Bilaga 1) och granskades med 

hjälp av granskningsmall (SBU, 2014) för att säkerställa acceptabel nivå av metodologisk rigor. I 

tillägg till dessa sökresultat, som föranledde inklusion av nio studier, genomfördes i PubMed 

”similar articles”-sökningar med en omfattning av omkring 1 300 screenade titlar, vilket 

föranledde inklusion av ytterligare fem studie, samt manuella sökningar i de inkluderade 

studiernas referenslistor och ”descendancy-sökningar” för att identifiera nyare studier (jmf Polit 

& Beck, 2017, s. 90, 95). Totalt inkluderades 14 studier publicerade mellan år 2000 och 2016. 

Användningen av söklimits begränsades på grund av risken för bortfall av relevant litteratur. 

Loggning av sökningsarbetet möjliggjorde att kontinuerligt ompröva sökstrategin samt 

underlättade bedömning av datamättnad (jmf Polit & Beck, 2017, s. 89, 98), inte minst då 

dubbletter snabbt kunde identifieras genom sökning i loggdokumentet. Mättnad ansågs ha 

uppnåtts när ett flertal sökningar av olika typ och i olika databaser ej medförde inklusion av fler 

studier, utan till största del resulterade i dubbletter och / eller för inklusionskriterierna irrelevant 

litteratur. 

 Kvalitetsgranskning och övriga inklusions - och exklusionskriterier  

Stegvis och logiskt sammanhängande beskrivning av forskningsförloppet i kombination med 

repeterat analysförfarande av fler än en forskare hör till kvalitetsindikatorerna avseende 

kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2013, s. 158; SBU, 2014). Även om variation förelåg 

ifråga om författarnas värdering av individuella studiers totala kvalitet, ansågs att ingen studie 

krävde exklusion. Inklusionskriterierna var studier publicerade de senaste 20 åren på engelska, 

svenska, norska eller danska där psykiatrisjuksköterskors relationer och / eller interaktioner 

med patientgruppen studerats med kvalitativ metodologi. Exklusionskriterier var studier med 

kvantitativ metodologi, studier som uteslutande inkluderade patient – eller anhörigperspektiv 

samt studier som uteslutande fokuserade på specifika interventioner, såsom samtalsutbildade 

sjuksköterskors användning av kognitiv beteendeterapi gentemot patientgruppen. De vanligaste 
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anledningarna till exklusion av studier vars abstrakt genomlästs var 1) fokus på specifika 

interventioner respektive 2) avsaknad av sjuksköterskeperspektiv. 

 Analys och kategorisering 

Ett grundläggande mål med en litteraturöversikt att presentera en logisk och meningsfull 

tematisk integration av de inkluderade studiernas resultat, där ett övergripande tema normalt 

kan identifieras. Den tematiska analysen inkluderar att detektera mönster för att kunna 

abstrahera dessa till teman och kategorier (Polit & Beck, 2017, s. 89, 111). För att kunna detektera 

sådana mönster lästes studiernas resultat igenom där delar relevanta för syftet analyserades 

utifrån textinnehåll (nyckelord), förklaringsdjup och grad av samband med övriga studiers 

resultat. På så sätt kunde jämförbara nyckelstudier identifieras och kategoriseras (jmf Polit & 

Beck, 2017, s. 111). Övriga studier jämfördes därefter med denna preliminära kategorisering 

vilket föranledde omkategorisering i flera steg. För att minska risken för bias har båda 

författarna läst de inkluderade studierna separat för att därefter diskutera analys och 

kategorisering (jmf Polit & Beck, 2017, s. 89). Analysarbetet resulterade i identifikation av ett 

övergripande tema, tre underteman kopplade till tre huvudkategorier, samt tio underkategorier 

(se Tabell 2 och Tabell 3). De tre nyckelstudier som identifierats presenteras kort i början av var 

och en av de tre huvudkategorierna. För detaljer kring samtliga inkluderade studier hänvisas till 

artikeltabell (Bilaga 1). I Tabell 2 visas exempel på hur kategoriseringen tagit form.  

Tabell 2. Faser i kategoriseringsarbetet. 

Studiecitat Nyckelord Undertema: Huvudkategori Underkategori 

“Consistent, regular, 

interactions with clients 

were seen as essential” 

Kontinuitet 

Regelbundenhet 

Avfärd: Hur psykiatri-

sjuksköterskan kan skapa 

förutsättningar 

Kommunikativa 

strategier 

“Against their usual 
therapeutic stance, the 
nurses believed that during 
psychosis, decisions may 
have to be made against the 
patient’s will” 

Beslutsfattande 

Psykotiskt skov 

Väggropar: 

Psykiatrisjuksköterskans 

hantering av utmaningar som 

påverkar relationen 

Akuta faser 

“Nurses become 

important to patients’ lives 

by influencing patients 

through the nurse/patient 

relationship” 

Relationens 

inflytande 

Livsperspektiv 

Destination: Den terapeutiska 

relationens potential 

Att hjälpa 

människan 

(åter)erövra sitt liv 
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Etiska överväganden 

I litteraturöversikt rekommenderas att etiska överväganden görs avseende urval och 

resultatpresentation (Forsberg & Wengström, 2013, s. 69). Avseende urvalet har samtliga utom 

tre av studierna godkänts av etisk nämnd. I de övriga tre studierna har noggranna etiska 

överväganden redovisats enligt följande principer: konfidentialitet, anonymitet, informerat 

samtycke, möjlighet för deltagare att dra sig ur sitt deltagande i studien, rapportering av 

potentiellt oetiskt beteende, att data hanteras ansvarsfullt samt bevakning av etiska intressen 

under studiens genomförande (Dearing, 2004; McCann & Baker, 2001; O’Brien, 2000). 

 

 

 

 

RESULTAT 

 

Övergripande tema: Den terapeutiska relationens resa 

 

Att utveckla en terapeutisk relation med en psykosspektrumpatient kan liknas vid en resa där 

sjuksköterskans professionella och personliga egenskaper, etablering av ömsesidig tillit samt 

kommunikativa strategier skapar förutsättningarna för ”avfärden”, som är benämningen på det 

första undertemat. På färdens gång kan akuta faser, kvarstående symtom och olika typer av 

vårdkontext utgöra utmaningar som påverkar relationen, här tematiskt benämnda ”väggropar”. 

Destinationen, relationens potential, utgörs av en stödjande, ömsesidig samvaro som kan 

underlätta för patienten att (åter)erövra sitt liv. Resan är inte nödvändigtvis ett linjärt fenomen, 

såsom illustrerat i Tabell 3, utan kan vara en tidskrävande process. Sammanfattningsvis 

identifierades ett huvudtema, tre underteman kopplade till tre huvudkategorier, samt tio 

underkategorier (se Tabell 2 och Tabell 3). 
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Tabell 3. Den terapeutiska relationens resa: Tre underteman och tio underkategorier. 

Avfärd Väggropar Destination 

Professionella och personliga 
egenskaper 

Akuta faser Att lära känna människan 
bakom patienten 

Etablering av tillit Kvarstående symtom Att hjälpa människan 
(åter)erövra sitt liv 

Kommunikativa strategier Vårdkontext Att uppnå ett stödjande 
varande 
Att mötas som två människor 

 

Avfärd: Hur psykiatrisjuksköterskan kan skapa förutsättningar 

 

Professionella egenskaper, inte minst klinisk erfarenhet, är en förutsättning för 

utvecklingen av ”ömsesidigt relaterande” vilket är benämningen på den grounded  

theory som McCann & Baker (2001) fann i en studie av interpersonella relationer  

mellan psykiatrisjuksköterskor och förstagångsinsjuknade psykospatienter. 

 

 Professionella och personliga egenskaper 

Sjuksköterskan kan medvetet arbeta för en terapeutisk relation genom att eftersträva ömsesidig 

respekt och tillit (O’Brien, 20explorer00; Farrelly et al, 2015). Relationsmedvetenhet hos 

sjuksköterskan kan även förhöja sjuksköterskans känslighet gentemot den maktobalans som 

intristiskt existerar i relationen, liksom gentemot patientens psykiska skörhet och utsatthet 

(Hem, Heggen & Ruyter, 2008; Hem & Heggen, 2004; O’Brien, 2000). Tålamod och uthållighet är 

andra viktiga egenskaper hos sjuksköterskan då det kan ta månader, upp till år, att utveckla 

terapeutiska relationer med patientgruppen (Forchuk et al, 2000). Flexibilitet krävs för att hitta 

patientens nivå och tempo vilket underlättar för patienten att, förr eller senare, öppna upp sin 

livsvärld för sjuksköterskan (Dearing, 2004; Forchuk et al, 2000; McCann & Baker, 2001; Moe, 

Kvig, Brinchmann & Brinchmann, 2013; O’Brien, 2000). 
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Bortom sjuksköterskerollen är det en fördel att vara en humanistisk människovän, samt vara 

öppen och nyfiken gentemot andra människor. Medmänsklig, empatisk förståelse för patientens 

livsberättelse, hemligheter, hopp och drömmar är av stor vikt och leder inte sällan till att en 

”professionell vänskap” utvecklas parallellt med den terapeutiska relationen. Personliga 

egenskaper som bidrar till att skapa förutsättningar att vinna patientens tillit är regelbundenhet, 

förutsägbarhet och optimistisk hållning (Dearing, 2004; McCann & Baker, 2001; O’Brien, 2000). 

 

 Etablering av tillit 

Regelbundna och konsekventa interaktioner mellan sjuksköterska och patienten är 

grundläggande för utvecklingen av ömsesidig tillit både i öppen – och slutenvård (Forchuk et al, 

2000; Dearing, 2004). Interaktionerna befrämjas av personalkontinuitet liksom av att vara 

frekventa och regelbundna till längd, klockslag och plats (Forchuk et al, 2000). Gemensamma 

individanpassade aktiviteter, såsom att fika eller ta en biltur, kan också kan vara till gagn för 

utvecklingen av tillit (Moe et al, 2013). Konsekvens avseende vad som sägs till patienten kontra 

vad som utförs för hen är likaledes av stor vikt (Farrelly et al, 2015). 

 När patienten spontant initierar kontakt och / eller söker stöd, råd eller hjälp från 

sjuksköterskans sida kan detta vara ett tecken på att patientens tillit har börjat gro (McCann & 

Baker, 2001). Att därefter bekräfta att patientens positiva känslor är en fullt normalt reaktion på 

det positiva bemötandet från sjuksköterskans sida kan bidra till att konsolidera patientens tillit. I 

motsvarande mån konsolideras sjuksköterskans tillit gentemot patienten när en samsyn 

uppnåtts avseende vad patientens problematik innebär, vilket då blir en utgångspunkt för det 

fortsatta samarbetet (O’Brien, 2000). 

 Kommunikativa strategier 

Patientens icke-verbala kommunikation, inklusive yttre stil och manér, bör tas i beaktande av 

sjuksköterskan samt återspeglas i hens val av icke-verbal kommunikationsstil (McCann & Baker, 

2001). Att vara lugn, tillbakalutad och icke-konfronterade är också till gagn, inte minst i 

kontaktens tidiga skede (Hem & Heggen, 2004; McCann & Baker, 2001). Även i det fall patienten 

är konfronterande och motvillig till behandling är det av stor vikt att sjuksköterskan 
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upprätthåller en icke-konfronterande och inlyssnande kommunikation, i annat fall ökar risken 

att patientens motvilja förstärks genom att patientens vilja ignoreras (Dearing, 2004; Farrelly et 

al, 2015). Även vid vanföreställningar behövs en följsam kommunikation då konfrontation i 

syfte att ”förmedla verklighet” kan skada relationen, detta i synnerhet om konfrontationen sker 

innan etableringen av tillit är fullgången (Forchuk et al, 2000). Att rutinmässigt ”skjuta” en serie 

standardfrågor mot patienten kan likaså upplevas konfrontativt, särskilt i ett tidigt skede, vilket 

försvårar för patienten att dela med sig av sin livsvärld till sjuksköterskan, varför det ofta är 

bättre att låta samtalen fortskrida spontant (McCann & Baker, 2001). 

 Att vid samtal i sittande minska avståndet till patienten genom att luta sig framåt kan 

förtydliga sjuksköterskans vilja till förståelse och delaktighet avseende vad patienten förmedlar, 

liksom att luta sig bakåt för att uttrycka öppet kroppsspråk och så inbjuda patienten till fler 

uttalanden i det aktuella samtalsämnet (Pounds, 2010). Beroende på bland annat patientens 

kognitiva nivå kan tonläge, ögonkontakt, leende, nickningar, gester och andra ”sociala vinkar” 

anpassas för att upprätthålla ett aktivt relaterande mellan de två, vilket också kan bidra till 

utveckling av social förmåga hos patienter med nedsatt dito (Dearing, 2004; Pounds, 2010). 
 

Väggropar: Psykiatrisjuksköterskans hantering av utmaningar som påverkar relationen 

 

 

 “Att känna patienten” är kärnkategorin och handlar om sjuksköterskans sammantagna 

  erfarenhet av att träffa patienten vilket skapar en ”aktiv kunskap” (eng: ”working  

knowledge”) kring patienten i flera olika kontexter, såsom i faser av ökad symtom- 

intensitet. Detta är ett utdrag från Dearing (2004) där relationsutveckling mellan psykiatri- 

sjuksköterskor och psykospatienter beforskades med grounded theory-metodologi. 

 

 

 Akuta faser 

Även efter att tilliten har etablerats och relationen har börjat gro, kan osäkerhet uppstå hos 

sjuksköterskan i öppenvården när patienten befaras vara i en försämringsperiod eller ånyo på 

väg in i ett psykotiskt skov: Bör jag samtala med patienten om inläggning? Missar jag något 
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symtom som borde föranleda akut läkarkonsultation? Det finns tillfällen då sjuksköterskan bör 

gå emot patientens vilja, inte minst när det gäller inläggning vid försämring. Även om detta 

tycks vara motsatsen till terapeutiskt samförstånd beskrev sjuksköterskor i öppenvård att 

sådana beslut ibland behöver tas, och att inläggningen i slutänden ofta var något patienterna var 

tacksamma för, vilket således potentiellt kan stärka tilliten och relationen även om åtgärden i 

det akuta läget såg ut att vara relationsmässigt kontraproduktiv (O’Brien, 2000). 

 

 När patienten väl är inlagd kan detta leda till spända, defensiva möten med sjuksköterskor 

inom slutenvården, då patienten ofta är akut påverkad av sitt tillstånd samt då ofta träffar 

sjuksköterskor hen inte har någon relation till (Thibeault, 2016). Forskning i norsk akut 

slutenvård pekar på att psykotiska patienters subjektiva upplevelser ofta ej tas på allvar, 

förutom vid starkt negativa uttryck då upplevelserna ses som hotfulla tendenser som behöver 

kontrolleras med läkemedel, vilket i sin tur grundar sig i tillitsbrist och / eller rädsla hos 

sjuksköterskorna (Hem, Heggen & Ruyter, 2008). Istället bör sjuksköterskan eftersträva en 

anknytning som tar utgångspunkt i patienten livsvärld genom att definiera vilken terminologi 

som passar patientens tillstånd, då ”fel” uttryck såsom ”sjukdom” eller ”psykos” kan misstolkas 

och bidra till ytterligare försämring av patientens tillstånd med ökade tendenser till 

aggressivitet, argumentation, undvikande och andra anti-relationella beteenden som följd 

(Thibeault, 2016). 

 

 Kvarstående symtom 

Rösthallucinationer, ett vanligt psykossymtom, diskuteras bäst inom ramarna för en terapeutisk 

relation (Coffey & Hewitt, 2008). Vid samtal kring hallucinationer har sjuksköterskan möjlighet 

att ta upp detta på ett respektfullt sätt, exempelvis genom att nämnda att hen observerat att 

patienten talat för sig själv (Forchuk et al, 2000). Emellertid har sjuksköterskor i praktiken visats 

vara tveksamt inställda till möjligheten att fritt diskutera röstupplevelsernas innehåll, det vill 

säga vad rösterna säger, för att istället ofta slå sig till ro med en vänta-och-se-attityd (Coffey & 

Hewitt, 2008).  
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 Huruvida röstupplevelserna ses som meningsbärande eller ej påverkar sjuksköterskors vilja 

att diskutera dess innehåll. En diskrepans har påvisats mellan sjuksköterskors och patienters syn 

på röstupplevelsers ursprung och betydelse, där patienter ofta uppfattade att självklara 

samband förelåg mellan röstinnehåll och tidigare, inte sällan traumatiska, upplevelser, medan 

studiens 20 deltagande sjuksköterskor utan undantag avfärdade sådana samband som 

osannolika. Olikheter förelåg också i synen på patienternas möjligheter att lära sig att själva 

hantera sina röstupplevelser: patienten uppvisade en vilja att hantera dessa, medan 

sjuksköterskan i typfallet ”svarade på” patientens rapportering om ökande röststyrka med 

förslag om läkarkontakt för ställningstagande till ökad antipsykotisk medicinering (Coffey & 

Hewitt, 2008). 

 

 Vårdkontext 

Förväntningar och krav kring egen yrkesroll, kan av sjuksköterskor upplevas komma i konflikt 

med den terapeutiska relationen, där utförandet av yrkesrollen snarare kretsar kring egna och 

organisatoriska behov, än patientens behov. Sådana rollkonflikter och upplevda organisatoriska 

tidsbegränsningar kan föranleda att sjuksköterskor vanemässigt föredrar rutinmässiga metoder 

före individanpassade metoder i mötet med patienterna, vilket riskerar att reducera de 

potentiellt relationsutvecklande interaktionerna till ett ytligt ”rollspel” (Farrelly et al, 2015). 

 

 Studier gjorda på norska akutpsykiatriska slutenvårdsavdelningar visar att hög grad av 

identifikation med rådande vårdorganisation kan ge upphov till paternalistiskt språkbruk hos 

sjuksköterskor där exempelvis pronomen som ”vi” och ”vår” används istället för ”jag” och 

”min” vilket drar upp skarpa gränser mellan patient och institution, samt försvårar etableringen 

av tillit. Denna tendens har förstärkts av en vårdkultur där sjuksköterskor, i fall där patienter 

uppvisat aggressiva tendenser, försvårar för varandra att etablera tillit genom att förstärka 

varandras intryck av patienter som oberäkneliga (Hem & Heggen 2004; Hem, Heggen & Ruyter 

2008). Även i Belgien har tendenser hos sjuksköterskor att förstärka varandras negativa 

motöverföring gentemot patienter observerats (Moonen, Lemiengre & Gastmans, 2016). 
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Destination: Den terapeutiska relationens potential 

 

  

  “The nurses’ knowledge and skills were multifaceted, but the central concern was  

  always the relationship and how it supported the client to BE.” Ett citat från O’Brien 

  (2000) där psykiatrisjuksköterskors upplevelser av terapeutiska relationer undersöktes 

  med hjälp av hermeneutisk fenomenologi. 

 

 Att lära känna människan bakom patienten 

Att lyssna på patienten med full uppmärksamhet och utan tidspress skapar förutsättningar för 

en icke-konfronterande och icke-dömande terapeutisk relation (Farrelly et al, 2015; Forchuk et 

al, 2000; McCann & Baker, 2001), samt erbjuder möjligheter att förstå och validera de 

underliggande känslor som finns i patientens upplevelsevärld (McCann & Baker, 2001). Det bör 

alltså hos sjuksköterskan finnas en villighet att utforska betydelsen av det som ligger fördolt 

under ordens och förklaringarnas yta: på detta sätt finns möjligheter att utforska djupt 

personliga områden som självkänsla, ensamhet och svårigheter att relatera till andra människor 

(O’brien, 2000). 

Genom att socialisera med patienten kan sjuksköterskan lära känna patientens vardagsvärld och 

hur det förflutna påverkar dagens situation och symtombild. På ett subjektivt plan innebär detta 

ett ”personligt vetande” (eng: ”personal knowing”) hos sjuksköterskan kring patientens behov, 

hopp och drömmar (Dearing, 2004). En användning av sådant vetande, så att säga en av 

relationens funktioner, är att sjuksköterskan i mötet automatiskt / känslomässigt kan bedöma 

patientens tillstånd utifrån sin tidigare erfarenhet av patienten (O’Brien, 2000). Det personliga 

vetandet är inte ensidigt och professionellt utan snarare ömsesidigt och personligt: ”de känner 

oss liksom vi känner dem” (Dearing, 2004). 

 

 Att hjälpa människan (åter)erövra sitt liv 

Att lyssna på människan bakom patienten möjliggör inte bara ett personligt och ömsesidigt 

vetande, det är också början på patientens delaktighet i beslut kring den egna vården och 

behandlingen. Sjuksköterskan bör kontinuerligt ompröva gränserna för sin egen roll och sitt 
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eget ansvarstagande gentemot patienten, samt sätta denna roll i relation till patientens aktuella 

beslutsförmåga. Sjuksköterskan kan befrämja utveckling av patientens ansvarstagande genom 

att fråga ut patienten om hens åsikter, förtydliga vilka beslut som är möjliga, samt uppmuntra 

patienten att själv ta ställning (McCann & Clark, 2004; McCann & Baker, 2001). På ett 

psykologiskt plan går patientens utveckling avseende beslutsförmågan ofta hand i hand med 

hens förmåga att externalisera den psykiska ohälsan vilket innebär att diagnosen subjektivt 

separeras från personligheten. Externaliseringen kan befrämjas av att sjuksköterskan utbildar 

patienten i hur symtombilden kan se ut, vilket kan minska tendensen hos patienten att 

identifiera sig med symtom (McCann & Clark, 2004; O’Brien, 2000). I ett samhällsperspektiv 

befrämjar sådan patientutbildning en subjektiv förändring från identifiera sig själv som en 

patient, med den stigmatisering det kan medföra, till att identifiera sig som en person (McCann 

& Clark, 2004; O’Brien, 2000). 

 Genom att separera patientens psykiska ohälsa från hens personlighet, kan sjuksköterskan 

känslomässigt bekräfta att hen är unik vilket i sin tur kan bidra till en känsla hos patienten av att 

äga sitt eget liv och att vara styrande gällande den egna återhämtningen (Dearing, 2004). I 

förmedlingen av kunskap kring ”personskap” (eng: ”personhood”) och samhällstillhörighet, 

kan sjuksköterskan med fördel använda egna livserfarenheter av vad som kan vara konstruktiva 

sätt att behandla personliga problem på. Psykoedukation kan exempelvis användas för att ge 

patienten förutsättningar att uttrycka känslor via språk istället för via mindre konstruktiva 

uttryck (O’Brien, 2000). Exempel på annat edukativt innehåll i relationen som kan stärka 

patientens återintegration i samhället är livsstilsförändringsarbete, färdighetsträning, 

målbildsbeskrivning där sjuksköterskan ska validera patientens framsteg (Dearing, 2004; 

McCann & Clark, 2004; McCann, 2002). Motivationen hos patienten att förverkliga sina mål är i 

hög grad beroende på att ett realistiskt framtidshopp finns hos patienten (McCann, 2002). 

Hopplöshet kan skapa livsleda varför det är av stor vikt att i takt med relationsutvecklingen 

utforska vad patienten ser som meningsfullt i sitt liv (Dearing, 2004; McCann, 2002). 

Sjuksköterskans engagemang i det gemensamma meningssökandet indikerar en tilltro till 

patienten som person (O’brien, 2000) vilket i sig kan bidra till att väcka patientens hopp 

(Dearing, 2004).  
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 Att uppnå ett stödjande varande 

Sjuksköterskor i öppenvården såg som sitt uppdrag gentemot patienten att i och genom 

relationen erbjuda stöd i att hantera sina levda erfarenheter av tillstånd och symtom, samt att 

söka mening i dessa erfarenheter (McCann & Baker, 2001; O’Brien, 2000). Det främsta stödet 

ansågs ligga i förmågan att ”finnas där för patienten”, och relationens centrala innehåll 

definierades som ”patientens varande”. Att finnas där innebär inte endast inlyssnande 

tillgänglighet utan att närvara med sitt eget unika varande vid mötet med patienten (Obrien, 

2000), där stödet bland annat består av att identifiera vad som kan upplevas som ett hinder för 

patientens varande. Sjuksköterskan bör eftersträva ett delat, intersubjektivt utrymme i vilket hen 

tillsammans med patienten kan utforska varandets, och därigenom relationens, potential 

(O’brien, 2000; Thibeault, 2016). Detta utrymme kan beskrivas som en respektfull och trygg 

miljö att samtala i (Dearing, 2004; O’Brien, 2000), och tjänar till att öppna upp möjligheter för 

patienten att hitta nya sätt att vara-i-världen på, vilket sjuksköterskorna såg som hjärtat i 

yrkesrollen gentemot patienten (O’brien, 2000). 

 

 Att mötas som två människor 

Den terapeutiska relationens process influeras av både patientens och sjuksköterskans 

personlighet och karaktäristik. Att ”blotta” (eng: ”disclose”) den egna personen genom att delge 

patienten egna upplevelser kan öka ”närvaron” i sjuksköterskans stödjande varande för 

patienten, vilken också underlättar för patienten att känna sig hemma i mötessituationen då 

sjuksköterskan framstår som en ”vanlig / verklig” person (McCann & Baker, 2001; O’Brien, 

2000). Genom att använda sig själv terapeutiskt kan sjuksköterskan illustrera aspekter av samt 

förbättra patientens ”varande-i-världen” vilket kan bidra till att normalisera patientens rädslor 

och svårigheter genom att förse patienten med en ny referensram avseende den egna personen 

som inte definieras utifrån ”sjukdomstillståndet” (Obrien, 2000). 
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Delad 

Mänsklighet 

DISKUSSION 

 Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten visar att psykiatrisjuksköterskan, genom en ömsesidig och terapeutisk 

relation med patienten, kan bli en kontinuerligt stödjande närvaro i patientens liv vilket 

potentiellt ökar patientens upplevelse av att ”äga sitt liv”. Denna process har ovan beskrivits 

tematiskt som en resa som börjar med etablering av tillit för att nå fram till ett mellanmänskligt 

möte karaktäriserat av ömsesidighet. Resultatdiskussion inleds med en mindre linjär tolkning, 

illustrerad i Figur 1, av denna process och vad som kan ses som dess kärna. 

 

Figur 1. 

Tolkning av processen 

”Den terapeutiska  

relationens resa”.  

  

 

 

 

 

 

I resultatet omtalas vikten av en ”personlig öppenhet” hos sjuksköterskan, en öppenhet som kan 

definieras som en transparens inte endast mot patienten utan också mot sig själv, vilket 

möjliggör full ömsesidighet genom att den ”delade mänskligheten”, själva förutsättningen för 

allt sant mänskligt samspel, uppenbaras (Walsh, 1999). Vi tolkar detta som själva kärnan i 

relationsprocessen som så att säga driver relationsprocessens hjul framåt. Det ”mellanmänskliga 

mötet” kan, i förhållande till relationsutvecklingen, då ses som en förutsättning, ett mål eller ett 

medel, eller allt detta. Det är själva magnetismen i patientens mänsklighet får sjuksköterskans 

inre ”kompassnål” att visa den riktning som leder genom ”symtomskogen” till det ”autentiska 

mötets glänta” i vilken den ”delade mänsklighetens sol” lyser med omedelbar och omisskännlig 



22 
 

skärpa; det är här den psykiatriska omvårdnaden sker. Att dela patientens mänsklighet är det 

enklaste och samtidigt mest effektiva en sjuksköterska kan göra (Walsh, 1999). 
 

 Den öppenhet som krävs av en människa för att ett sant ömsesidigt möte ska kunna ske, kan 

inte läras in, lika lite som mötets omedelbara skeende kan bestämmas på förhand (Buber, 1937, 

s. 76-77; Walsh, 1999). Denna ”olärda öppenhet” befrämjas genom att sjuksköterskan intar en 

inte bara icke-dömande, utan en icke-vetande hållning gentemot patienten (Lorem & Hem, 2012; 

Vincze, Fredriksson & Wiklund-Gustin, 2015); ju större omgivningens medvetna icke-vetande, 

desto större chans att patientens unika varande får sin välförtjänta bekräftelse (Hamilton 

Wilson, 2009). I faser av akuta psykossymtom, kan oförmåga hos sjuksköterskan att i stunden 

förstå patientens upplevelser, paradoxalt nog befrämja validering av patientens känsla, då en 

ömsesidig känsla av icke-vetande kan uppstå (Lorem & Hem, 2012). Mod hos sjuksköterskan att 

ge sin fulla närvaro till patienten även i stunder av utebliven förståelse, kan öka hennes förmåga 

till reflektiv respons, exempelvis icke-verbal validering genom emotionell speglig (Owens, 

Haddock & Berry, 2013; Vincze, Fredriksson & Wiklund-Gustin, 2015). 

 Då en affektiv komponent ofta föreligger vid psykosspektrumtillstånd är inkännande 

förmåga viktigt för relationsbyggandet (Hamilton Wilson, 2009); kvantitativ forskning har 

kunnat visa att svårigheter med känsloreglering minskade ju starkare patienten upplevde 

relationen till sjuksköterskan (Owens, Haddock & Berry, 2013). Förmåga hos sjuksköterskan att 

bli känslomässigt rörd, att kunna föreställa sig själv i patientens situation, samt att vara intuitivt 

känslig gentemot faktorer som kan påverka patienten, kan fördjupa sjuksköterskans validering 

av patientens känslor samt generera en fortlöpande personlig bekräftelse, detta enligt både 

vårdpersonal - och patientperspektiv (Gunnmo & Bergman, 2011; Lorem & Hem, 2012; 

Sebergsen, Norberg & Talseth, 2016). Personlig bekräftelse ökar därtill patienternas självrespekt, 

insikt om eget vårdbehov samt känsla av att vara person som spelar roll för andra (Sebergsen, 

Norberg & Talseth, 2016); från vårdpersonals sida har valideringsarbetet beskrivits som en 

mellanmänsklig process som får sin riktning av ”den andre”, det vill säga patienten (Lorem & 

Hem, 2012). 
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Då resultatet beskriver sjuksköterskors perspektiv på och upplevelser av relationen, återfinns 

nedan en filosofisk fördjupning i mänskliga relationer tillsammans med omvårdnadsteoretiska 

perspektiv samt patientperspektiv utifrån kvalitativ forskning med psykosspektrumpatienter 

som deltagare. 

 Enligt Martin Buber, som influerat Paterson och Zderads ovan beskrivna omvårdnadsteori, är 

ömsesidiga relationer något som definierar oss som personer i den till sin natur dualistiska värld 

i vilken vi existerar. Det mänskliga medvetandet pendlar naturligt mellan 1) att identifiera sig 

som enbart ett subjekt eller objekt och 2) att vara själva den subjektivitet i vilket det sanna, 

intersubjektiva mötet kan äga rum (Buber, 1937, sid. 6, 8, 62, 77). Enligt patientperspektiv bör 

relationen till sjuksköterskan karaktäriseras av intersubjektiv ”anknytning” (eng: 

”connectedness”) och uppmärksammande av personens existentiella processer, såsom 

begripliggörandet av ohälsan och definierandet av vem hen är i relation till andra, vilket 

bekräftar själva hens mänsklighet (Eriksen et al, 2014; Lorem & Hem, 2012). Det är då helt 

nödvändighet att sjuksköterskan ser personen bakom patienten, det vill säga ser patienten som 

en människa som ger mänsklig respons utifrån sin situation och utifrån sina förutsättningar att 

relatera i stunden (Peplau, 1991, s. 270). 

 Ju mer intersubjektivt medveten sjuksköterskan är, desto mer personlig kan hen vara, då det 

intersubjektiva mötets omedelbara verklighet inte lämnar något utrymme för förutfattad 

kunskap eller uppmålade bilder (jmf Buber, 1937, s. 11, 66; Løgstrup, 1994, s. 46). Denna 

flexibilitet ökar även hennes förmåga till etiskt bemötande, då dialog blir viktigare än 

objektivitet och relation viktigare än principer ”i det etiska ögonblickets omedelbara skeende” 

(Hamilton Wilson, 2009). Sant humanistisk omvårdnad kräver således att sjuksköterskan är 

villig att ge sin oavkortade närvaro i mötet (jmf Buber, 1937, s. 3, 7; Hamilton Wilson, 1999), en 

närvaro som då blir samtidigt personlig och professionell (jmf Løgstrup, 1994, s. 71); 

sjuksköterskans unikt mellanmänskliga respons kan inte göras till ett professionellt åtagande 

samtidigt som hens yrkesansvar möjliggör att förverkliga hens potential som 

”vetenskapskonstnär” (Paterson & Zderad, 2007, s. 18). Patientens varande är likaledes både 

unikt och universiellt (Sebergsen, Norberg & Talseth, 2016) vilket sjuksköterskan bör vara 
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konsekvent i att bekräfta (jmf Buber, 1937, s. 16); att enbart ge patienten bekräftelse som patient 

och ej som person kan motverka intersubjektiv medvetenhet (Sebergsen, Norberg & Talseth, 

2016). Enligt patientperspektiv är vårdbehovet i första hand relaterat till livssituationen och inte 

till psykosspektrumtillståndet; patientens ”blivande” (eng: ”becoming”) i hennes livssituation 

bör således uppmärksammas och bekräftas av sjuksköterskan (Gunnmo & Bergman, 2011), inte 

minst då ”blivande” är en central aspekt av det mänskliga medvetandets utveckling (Buber, 

1937, s. 23). Författarna reflekterar således att sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att med sitt 

”varande” stödja patientens ”blivande” i ett livsvärldsperspektiv. 

 Att vara fullt närvarande med patienten karaktäriseras av en mellanmänsklig förståelse som 

föregår medveten, kognitiv reflektion, och baseras på en öppenhet gentemot den ömsesidigt 

delade mänskligheten (Walsh, 1999). Reflektion kring egna kognitiva och emotionella reaktioner 

och attityder gentemot patienten är dock nödvändigt för att underhålla en effektiv terapeutisk 

relation (Vincze, Fredriksson & Wiklund-Gustin, 2015; Zugai, 2015). Kontinuerlig självreflektion 

hos sjuksköterskan samt reflektion kring betydelsen av patientens kommunikation och vad 

denna säger om personen bakom patienten, har potentialen att befrämja självreflektion hos 

patienten själv vilket i sin tur kan befrämja patientens känsloreglering (Owens, Haddock & 

Berry, 2013; Peplau, 1991, s. 194; Sebergsen, Norberg & Talseth, 2016; Vincze, Fredriksson & 

Wiklund-Gustin, 2015). Författarna reflekterar att olika nivåers kunskap kan existera parallellt i 

den terapeutiska relationen, från det inkännande icke-vetandet till den medvetna 

expertkunskapen, där patienten ska ses som expert på sina upplevelser (Hamilton Wilson, 2009) 

medan sjuksköterskan bör eftersträva att uppnå expertis på relationsutvecklingens område. 

I ett samhällsetiskt perspektiv kan den ömsesidiga terapeutiska relationen ses som ett ”öppet 

etiskt utrymme”, en möjlighet för sjuksköterska och patient att tillsammans verka för en mer 

etisk och hälsobefrämjande vårdmiljö som aldrig ”glömmer” respekten för människans 

okränkbara värdighet och autonomi, vilket i förlängningen skulle leda till mer individanpassade 

sjukvårdssystem (Hamilton Wilson, 2009), vilket även patienter efterlyst (Gunnmo & Bergman, 

2011), samt minska tendensen till självstigmatisering (Hamilton Wilson, 2009). Författarna 

reflekterar vidare att psykiatrisjuksköterskors kommunikation av sina erfarenheter av den 
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terapeutiska relationens resa, dels till övrig vårdpersonal men även till människor i samhället, 

kan minska tendenser till stigmatisering på samhällsnivå. 

 Metoddiskussion 

Den största metodologiska utmaningen var att identifiera relevant litteratur – kvalitativ 

litteratur med fokus på sjuksköterskors terapeutiska relationer med psykosspektrumpatienter. 

Författarnas ursprungliga syfte var att beforska relationsorienterad litteratur kring nydebuterad 

psykosöppenvård, men då enbart ett fåtal artiklar kunde identifieras på detta område 

utvidgades syftet till att även inkludera slutenvårds – och öppenvårdspatienter i alla faser av 

sjukdomsförloppet. Med tanke på att författarna ser på sökningen som arbetets styrka, är vår 

uppfattning att översikten ger en god överblick över den forskning som finns publicerad på 

detta område de senaste tjugo åren. Då vi ej funnit annan litteraturöversikt med detta syfte anser 

vi att studien kan vara användbar för forskare som avser genomföra empiriska studier på 

området; med facit i hand anser vi även att det potentiellt skulle ha varit mer meningsfullt för 

författarna att göra en empirisk studie. 

 Ett viktigt metodologiskt övervägande var avgränsningen mellan sjuksköterske – och 

patientperspektiv; ett flertal studier identifierades med endast patienter, eller både 

sjuksköterskor och patienter som deltagare. Då det ansågs bli en orimligt bred undersökning att 

inkludera båda perspektiven på det relativt stora forskningsområdet som nämns ovan, fick ett 

flertal av resultatets studier, där både sjuksköterskor och patienter deltog, kontrolleras noggrant 

med avseende på vilka delar i resultatet som kom från sjuksköterskeperspektiv. Relaterade 

överväganden var sjuksköterskor kontra annan vårdpersonal, samt psykosspektrumtillstånd 

kontra annan psykisk ohälsa; som framgår av artikeltabellen i Bilaga 1 inkluderade ett flertal 

studier fler vårdpersonalperspektiv än enbart sjuksköterskors, samt fler tillstånd än enbart 

psykosspektrats. Det var dock i de flesta fall möjligt att klart utläsa vad som svarade mot 

studiens syfte, i annat fall fick hänsyn tas till hur stor del av de aktuella patienterna som hade 

psykosspektrumdiagnos respektive hur många av deltagarna som var psykiatrisjuksköterskor. 
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 Ett genomgående övervägande i resultatarbetet var tolkningsdjupet hos de identifierade 

studierna, då författarna upplevde att väsentliga skillnader förelåg. Ett grundläggande syfte 

med kvalitativ forskning är att gestalta nya meningar och innebörder, men utan att tolkningen 

tappar förankringen i det empiriska materialet (Forsberg & Wengström, 2013, s. 145, 148). Ett 

sätt att påvisa denna koppling är att låta resultatets teman och koncept illustreras av citat eller 

beskrivningar från det empiriska underlaget, vilket genomgående gjorts i de identifierade 

studierna. Icke desto mindre varierade tolkningsdjupet väsentligt, vilket visade sig i att vissa 

analyser uppenbart var närmare det empiriska materialet medan andra var mer tolkande och 

förklarande till sin natur (jmf Sandelowski & Barosso, 2003, s. 908). Detta hade konsekvenser för 

denna litteraturöversikts tematiska kategorisering, där tolkningssdjup blev vägledande i 

analysarbetet. I vissa fall förelåg också vissa svårigheter att urskilja gränser mellan studiers 

resultat och diskussion, samt koppling mellan metodologi och resultat, vilket dock inte 

nödvändigtvis måste sänka studiens totala kvalitet (Sandelowski & Barosso, 2003, s. 906, 919). 

 

 Gällande resultatpresentationen har författarna strävat efter att använda allt det material som 

i de inkluderade studierna svarade på syftet, utan avsikt att försöka stödja någon egen 

bakomliggande ståndpunkt. En av författarna arbetar inom icke-nydebuterad psykosöppenvård 

vilket var ett av skälen till att författarna till en början ville rikta in sig på nydebuterad 

psykosvård, men trots att syftet fick utvidgas till att innefatta även det område som en av 

författarna verkar inom, anser författarna att denna förförståelse ej nämnvärt påverkat analys – 

och kategoriseringsarbetet och därmed inte översiktens resultat. 
 

 Slutsats 

Den terapeutiska relationen är av fundamental vikt för den psykiatriska omvårdnaden vid 

psykosspektrumtillstånd. Nya empiriska studier, med kvalitativ metodologi av olika karaktär, 

rekommenderas för att klarlägga hur psykiatrisjuksköterskor idag går till väga för att 

relationsprocessen ska uppnå sin potential. Användning av mixade metoder, där patienter och 

sjuksköterskor kan skatta värdet av sina relationer parallellt med kvalitativa intervjuer, skulle 

potentiellt ytterligare kunna förbättra kunskapsläget på forskningsområdet.  
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Bilaga 1: Studier inkluderade i resultatet, sorterade efter publiceringsår. Förkortningar förklaras nedan. 

Förstaförfattare, 
yrke, år, land 

Syfte / 
Frågeställning 

Deltagare  
(ÖV / SV) 

Analys Resultat / Teman Terapeutiska relationer 
(TR) 

Moonen, 
2016, 
Belgien 

I processtermer 
beskriva hur sjuk-
sköterskor stödjer 
patienter med 
allvarlig, kvarstående 
psykisk ohälsa som 
uttrycker existentiellt 
lidande. 

15 psyk-ssks i SV 
som 
intervjuades 
angående 18 
patienter varav 5 
med psykos-
sjukdom 

Kvalitativ 
kategorisering, 
kontinuerlig 
jämförelse 

Processens fyra steg: 1. 
Möte / Observation 2. 
Bekräftelse 
(acknowledgement) 3. 
Personlig relation 4. 
Avslutande fas. 

Interpersonella 
relationer utgör kärnan i 
omvårdnadsåtgärder 
gentemot 
patientgruppen. 

Thibeault, 
2016, 
Canada 

Belysa relationer 
mellan 
sjuksköterskor och 
patienter i akut 
psykiatrisk 
slutenvård 

9 psyk-ssk + 6 
patienter som 
intervjuades 
samt 
observerades 

Hermeneutisk 
fenomenologi 

Huvudtema: “The 
mindful approach.” 
Undertema med 
koppling till psykos: 
”common ground” 

Ett intersubjektivt 
utrymme bör 
eftersträvas / etableras 
för ett ”sannare möte”. 

Farelly, 
Psykolog/PhD, 
2015, 
UK 

Hur påverkar 
gemensam 
krisplanering TR med 
psykospatienter? 

95 (58 i fokus-
grupper + 37 i 
enskilda inter-
vjuer) varav 22 
psyk-ssks i ÖV 

Grounded 
Theory: 
Constructivist 
Approach 

Respekt för patienten 
(”patientcentrerad 
vård”) i kontrast till 
rutinmässigt 
bemötande. 

Individ-anpassning, 
respekt och stabilitet  
starka terapeutiska 
relationer. 

Moe, 
Ssk/lektor, 
2013, 
Norge 

Utforska och 
reflektera kring PO i 
relation till 
förstagångs-psykos 

7 fokusgrupper 
med 2-7 ÖV-
vårdare per 
grupp inklusive 
psykiatri-ssks. 

Grounded 
Theory 
assisterad av 
mjukvara 

Huvdtema: Att arbeta 
bakom kulisserna: 
Underteman: vara 
medveten om 
patienten, osynlig vård 
(care) & osynliga 
nätverkskontakter. 

Högre medvetenhet 
kring sjuksköterske-
rollen kan förbättra 
terapeutiska relationer. 

Pounds, 
PhD, 
2010, 
USA 

Beskriva verbal och 
icke-verbal 
kommunikation 
mellan psyk-ssk och 
patienter med 
schizofreni 

1 erfaren ÖV-
psyk-ssk samt 
tre patienter 
med schizofreni 
som 
videofilmades 
(pilotstudie) 

Kodning av 
ickeverbalt 
innehåll  
jämförelse 
med 
verbatima 
transkript 

Kroppspositionering, 
tonläge och 
ögonkontakt påverkar 
det kommunikativa 
samspelet och teknik 
kan behövas hos 
sjuksköterskan. 

Icke-verbala 
kommunikations-
strategier kan behövas 
för att underlätta 
etableringen av 
terapeutiska relationer. 

Coffey, 
Ssk / MSc, 
2008, 
UK 

Utforska åsikter kring 
vårdens respons vid 
rösthallucinationer. 

20 psyk-ssks i ÖV 
samt 20 
patienter med 
rösthallucinos. 

Explorativa 
individuella 
intervjuer   
innehållsanalys 

Professionell hjälp i 
kontrast till personlig 
hjälp, där behov att få 
samtala om röst-
upplevelser sällan 
tillgodosågs av ssks. 

Sjuksköterskor bör 
underlätta för patienter 
att begripliggöra röst-
upplevelser vilket också 
befrämjar TR. 

Hem, 
Ssk / MHSc, 
2008, 
Norge 

Hur kan tillit skapas 
mellan ssk och 
psykospatient på en 
akut psyk-avdelning? 

6 psyk-ssks i SV + 
5 patienter + 213 
timmars 
observation 

Etnografi – 
jämförelse 
mellan 
observationer 
och intervjuer 

Strukturell brist på tillit 
föreligger i vårdmiljön, 
men möjligheter 
föreligger att skapa 
tillitsfull relation. 

Sjuksköterskan behöver 
vara medveten om 
aspekter rörande 
kontroll och makt vilka 
kan orsaka att tillit 
förbyts i motsatsen. 

Dearing, 
Ssk/PhD, 
2004, 
USA 

Vilka sociala 
processer utnyttjar 
ssks för att utveckla 
en vårdrelation som 
befrämjar följsamhet 
hos psykospatienter? 

10 ssks i ÖV + 15 
patienter vars 
interaktioner 
observerades, 
därefter 
intervjuer med 
sjuksköterskorna 

Grounded 
Theory 
assisterad av 
mjukvara 

Huvudtema: Att känna 
(knowing) patienten. 
Underteman: 
Socialiserande 
Normaliserande 
Firande 

Genom TR influerar 
sjuksköterskan 
patienter att modifiera 
egna inställningar och 
handlingar vilket leder 
till återhämtning. 
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Förkortningar: PO = Psykiatrisk omvårdnad. ÖV = Öppenvård. SV = Slutenvård. Ssks = Sjuksköterskor. Den 

sjätte och sista kolumnen (Terapeutiska relationer) ger koncisa exempel på innehåll i studien som svarar på 

översiktens syfte. 

Förstaförfattare, 
yrke, år, land 

Syfte / Frågeställning Deltagare (ÖV / 
SV) 

Analys Resultat / Teman Terapeutiska 
relationer (TR) 

Hem 
Ssk/MHSc, 
2004, 
Norge 

Hur påverkar 
”bortstötning” 
(”rejection”) 
relationen mellan 
psykospatient och 
psyk-ssk och vilka är 
det etiska implika-
tionerna för PO? 

6 ssks i akut SV 
observerades i 
interaktionen 
med patienten 
samt 
intervjuades 
narrativt 

Etnografi: data 
från 
observationer + 
intervjuer  
fallbeskrivningar 
analyserade 
genom Løgstrup 

Rutinmässighet hos ssk 
skapar hinder i 
relationen  
upplevelse av ”bort-
stötning” (”rejection”) 
hos pat. Interna och 
externa orsaker 
beskrivs. 

Stor varsamhet är att 
rekommendera när 
patienten anförtror 
sig sin inre värld – 
sjuksköterskan bör 
sträva efter att själv 
bli ett terapeutiskt 
verktyg. 

McCann, 
Ssk/PhD, 
2004, 
Australien 

Hur kan psyk-ssks 
befrämja 
”beslutsförmåga” 
(”self-determination”) 
hos patienter med 
förstagångspsykos? 

24 psyk-ssks i ÖV 
+ 9 patienter 
intervjuade samt 
observationer av 
6 ssks + 6 
patienter. 

Grounded 
Theory: Open 
coding Axial 
coding  
Selective coding 

Psykoedukation och 
befrämjande av ”själv-
kontroll” krävs för ökad 
”beslutsförmåga” 
(”self-determination”) 
hos patienterna. 

Utveckling av 
ömsesidig terapeutisk 
relation sker parallellt 
med det som beskrivs 
i resultatet.  

McCann, 
Ssk/PhD, 
2002, 
Australien 

Hur kan psyk-ssks 
bidra till att 
möjliggöra 
framtidshopp för 
patienter med 
förstagångspsykos? 

24 psyk-ssks i ÖV 
+ 17 patienter/ 
Anhöriga  44 
intervjuer samt 
observationer. 
(samma ssks 
som ovan) 

Grounded 
Theory: Open 
coding Axial 
coding  
Selective coding 
(samma data 
som ovan) 

Framtidshopp och 
motivation har 
ömsesidig påverkan på 
varandra; ingen av 
dessa kan påtvingas 
utan måste ”åter-
upptäckas”. 

Tillitsfull och 
ömsesidig terapeutisk 
relation underlättar 
meningsskapande 
samt befrämjar hopp 
hos patienten. 

McCann, 
Ssk/PhD, 
2001, 
Australien 

Hur utvecklar psyk-
ssks interpersonella 
relationer med 
förstagångsinsjuknade 
psykospatienter? 

24 psyk-ssks i ÖV 
+ 17 patienter/ 
Anhöriga  44 
intervjuer samt 
observationer. 
(samma ssks 
som ovan) 

Grounded 
Theory: Open 
coding Axial 
coding  
Selective coding 
(samma data 
som ovan) 

Strategies for mutual 
relating: Attempting to 
understand, Being 
friendly, Tuning in, 
Revealing oneself, 
Being there for them. 

En ömsesidig arbets-
relation baseras på 
respekt och ömsesidig 
förståelse för 
varandras roller. 
Interpersonella 
färdigheter krävs dock 
hos patienten. 

Forchuk, 
Ssk/PhD, 
2000, 
Canada 

Att beskriva 
utvecklingen av TR 
från psyk-ssks 
perspektiv: vilka 
befrämjande 
respektive hämmande 
faktorer föreligger? 

10 psyk-ssks i SV 
samt 10 
patienter (varav 
7 med psykos) 
intervjuades 
separat samt 
observerades / 
videofilmades 

Leiningers 
deskriptiva, 
kvalitativa 
analysmetod 
med inter-
personellt fokus 

Befrämjande faktorer: 
kontinuitet, rätt 
tempo, lyssnande, 
positiva tidiga intryck. 
Hämmande: brist på 
kontinuitet, ssks 
upplevelse av 
patienten, tillitsbrist, 
otillgänglighet. 

Psyk-ssks behöver 
vara medvetna om 
resultatets faktorer 
för optimering av den 
terapeutiska 
relationen. 

O’Brien, 
Ssk/PhD, 
2000, 
Australien 

Tolka upplevelser av 
ssk-patientrelation i 
psyk ÖV. 

Intervjuer av 5 
ÖV-ssks och 5 
patienter, varav 
4 med 
psykosdiagnos. 

Hermeneutisk 
fenomenologi: 
Teman i form av 
aspekter som 
överlappar 
varandra  

Överlappande aspekter 
av ssks upplevelser: 
Being there + Being 
concerned + 
Establishing trust  
Facilitating transition. 

Terapeutiska 
relationer kan ses som 
ett redskap som 
hjälper patienten att 
”vara-i-världen”. 


