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Sammanfattning
Primärvården utgör första linjens psykiatri när det gäller mild till måttlig psykisk ohälsa hos
barn, ungdomar och vuxna. Den som har första kontakten med patienterna är vanligtvis en
sjuksköterska. Det är denna som gör den första bedömningen, och triageringen. Syftet med
studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedöma och triagera patienter
med psykisk ohälsa inom primärvården. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer
med kvalitativ ansats. Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys enligt Braun
och Clarke. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever det mycket svårt att bedöma och
triagera patienter med psykisk ohälsa. Det finns en rädsla för att inte identifiera de patienter
som riskerar att skada sig själva eller ta sitt liv. Här har psykiatrisjuksköterskan en unik
kompetens, och kan bidra med en helhetssyn i vården av patienten, som då kan erbjudas
bästa möjliga vård.
•Primärvård •Psykisk ohälsa •Sjuksköterska •Triagering •Upplevelse

Abstract
The primary healthcare is is supposed to be the first step in the Swedish health care system,
for patients suffering from mild to moderate fysical or mental illness in all ages. It is
normally a nurse who’s got the first contact with the patient. This nurse does the first
evaluation of the patients’ condition. The purpose of the study was to describe the nurses’
experiences of evaluating and prioritizing patients suffering from mental illness within the
primary healthcare. This was made by semi-structured interviews with a qualitative
approach. The interviews were analyzed in a thematic analysis according to Braun and
Clarke. The result shows that the nurses find it very hard to evaluate and prioritize patients
suffering from mental illness. There is a fear of not being able to identify the patients liable to
hurt or kill themselves. The psychiatric nurse has got a unique knowledge and may add a
comprehensive view in the care of the patient, who then may be offered the best possible
healthcare.
•Experience •Mental illness •Nurse •Primary health care •Prioritizing

1. INLEDNING
Primärvården utgör första linjens psykiatri när det gäller mild till måttlig psykisk ohälsa hos
barn, ungdomar och vuxna. Den som har första kontakten med patienterna är vanligtvis en
sjuksköterska (SSK) eller en distriktssköterska (DSK). Det är denna som gör den första
bedömningen, triagerar och bokar eventuell tid till läkare eller skapar kontakt med
psykolog/kurator/psykoterapeut, för fortsatt handläggning.

2. BAKGRUND
2.1 Psykisk ohälsa
Primärvården ansvarar för första linjens sjukvård och bedömning vid befarad ohälsa, såväl
fysisk som psykisk (Eklundh, 2013; Åsbring, Dal, Ohrling & Dalman, 2014). Psykisk ohälsa är
ett samlingsbegrepp som innefattar allt från nedsatt psykiskt välbefinnande i form av
ängslan, oro, stress och sömnbesvär till svåra psykiska sjukdomar och
funktionsnedsättningar (Eklund, 2013; Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2017).
Psykisk ohälsa och smärtproblematik är de vanligaste orsakerna till att en person upplever
sitt hälsotillstånd som dåligt (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa utgjorde 25% av den
totala sjukdomsbördan i Sverige 2006 (ibid.). Internationellt lider 24% av patienterna som
uppsöker primärvården av någon form av psykiatrisk åkomma (Haddad, Plummer,
Taverner, Gray, Lee, Payne & Knight, 2005). Mellan 20-40% av Sveriges befolkning beräknas
lida av psykisk ohälsa, men endast 3-4% av befolkningen får vård inom specialistpsykiatrin
(Socialstyrelsen, 2009). En tredjedel av de patienter som söker vård inom primärvården gör
det på grund av olika former av psykisk ohälsa (Allgulander & Nilsson, 2003; Kallioinen,
Bernhardsson, Grohp, Lisspers & Sundin, 2010; Socialstyrelsen, 2009). Vanliga orsaker är
depression och ångest, stressrelaterad ohälsa samt sömnsvårigheter (Socialstyrelsen, 2009).
Ca 80% av de patienter som söker vård på grund av depression eller ångest söker i första
hand för kroppsliga symtom (Åsbring et al 2014). Närmare 20% av patienterna i
primärvården uppvisade i självskattningar kliniskt relevant psykisk ohälsa utan att
specificera det som anledningen till sitt läkarbesök (Kallioinen et al, 2010). Amerikanska
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studier visar att allmänläkaren missar att diagnosticera så många som 50-70% av alla
patienter med pågående egentlig depression (Coyne, Thompson, Klinkman & Nease, 2002).

Det finns i Sverige ingen tradition av att psykiatrisjuksköterskor arbetar inom primärvården
med hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad (Blomberg & Hedelin, 2007). Diskussioner har
pågått gällande om psykiatrisjuksköterskan ska arbeta inom primärvården med patienter
med lättare psykisk ohälsa eller om denna resurs endast bör finnas inom specialistpsykiatrin,
för patienter som lider av svåra och varaktiga psykiatriska sjukdomar (ibid.). Det finns en
stor lucka både gällande kunskap och resurser i vården av patienter med psykisk ohälsa i
primärvården (Scharin, 2006; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU, 2012];
Walker, Barker & Pearson, 2000). Detta medför risken att patienter som söker primärvård på
grund av psykisk ohälsa inte får den vård de behöver (ibid.). Det finns därför stora vinster
med psykiatrisjuksköterskor verksamma i primärvården. Dessa kan förutom den direkta
patientvården inta en konsultroll i primärvårdsteamet, och därmed avlasta en del av
arbetsbördan för övriga i teamet (Scharin, 2006; Walker et al, 2000). Psykiatrisjuksköterskan
kan också bidra med en akut bedömning av patienter i behov av sådan. Detta sätt att arbeta
skulle bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa inom primärvården (ibid.).

Sedan slutet av 1980-talet har den psykiska ohälsan ökat i Sverige, och den anses nu vara ett
allvarligt folkhälsoproblem (Blomberg & Hedelin, 2007; SKL, 2017; Socialstyrelsen, 2009).
De allvarliga psykiska sjukdomarna ligger på en oförändrad nivå, medan lätt till måttlig
psykisk ohälsa såsom ängslan, oro och ångest ökar bland alla grupper förutom hos kvinnor
som är äldre än 65 år (Socialstyrelsen, 2009). Hos dessa har den psykiska ohälsan varit
konstant hög sedan 1980-talet. I samma takt ökar fysiska besvär såsom trötthet och olika
smärttillstånd i exempelvis nacke och axlar, som även dessa kan vara en följd av långvariga
spänningar till följd av stress (ibid.).

Idag ses inte några stora skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller ängslan, oro
och ångest, men det är allra vanligast hos kvinnor i åldern 16-24 år (Socialstyrelsen, 2009).
Tidigare har det tvärtom varit så att besvären har ökat markant med stigande ålder.
Ständig trötthet är idag vanligast hos båda könen i åldern 25-44 år. Sömnbesvär ökar mest
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hos yngre kvinnor, men är fortfarande vanligast bland äldre kvinnor. Svår värk i nacke och
axlar är vanligast hos båda könen vid 45-64 års ålder. Ängslan, oro och ångest, ständig
trötthet och sömnbesvär är också vanliga vid depressioner (ibid). Depressioner och
ångestproblematik är mycket vanligt, ca 25% av alla kvinnor och 15% av alla män kommer
någon gång att drabbas (Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2016). Även vid lätt till måttlig
ohälsa påverkas den drabbades förmåga att klara både vardags- och arbetslivet (ibid.). I stora
delar av västvärlden är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro (SKL, 2017).
Psykisk ohälsa är den största orsaken till långtidssjukskrivningar i Göteborg (Scharin, 2006).
I Sverige ligger psykisk ohälsa bakom ca 45% av alla sjukskrivningar med ersättning från
Försäkringskassan (SKL, 2017). Av dessa utgörs 90% av patienter med depressioner och
ångestproblematik (Socialstyrelsen, 2016). Primärvården ansvarar för 70% av alla patienter
med depression och ångestproblematik (ibid.).

De flesta skolbarn i Sverige känner sig friska och trivs med livet (Socialstyrelsen, 2009). Den
upplevda hälsan minskar dock under högstadieåren, och eleverna i årskurs 9 mår sämre än
eleverna i årskurs 5. Detta är särskilt tydligt bland flickorna, där det även är fler som uppger
att de inte trivs med livet. Nästan 70% av flickor i årskurs 9 känner en ökad stress när det
gäller skolarbetet. Mobbingen bland barn och ungdomar ligger sedan 1980-talet på en
konstant nivå runt 3-4%, trots att de flesta skolor arbetar aktivt för att motverka mobbing
(ibid.). Bland ungdomar i åldern 16-24 år fortsätter andelen som lider av ängslan, oro och
ångest att öka stadigt, och låg 2006 runt 30% bland kvinnorna och 14% bland männen. Bland
ungdomar är olyckor och självmord de vanligaste dödsorsakerna; ca 25% av alla som dör i
åldern 16-25 år gör det till följd av självmord. Ängslan, oro och ångest har ökat mest i åldern
20-24 år, och är allra vanligast bland studerande kvinnor men ökar även bland studerande
män (ibid.). Barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och deras föräldrar söker
förutom inom primärvården ofta vård inom skolhälsovården (SHV), ungdomsmottagningen
(UM), barn- och ungdomsmedicin (BUM) eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
(Socialstyrelsen, 2016).

2.2 Bakomliggande orsaker
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Kraven i arbetslivet har ända sedan 1980-talet ökat när det gäller upplevelsen av jäkt och
psykisk ansträngning (Socialstyrelsen, 2009). Under motsvarande period ses att de
stressrelaterade symtomen har ökat i motsvarande grad, vilket kan tala för att besvären är
arbetsrelaterade. Bland båda könen upplever 35-40% sitt arbete som både jäktigt och
psykiskt påfrestande. Mest uttalat är detta bland personer som arbetar i människorelaterade
yrken, såsom hälso- och sjukvård, skola och fritidsverksamhet (ibid.).

Det är oklart varför den psykiska ohälsan ökar så mycket bland ungdomar, men det skulle
kunna förklaras av att deras livsvillkor har genomgått stora förändringar (Socialstyrelsen,
2009). Det är idag betydligt svårare att få ett arbete omedelbart efter grundskolan eller
gymnasiet, vilket kan innebära att många känner sig tvingade att studera på högre nivå,
även om de egentligen varken har intresse eller förutsättningar för detta. Det är också många
ungdomar som idag inte har någon sysselsättning alls, men det är ännu inte klarlagt hur
detta påverkar den psykiska hälsan (ibid.). Somliga menar att en förändrad attityd till arbete
hos den yngre generationen, tillsammans med minskad tolerans för obehag och ökade krav
på att få ta del av samhällets resurser har bidragit till den ökande psykiska ohälsan,
tillsammans med den ökade förändringstakten, informationsflödet och kraven på ständig
tillgänglighet (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg & Währborg, 2010).

Stress kan orsaka såväl psykisk som fysisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Stress kan enklast
beskrivas som en obalans mellan de krav som ställs och individens förmåga att leva upp till
dem. Kroppens stressystem är utvecklat utifrån helt andra förutsättningar än de som finns i
vårt samhälle idag. Människan är anpassad för att möta plötsliga fysiska hot (exempelvis en
tiger på savannen). I dagens samhälle utsätts vi istället mestadels för långvarig stress av
psykisk och psykosocial karaktär. En långvarig aktivering av kroppens stressystem innebär
en permanent obalans mellan nedbrytande och uppbyggande system, som på sikt kan orsaka
både akuta och kroniska symtom och sjukdomstillstånd. Det kan till en början exempelvis
yttra sig som en bristande motivation, nedsatt prestationsförmåga, trötthet, olustkänsla,
nedstämdhet, minnesproblematik, sömnproblem, yrsel och domningar, för att sedan övergå
till mer allvarliga sjukdomstillstånd såsom depression, utmattningssyndrom, kroniska
smärttillstånd, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes (ibid.). Stressrelaterad ohälsa är idag
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en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning (Åsberg et al, 2010). Stressrelaterade
besvär är vanligast hos personer med ett jäktigt och psykiskt ansträngande arbete, oavsett
ålder, kön, socioekonomisk grupp, familjekonstellation eller andra faktorer (ibid.). I början
av 90-talet skedde omfattande ekonomiska neddragningar inom den offentliga sektorn i
Sverige. Detta orsakade en kraftigt ökad arbetsbelastning för dem som arbetade inom skola,
vård och omsorg, det vill säga framför allt kvinnor. Dessa neddragningar resulterade i ökade
sjukskrivningar några år senare (Hultberg, 2007; Åsberg et al, 2010).

2.3 Diagnos
Depression och ångestsyndrom diagnosticeras utifrån en klinisk bedömning samt utifrån
samtal med patienten och eventuellt närstående/föräldrar, främst när det gäller barn och
ungdomar (Socialstyrelsen, 2016). Många psykiska sjukdomar kan till en början uppvisa
liknande symtom, och det kan därför vara svårt att ställa diagnos. Dessutom är
samsjuklighet mycket vanligt, både med psykiska och kroppsliga sjukdomar. Symtom på
depression och ångest är dessutom vanligt förekommande hos personer med missbruk av
alkohol och/eller narkotika (ibid.). Det kliniska samtalet är en bra utgångspunkt för att ställa
diagnos, men räcker inte alltid till. Då är det bra att komplettera med strukturerade eller
semistrukturerade diagnostiska intervjuer. Socialstyrelsen rekommenderar de diagnostiska
intervjuerna MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) och SCID I (Structured
Clinical Interview for DSM IV Axis I Disorders, Clinical version) som stöd i den diagnostiska
processen. Båda dessa instrument fungerar väl som komplement till den kliniska
bedömningen och kan ge viktig information om eventuell samsjuklighet, exempelvis
missbruk eller beroende. Inom primärvården rekommenderas främst MINI, medan SCID I är
vanligast inom den specialiserade vården. Användningen av MINI i primärvården ökar
förutsättningen för att ställa en korrekt diagnos (ibid.). Självskattningsskalor och
informationsbroschyrer förbättrar följsamheten till ordinerad behandling och bidrar till att
patient och behandlare får ett gemensamt språk (Allgulander & Nilsson, 2003). Enligt
läkarna används inte dessa hjälpmedel rutinmässigt (ibid.).
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2.4 Behandling
Ett problem inom primärvården är att patienten inte alltid är redo att acceptera en
psykiatrisk diagnos och behandling mot denna, även om patienten uppfyller kriterierna för
diagnosen (Coyne et al, 2002). Detta i motsats till patienterna inom specialistpsykiatrin, som
ofta har önskemål om diagnos och behandling (ibid.).

Depressioner klassificeras ofta utifrån svårighetsgrad (mild, måttlig eller svår) (Wood, 2008).
Detta på grund av att depressionen yttrar sig olika beroende på dess svårighetsgrad och att
olika behandling har visat sig effektiv beroende på hur svår depressionen är (ibid.).
Behandlingen utgörs främst av antidepressiv medicinering samt stödsamtal och olika former
av psykoterapi (Allgulander & Nilsson, 2003; Socialstyrelsen, 2016). Primärvården ordinerar
65% av all antidepressiv medicinering (Socialstyrelsen, 2016). I USA ordineras ca 60% av den
antidepressiva medicineringen av allmänläkare (Coyne et al, 2002).

Målet med behandlingen är tillfrisknande, vilket förutom symtomfrihet även innebär
återgång till skola/arbete samt återtagen social funktion och livskvalitet (Socialstyrelsen,
2016). Ett annat viktigt mål är att minska risken för återinsjuknande (ibid.). Av patienterna i
primärvården hade 5,5% underhållsbehandling mot depression eller ångest sedan minst ett
år tillbaks (Allgulander & Nilsson, 2003).

2.5 Samsjuklighet
Det är viktigt att all personal som kommer i kontakt med patienter med depression eller
ångestproblematik har rätt kompetens för att kunna tillgodose patientens behov av råd och
stöd (Socialstyrelsen, 2016). Utredningar visar att patienter med psykisk ohälsa riskerar att
inte få korrekt behandling av samtidiga kroppsliga sjukdomar. De vårdas mer frekvent på
grund av kroppsliga sjukdomar, där inneliggande vård hade kunnat undvikas med korrekt
behandling. Patienterna riskerar därmed att få sämre total hälsa och att dö i förtid, jämfört
med patienter som saknar psykiatrisk diagnos (ibid.).
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Inom primärvården är samsjukligheten mellan psykisk och somatisk ohälsa ofta mycket
tydlig (Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2016). Det är vanligen i samband med
rutinkontroll för någon somatisk sjukdom som patientens psykiska ohälsa uppmärksammas
(Wood, 2008). Dessa rutinkontroller sker ofta hos en sjuksköterska, exempelvis
diabetessköterska eller astma-/KOL-sköterska (ibid.). De psykiska besvären kan vara
sekundära till somatisk sjukdom och samvariera med denna, men de psykiska besvären kan
också utgöra en risk för att den somatiska problematiken senare förvärras (Kallioinen et al,
2010). Patienter med depression och/eller ångest dör i genomsnitt 5-10 år tidigare än
personer utan psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2016). Dödsorsaker är
exempelvis hjärt-/kärlsjukdom, diabetes, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller
cancer. Medicinska kunskaper blir då nödvändiga för att kunna arbeta patientcentrerat, med
helhetsperspektiv. Även vid behandling av de patienter som lider av enbart psykisk ohälsa
ger ett teamarbete ofta möjlighet till fördjupad analys och behandling. Inom primärvården
bör därför möjligheterna till teamarbete tillvaratas och utvecklas (ibid.).

2.6 Uppföljning
Personer med depression och ångestsyndrom som inte får rätt behandling i tid riskerar
långvarig sjukdom, försämrad funktionsförmåga och återinsjuknande (Socialstyrelsen, 2016).
Risken för självmord är ökad hos personer med otillräckligt behandlad depression och
ångest. Sjukdomsförloppet är ofta växlande, med stor risk för återinsjuknande. Därför är det
mycket viktigt med aktiv uppföljning av denna patientgrupp. En aktiv uppföljning ökar
följsamheten till ordinerad behandling, vilket förbättrar prognosen. På kort sikt kräver en
aktiv uppföljning ökade resurser, men kostnaderna bedöms plana av på längre sikt (ibid.).
Patienter med depression som förutom sedvanlig medicinering och uppföljning av
distriktsläkare även får stöttning och uppföljning av en sjuksköterska via telefon får
signifikant bättre symtomreduktion jämfört med de patienter som inte följts upp av
sjuksköterska (SKL, 2017).

Kontinuitet och tillgänglighet är extra viktigt i vården av patienter med psykisk ohälsa (SBU,
2012; Socialstyrelsen, 2016). Ett sätt att tillgodose detta inom primärvården är genom att utse
en vårdsamordnare, ex en psykiatrisjuksköterska, med ansvar för stöd och kontinuerlig
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kontakt med de patienter som vårdas på grund av psykisk ohälsa. Detta har redan införts på
vissa vårdcentraler i landet, med goda resultat (ibid.). Patienter beskriver kontakten med
psykiatrisjuksköterskan i primärvården som ett värdefullt komplement till övriga insatser
och en unik lots mellan övriga vårdkontakter (Blomberg & Hedelin, 2000).

2.7 Psykisk ohälsa i primärvården
Patienter med psykisk ohälsa har mer frekventa och längre besök hos distriktsläkaren än
patienter utan psykisk ohälsa (Lester, Tritter & Sorohan, 2005). Dessa patienter genererar
därmed en avsevärt ökad arbetsbelastning, jämfört med patienter som inte lider av psykisk
ohälsa. Såväl läkare som sjuksköterskor inom primärvården upplever att vården av patienter
med psykisk ohälsa är alltför specialiserad för att på ett bra sätt kunna skötas inom
primärvården. De flesta uppger otillräcklig kunskap och erfarenhet för att på ett bra sätt
kunna ansvara för vården av dessa patienter. Ytterligare ett hinder utgörs av att det saknas
bra rutiner för samarbete med den specialiserade psykiatrin (ibid.).

Det finns fortfarande en avsevärd diskrepans mellan den stora andel deprimerade patienter
som träffar en allmänläkare och den betydligt mindre andel som får effektiv behandling
(Coyne et al, 2002).

Sjuksköterskor inom primärvården upplever svårigheter i att bemöta patienter som lider av
psykisk ohälsa (Waidman, Marcon, Pandini, Botura Bessa., & Paiano, 2012). Svårigheterna
grundar sig i en brist på utbildning inom ämnet, och sjuksköterskorna känner sig därför
osäkra i hur de ska bemöta dessa patienter. Sjuksköterskorna uppger att de klarar att ge en
godtagbar vård till patienterna, men upplever att detta inte är tillräckligt i vården av denna
patientgrupp (ibid.). Distriktssköterskor önskar mer utbildning inom psykisk hälsa för att
kunna bemöta patienterna på ett bättre sätt (Haddad et al, 2005).

2.8 Omvårdnadsteori
Benner och Wrubels omsorgsteori utgår från att människan lever i världen och förhåller sig
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till den på ett sätt som är meningsfullt (Kirkevold, 1994). Människan blir den hen är genom
att leva i ett sociokulturellt sammanhang, och utvecklar kunskaper om världen genom att
leva i den. Hälsa kan endast definieras av den enskilde individen, och förstås mot bakgrund
av dennes psykosociala situation och tidigare erfarenheter. När en individ står inför nya och
främmande situationer räcker de tidigare erfarenheterna och copingstrategierna inte längre
till, och individen tvingas att stanna upp och reflektera över situationen. En människa
genomgår under en livstid ett antal sådana faser; detta är en naturlig del av livet. Omsorgen
är kärnan i all omvårdnad, det tillhör människans natur att lägga fokus på någon eller
någonting som ligger utanför det egna jaget. På så sätt uppstår möjligheten att skapa ett
innehållsrikt och meningsfullt liv. I omsorgen skapas meningsfulla sätt att bemästra en
situation, men den kan också ge upphov till stress, sårbarhet och en känsla av otillräcklighet.
Omsorgen är också en förutsättning för att kunna ge och ta emot hjälp. För att en
sjuksköterska på bästa sätt kunna hjälpa en patient krävs att hon försöker förstå och förhålla
sig till individens egen uppfattning av sin situation (ibid.).

Enligt livsvärldsperspektivet måste den kompetenta sjuksköterskan ha fokus på hur hälsa,
sjukdom, lidande och vårdande upplevs av och påverkar den enskilde patienten i dennes
livssammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). ”Det är i och genom livsvärlden som hälsa,
välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. Ett vårdande som inte förstår eller inte
klarar av att möta livsvärlden är följaktligen inget verkligt vårdande.” (ibid., s. 128).

3. Problemformulering
Sedan slutet av 1980-talet har den psykiska ohälsan ökat i Sverige, och den anses nu vara ett
allvarligt folkhälsoproblem. Primärvården ansvarar för första linjens sjukvård och
bedömning vid befarad ohälsa, såväl fysisk som psykisk. Patientens första kontakt sker ofta
med en sjuksköterska, som gör en första bedömning och triagering av patienten, antingen
via telefon eller på plats på vårdcentralen. Studier gjorda i andra länder visar att
sjuksköterskor verksamma i primärvården upplever att de saknar tillräcklig kunskap och
erfarenhet för att kunna ge patienter som lider av psykisk ohälsa en bra vård. Det saknas
generellt studier som berör psykisk ohälsa i primärvården, och särskilt när det gäller
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sjuksköterskans upplevelse av den första kontakten, bedömningen och triageringen av dessa
patienter.

4. Syfte
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedöma och triagera
patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.

5. Metod och genomförande
För att uppnå syftet med studien valdes kvalitativa forskningsintervjuer med
semistrukturerade frågor. Denna datainsamlingsmetod valdes för att få ta del av
sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter inom det aktuella ämnet.

Forskningsintervjun som datainsamlingsmetod använder sig av intervjupersonens svar på
forskarens frågor som datakälla (Denscombe, 2016). Intervjun skiljer sig från det vardagliga
samtalet, bland annat genom att det är intervjuaren som styr samtalet, så att det håller sig till
ett specificerat område. Det finns ett uttalat syfte att producera material som kommer att
användas i någon typ av studie. Intervjun lämpar sig som datainsamlingsmetod när syftet är
att undersöka och beskriva erfarenheter, attityder och upplevelser. Vid semistrukturerade
intervjuer har forskaren ett antal öppna frågor som skall besvaras. Det finns dock ingen fast
ordningsföljd, och forskaren är låter intervjupersonen utveckla sina resonemang inom det
aktuella ämnet. Forskaren styr dock fortfarande intervjun så att den håller sig inom
ämnesområdet och samtliga frågor avhandlas. Det informerade samtycket innebär att
intervjupersonen fått fullständig information om syftet med studien samt att denne när som
helst kan välja att avbryta sitt deltagande utan att förklara varför (ibid.). Intervjun bör
genomföras på en ostörd plats med minimala yttre störningsmoment såsom störande ljud
utifrån. Placeringen i rummet bör tänkas över, så att ögonkontakt möjliggörs men inte
upplevs påtvingad. Forskaren bör använda sig av bestående upptagningar via ljud och/eller
bild för att kunna dokumentera innehållet i intervjun. Enbart det mänskliga minnet är inte
tillförlitligt och skriftlig dokumentation tar fokus från intervjun som sådan (ibid.).
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5.1 Urval
Förfrågan om tillstånd för att genomföra studien skickades ut till enhetschefer för samtliga
vårdcentraler inom ett utvalt primärvårdsområde i Västra Götaland. Det aktuella området
valdes ut med tanke på geografisk närhet. Totalt skickades förfrågan ut till 12 offentliga och
2 privata vårdcentraler. Förfrågan om genomförande av studien skickades ut via mail till
samtliga enhetschefer inom det aktuella området 171025 (bilaga 1). Efter 14 dagar (171108)
skickades en påminnelse ut till de enhetschefer som inte hade besvarat förfrågan. Efter
godkännande från enhetscheferna sändes ett mail till samtliga sjuksköterskor på de aktuella
vårdcentralerna (bilaga 2).

5.2 Genomförande
En intervjuguide med ett antal öppna frågor arbetades fram (bilaga 3). Intervjuer
genomfördes med 9 sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning, verksamma på
offentliga och privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Intervjun inleddes med
allmänna frågor om antal yrkesverksamma år samt om den aktuella sjuksköterskan hade
någon specialistutbildning, för att sedan gå över på frågor om hur samtalet, bedömningen
och triageringen av patienter med psykisk ohälsa upplevdes av sjuksköterskan.
Intervjupersonerna fick själva välja tid, plats och metod för genomförandet av intervjun.
Detta resulterade i att intervjuerna genomfördes öga mot öga eller via telefon. Även Skype
erbjöds som alternativ, men det var ingen av intervjupersonerna som valde denna metod.
Intervjuerna, som tog mellan 15-30 minuter, spelades in med hjälp av intervjuarens
mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades ordagrant av intervjuaren själv i nära anslutning
till intervjuns genomförande. Ljudfilerna är avidentifierade och förvaras på en säker plats.
Efter studiens färdigställande kommer de att raderas.

5.3 Analys
De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys enligt Braun och
Clarke (2006), och deras faser för analys. Tematisk analys är en metod för att identifiera,
analysera och rapportera mönster från det insamlade datamaterialet. En induktiv
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databaserad analys valdes, där datamaterialet samlades in och analyserades med fokus på
det textnära innehållet. En essentialistisk ansats användes, där utgångspunkten var att de
ord individen använder är en reflektion av och ett uttryck för dennes erfarenheter och
upplevelser (ibid.).

De transkriberade intervjuerna lästes i sin helhet igenom, för att författaren skulle få en
påminnelse om innehållet (Braun & Clarke, 2006). Redan här började mönster att identifieras.
Datamaterialet lästes sedan aktivt igenom upprepade gånger, såväl i sin helhet som utvalda
delar av materialet, med syfte att identifiera mönster. De identifierade mönstren markerades
i det utskrivna datamaterialet med hjälp av olikfärgade överstrykningspennor. Därefter
påbörjades en kodning av det insamlade datamaterialet. Här identifierades och grupperades
minsta gemensamma nämnare för identifierade mönster. Kodningen skedde sedan manuellt
och med utgångspunkt i studiens syfte. Därefter sorterades de olika koderna enligt
potentiella teman och subteman. I nästa skede studerades samtliga teman noggrant för att
avgöra vilka som verkligen kvalificerade sig för att vara ett eget tema, vilka teman som
kunde föras samman och vilka som behövde delas upp i ytterligare subteman. Syftet med
denna del av analysen är att data inom ett tema skall hänga ihop på ett meningsfullt sätt och
det skall finnas tydliga gränser mellan olika teman (Braun & Clarke, 2006). Därefter
studerades teman och subteman i förhållande till hela det insamlade datamaterialet. Detta
för att kontrollera temans validitet i förhållande till datamaterialet samt att kontrollera så att
teman och subteman korrekt speglade datamaterialet. I nästa skede namngavs teman och
subteman genom att essensen i varje tema och subtema identifierades och analyserades i
förhållande till övriga teman och i förhållande till studiens syfte. Därefter gjordes en
avslutande analys och en sammanställning av hela materialet.

6 Etiska aspekter
Forskningen ska vara av hög kvalitet och göra större nytta i form av ökad kunskap inom
ämnet än det eventuella obehag intervjupersonen utsätts för (Forskningsrådet, 2017).
Tillstånd att genomföra studien inhämtades av samtliga vårdcentralschefer.
Sjuksköterskorna fick sedan själva anmäla sitt intresse för deltagande till författaren.
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Intervjupersonerna informerades i förväg om studiens bakgrund och syfte samt att de när
som helst kunde avbryta sitt deltagande, utan att behöva ange någon orsak till detta. Det
informerade samtycket kan vara skriftligt eller muntligt; i föreliggande studie gavs muntligt
samtycke. Alla delar i medverkan har varit helt frivillig, och således har ingen intervjuperson
heller spelats in utan att veta om det (ibid.). Författaren kan inte se att någon intervjuperson
har lidit någon form av skada av att ha deltagit i studien.
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7. Resultat
De intervjuade sjuksköterskorna hade varit yrkesverksamma mellan 3-38 år.
Sjuksköterskornas ålder varierade från strax över 20 till runt 60. Några var grundutbildade,
medan andra hade specialistutbildningar och vidareutbildningar med olika inriktning,
exempelvis distriktssköterska, företagssköterska, astma-/KOL-sköterska, diabetessköterska,
psykiatrisjuksköterska och KBT-terapeut. På de flesta vårdcentralerna fanns kurator och/eller
psykolog representerade, på några fanns även psykiatrisjuksköterskor, som dock i
förekommande fall hade en låg tjänstgöringsgrad.

7.1 Sjuksköterskornas erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa
Sjuksköterskorna upplevde att det är ett ökande antal patienter som söker hjälp på
vårdcentralen på grund av psykisk ohälsa. Det gäller alltifrån patienter med enklare
vardagsrelaterad psykisk ohälsa till patienter med svårare psykisk sjukdom, som blivit
utremitterade från specialistpsykiatrin.

”Jag tycker det är jättemånga som söker sig på grund av psykisk ohälsa till oss, och diverse
problem och utbrändhet, och depression, och… matstörning, och… svårigheter i skolor, och
jag tycker det blir mer och mer sånt.”

Flera sjuksköterskor påtalade att många yngre patienter idag söker vård på grund av psykisk
ohälsa. Många ungdomar hinner knappt ut i arbetslivet innan de behöver sjukskrivas på
grund av stress- och utmattningsrelaterade besvär. Samhällsklimatet och de ökade kraven
nämns som troliga bakomliggande orsaker till detta.

”Det som är mest skrämmande är att folk blir yngre och yngre, som söker sig för det. Det är
liksom tidiga tonåringar… och även... och då är det ju diverse, om det är anorexi, om det är
dyslexi eller andra sådana… även att det är… unga människor som knappt… börjat i
yrkeslivet, som känner sig att de är utbrända. Det tycker jag har blivit mycket sånt. Att de
inte orkar med arbetslivet.”
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”Men sen är det de unga. Tjejer, men även en del unga killar, som, alltså… vi pratar

om 20-årsåldern, de har knappt hunnit ut i arbetslivet och vill vara sjukskrivna för
de orkar inte, de är utmattade, säger de. De är slutkörda. Och det… det är ju liksom
helt galet. De kan… man kan inte börja sitt arbetsliv så.”

7.2 Tidsfaktorn
Många sjuksköterskor tog upp tiden som en viktig faktor i samtalet, bedömningen och
triageringen av patienter med psykisk ohälsa. Det är viktigt att låta samtalet få ta tid, för att
kunna skapa ett förtroende som underlättar för patienten att öppna sig och berätta om sin
problematik. Samtidigt finns det en tidspress, som påverkar samtalet och bedömningen
negativt. Det är sex minuter avsatt för varje samtal när en patient ringer in till vårdcentralen,
och om ett samtal tar längre tid så innebär det att alla andra som kontaktat vårdcentralen
kommer att bli uppringda efter den tid som har angivits.

”Det kan jag tycka att det är lite svårt att tratta in, när man känner att man har en… är
pressad, på 6 minuter. För det första lyssna av, sen diagnosticera eller tänka till vad det här
problemet består utav, och sen tratta ner det, och sen så veta att det ligger kanske 15 samtal och
väntar. Där är jag lite stressad, har ibland lite svårt att lyssna av, helt och hållet. Så jag tror
inte att man är så lyhörd, eftersom det är tidspress.”

”Men det är ju också även på telefonen, och de mötena är ju väldigt, väldigt jobba, när man har
den tidspressen. Och det är ju både i telefonen och när man vet att man har andra patienter som
väntar, på mottagningen…”

”Och sen att man tar sig tid. Även om… man inte alltid har den tiden så är det jätteviktigt att
ta en ordentlig anamnes. ”

7.3 Kommunikationens betydelse
Patienter som söker vård på grund av psykisk ohälsa har ofta svårt att verbalisera hur de
mår. Sjuksköterskorna upplevde att bedömningen och triageringen underlättades om
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patienten kunde uttrycka sina svårigheter och sitt hjälpbehov. Sjuksköterskorna upplevde
svårigheter i att vara lyhörd för det outtalade och ställa rätt frågor för att få reda på
tillräckligt med information även i de fall då patienten inte själv klarar att sätta ord på sin
problematik.

”Det tycker jag är svårt… Dels för att det ibland kan vara väldigt knapphändigt när de
ringer; ’jag mår inte bra’, är det många som säger… och då får man ju liksom… få ur dem,
egentligen, hur de mår. Jag tycker det är svårt, kan vara svårt att ställa rätt frågor, också, i det
läget.”

”Ibland kan det vara väldigt enkelt att få reda på vad egentligen grundproblemet är. Men ibland
kan det vara precis tvärtom. Det är lite att de är tystlåtna, vill inte säga så mycket… då kan
det vara svårt. Tycker jag, faktiskt. Man får nysta lite, så brukar man få reda på
det ibland. Inte kanske rakt ut, men… man har ändå kanske lite förståelse för vad det kan
vara.”

Patienterna kontaktar ofta vårdcentralen på grund av olika diffusa fysiska besvär, det kan
exempelvis handla om hjärtklappning eller yrsel. Efter en stunds samtal kan en erfaren
sjuksköterska ställa de frågor som hjälper patienten att öppna sig och berätta om sina
känslor. Det kan exempelvis handla om stress i skolan eller på arbetet, problem med vänner
eller i relation till en partner.

”Det är lite lurigt med de här… // Det kan ju vara att det uttrycker sig oftast mest i
somatiska besvär innan de… kommer fram till sina… psykiska besvär, eller vad de
vill… egentligen vill, utan de kommer för att de vill… tror att det är nåt annat hela
tiden.”

”Och då ibland är det som att man trycker på en knapp, när man väl har frågat, då brukar de
berätta. Och många gånger så kommer då berättelser att ’Nej, jag mår inte bra’… Ofta ringer
de för andra anledningar, och så lirkas det fram under berättelsens gång.”
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7.4 Att skapa relation och förtroende
Sjuksköterskorna talade om vikten av att snabbt skapa en relation, så att patienten känner
förtroende och vågar berätta om sin problematik. Bland faktorer som kan underlätta
relationsskapandet nämndes bland annat att ta sig tiden att lyssna, ge ett respektfullt
bemötande och att vara ärlig och våga ställa raka frågor.

”Men ofta är det ju så, upplever jag, att det viktiga är att man är ärlig och rak i
kommunikationen med individen, när man möter dem, och att man försöker att skapa ett
förtroende, så att de känner sig trygga när de möter en… Och att de känner sig
omhändertagna och vet att vi strävar efter att nå den bästa vården för dem.”

”Jag tycker att alltid när du träffar en människa så får du försöka möta människan här och nu,
utifrån den människan du har framför dig, dens perspektiv. Man får inte ha nåt färdigt i
huvudet, vare sig det är människor som inte mår psykiskt dåligt eller om det är människor som
mår psykiskt dåligt. Och möter man dem neutralt, på ett värdigt sätt, då tycker jag ofta att
man… man lätt får en kontakt, och de känner sig sedda och lyssnade på… och jag tycker inte
ofta att det är ett problem att prata med dem då.”

7.5 Betydelsen av kunskap och personliga egenskaper
För att kunna bemöta och triagera patienter med psykisk ohälsa på bästa sätt ansåg
sjuksköterskorna att det förutom kunskap även krävs empatisk förmåga och erfarenhet,
såväl yrkeserfarenhet som erfarenhet av att möta personer med psykisk ohälsa.

”Sen tror jag ibland att det inte alls är fel att ha en specialistutbildning, alternativt att man
kanske har jobbat inom psykiatrin, att du… Att man har lite kunskap med sig om hur
människor som mår psykiskt dåligt kan te sig. Jag tror att det kan vara lättare att göra en
bedömning då, för… människor som ibland mår riktigt dåligt… man måste försöka nå dem på
ett speciellt sätt, för annars kanske de inte öppnar sig, och då kanske du aldrig får reda på hur dåligt
de mår. Det är faran att man missar det där… // … man kanske inte alltid förstår hur dåligt de mår.
Så att man inte missar nån som sen kanske till exempel, i värsta fall skulle gå och ta livet av sig.”
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”Mycket erfarenhet och… arbetet, att man träffar dem dagligen… de som inte
mår bra. // … alltså, jag tror inte alltid studier är ett måste, utan jag tror
lite också på mänskligt… empatisk förmåga… om jag säger så då. Erfarenhet och empatisk
förmåga.”

De sjuksköterskor som hade mer kunskap inom ämnet samt yrkeserfarenhet och erfarenhet
av möten med personer som lider av psykisk ohälsa upplevde också en ökad trygghet i att
våga ställa de svåra frågorna för att kunna göra en bedömning av huruvida patienten
riskerar att skada sig själv eller ta sitt liv.

”Ja, man behöver ju alltid en fördjupning i kunskaper. Dels en… kunskap i att våga ställa de
här svåra frågorna. Våga lyssna bakom, och ha kapacitet att lyssna bakom, men också att
våga fråga ’Hur har du tänkt? Har du tänkt att ta livet av dig? Hur har du tänkt att göra?’
Vara trygg i att man vågar fronta de sakerna. Det är väl sådant som man har blivit
tryggare med… med åren som sköterska, tror jag. ”

”Jag känner mig ju rätt trygg med… all den kunskap jag har, och jag upplever det inte
skrämmande eller… otäckt med psykisk sjukdom eller psykiska problem.”

7.6 Att göra en korrekt bedömning och prioritering
Samtliga sjuksköterskor berörde vikten av att göra en korrekt bedömning och prioritering,
för att fånga upp de patienter som är allvarligt sjuka och riskerar att skada sig själva eller ta
sitt liv. Ofta beskrev sjuksköterskorna att de fick ”en känsla” för hur dåligt patienten mår,
och att de utifrån denna känsla gjorde sin fortsatta bedömning och prioritering.
Det fanns en oro att missa att identifiera de patienter som är allra svårast sjuka. Här gör
sjuksköterskorna även en bedömning av huruvida patienten har kapaciteten att faktiskt följa
de råd som ges. Ibland kan patienten uppleva det som ett alltför stort steg att kontakta
akutpsykiatrin, då kan sjuksköterskan istället välja att boka in ett läkarbesök på
vårdcentralen, för att avdramatisera det hela. Läkaren får då sedan ta ställning till om
patienten behöver remitteras vidare.
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”Man får ju vibbar. Man lyssnar på ord bakom, man lyssnar på de osagda orden.
Man ställer ju ofta frågan Hur mår du? Har du tänkt att göra dig någonting? Eh,
man gör ju en skattning utav… allvarlighetsgraden i… i ärendet. Framför allt med
tanke på suicidrisk och att man ska göra sig något dumt, och det är ju liksom den
första alarmklockan. Sen i och med att jag är på BVC så går det ju alarmklockor om
föräldrar har ett illabefinnande också.”

”För det är ju så, att de patienter som tidigare har gått i psykiatrin, de är ju
överförda till… Närhälsan, som det ser ut idag… och de patienterna är ju mycket
mer sköra, och även patienter med missbruksproblem är ju också sådana patienter
som mår psykiskt instabilt, och där får man ju faktiskt prioritera dem… ganska
omgående.”

”Jag brukar tänka så här: Är det nåt urakut? Mår de så pass dåligt att de har funderingar på
att skada sig själva, ta livet av sig eller att man upplever det så akut, och man får svaret att
’Ja, jag har tankar på detta’, då brukar jag boka in till en doktor samma dag, alternativt
faktiskt, vid ett tillfälle har jag hänvisat en direkt upp till akutpsykiatrin.”

Sjuksköterskorna upplevde det lättare att göra en korrekt bedömning och triagering av
patienten i mötet öga mot öga än när de talade med patienten i telefon. Fler parametrar kan
vägas in i bedömningen, såsom hur patienten ser ut och hur den är i kontakten.

”Det är ju lättare att möta någon ansikte mot ansikte än att sitta med någon i andra änden
som man inte ser framför sig. För nu vet man ju på nåt sätt ändå hur de ser ut och vad
problemet är för man har ju… pratat med dem. Innan, eller vad ska man säga? Man har ju
ändå kanske träffat dem innan, än bara haft en treminuters telefonkontakt.”

”Det är ju lättare. Man kan ju ta in flera parametrar. Jag läser ju av kroppen,
kroppskontakten. Just på BVC så läser jag ju av anknytningen också, barnets reaktion på
föräldrars signaler, och… och sådant, så det är ju mycket lättare när man har personen

22

framför sig än i telefonen.”

7.7 Att triagera
Redan efter den första bedömningen i telefonen hänvisas patienten till den vårdgivare som
bedöms kunna hjälpa den på bästa sätt. En del kanske är i behov av en sjukskrivning eller
någon form av medicinering, och bokas direkt in för en läkarbedömning. Hur allvarlig
patientens problematik bedöms vara avgör hur snart läkarbesöket bokas in. Andra patienter
hänvisas exempelvis till rehabmottagningen för hjälp med stresshantering, medveten
närvaro eller hjälp med att strukturera upp vardagen. Sjuksköterskorna hänvisar även till
familjerådgivningen, företagshälsovården, diakonen, socialtjänsten eller specialistpsykiatrin.

”Och jag ser att man kan redan i telefonen faktiskt på ett bra sätt fånga upp
patienterna och… titta på, liksom… dels, att man ser till att ha en bra triagering,
vilket vi ju har väldigt tydligt, liksom, vad söker patienten för? // Hur länge har de haft
det här bekymret? Vad har de… ja, vad har de använt för strategier för att hantera det
och har det fungerat? Ja… sådana där saker, att man ställer liksom sådana där…
delar, och sen så tittar vi också på, så här; Jaha, är det relationsproblematik, är det…
alltså, förstår du? Så de hamnar på rätt ställe.”

Sjuksköterskorna beskriver att många patienter remitteras ut till primärvården, efter att
tidigare ha kontrollerats via specialistpsykiatrin. Många gånger upplever de att patienterna
blir lidande och inte får optimal vård på grund av bristande resurser inom
specialistpsykiatrin och att gränsdragningen mellan primärvården och specialistpsykiatrin
inte alltid är tydlig.

”Upplever ju också att specialistpsykiatrin idag skickar över väldigt mycket patienter
till Närhälsan. Patienter med svåra psykiska diagnoser. Som kanske egentligen
skulle… eller ja, som jag då tror skulle må mycket bättre av specialistvård, fullt ut.
Alltså, att de har resurser också att… inom öppenvårdspsyk kunna ta hand om dem.”

”Det kan man ju också känna, att de hamnar mellan stolarna… mellan psykiatrin
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och mellan primärvården. Och vems ansvar är vad? // Och det kan det väl också bli
i triag… i första samtalet kanske, egentligen; Är det vårat ansvar? Är det psykiatrins
ansvar? Och hur, att inte samarbetet där funkar riktigt. Och likadant med BUP, är
det ju också likadant, att det är svårt att få ett samarbete, svårt att få ett bra flöde…
däremellan, och då hamnar de i kläm. ”

7.8 Bakomliggande orsaker
För att kunna göra en korrekt bedömning och triagering anser sjuksköterskorna att det är
viktigt att ta reda på vad patientens psykiska ohälsa beror på. Sjuksköterskorna nämnde ett
flertal olika bakomliggande orsaker, såsom exempelvis relationsproblem, arbetsrelaterade
problem eller svårare psykiska sjukdomar såsom depressioner, ätstörningar eller Schizofreni.

”Man vet inte riktigt… vad deras psykiska ohälsa beror på, så det tycker jag är lite
jobbigt. Det är lättare att hantera om man vet vad det beror på.”

”Och sorg och förluster handlar ju de flesta… psykiska problem om, så att
säga. // I någon form så är det så. /… livssituationer, alltså det är ju förluster, det
kan vara någon som, anhörig som har gått bort, det kan vara skilsmässa, du kan ha
blivit av med ditt arbete, ja… Mist ett husdjur eller whatever.”

Några sjuksköterskor kunde se en ökad psykisk ohälsa hos patienter som arbetar i yrken
med mycket människokontakt, såsom personal inom hälso- och sjukvård samt skolan.

”Om vi ska tillbaka till vilka patienter och så, som söker så tycker jag att det har
varit väldigt mycket… vårdpersonal, lärare… ja, människoyrken, kanske jag
ska säga, som… som jag upplever. Och det kanske har med… ja, det vet jag ju inte
men jag tänker mig kanske att det har med stress att göra. Att man har ett, ett jobb
som man inte kan… bromsa, kanske, eller… ja, det behöver ju inte vara arbetet, det
kan ju vara privata… Men det är många sådana yrkesroller, som söker.”

Flera sjuksköterskor nämner att samhällsklimatet idag bidrar till en ökad psykisk ohälsa.
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”Samhällsklimatet. Allt ska gå så fort, och man ska prestera, och man ska klara av… allt.
Hem och hus och barn.”

De bakomliggande orsakerna till den psykiska ohälsan varierar delvis med åldern. Flera
nämner att yngre patienter inte alltid har verktygen att hantera de vardagliga problem som
hör livet till. Detta kan bland annat bero på de förändrade familjemönstren, där föräldrar
samt mor- och farföräldrar inte finns tillgängliga för rådgivningar och bedömningar på
samma sätt som de har gjort för tidigare generationer.

”Det är ju relativt unga personer som inte har verktygen när… när livet slår till. Och livet...
ställer höga krav egentligen, och de kan inte hantera det. // Det är ju också att då har man
kanske inte mormödrar eller mamma eller pappa, eller nån som finns där och liksom man kan
prata med, man kanske inte ens har personer riktigt så man kan… samtala om det svåra när
livet slår till.”

”Det är ju väldigt spännande. Man skulle önska att människor förstod mer om…
hur deras kropp fungerar och hur de kan förhålla sig till livet. Att man kan hitta en
acceptans i att livet faktiskt är tufft emellanåt. Lite väl tufft emellanåt, men det är… som
man kan… det är inte… det är inte en sjukdom. Livet är inte en sjukdom.”

Äldre personer uppvisar delvis andra former av psykisk ohälsa. De som närmar sig
pensionsåldern ska hänga med i ungdomarnas höga tempo och delta i arbetslivet på samma
villkor. Efter pensionen kan det exempelvis uppstå problem orsakade av ensamhet, oro
och/eller begynnande demenssjukdom.

”Och sen så är det klart att… de som är ännu äldre då, kanske… 55 år och uppåt så… 10 år
kvar till pension… att då ändrar ju… det händer så mycket för dem, i arbetsklimatet, att de inte
hänger med på grund av det, att man ska komma med nya… // det är ju generationen yngre
som ska vara så alerta och man kommer med nya… inputs som ska vara så bra för jobbet, och
man hänger kanske inte med…”
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”Även äldre kan jag se som… man har börjat bli mer och mer orolig, man är… lite begynnande
demens som… som inte riktigt har visat… man har inte riktigt, kommit underfund med vad det
gäller. // Men även äldre som har mer en oro och ångest då. Ensamhet.”

7.9 De egna upplevelserna och känslorna
De intervjuade sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde samtalet, bedömningen och
triageringen av patienter med psykisk ohälsa mycket svårt, oberoende av hur länge de hade
arbetat och om de hade någon specialistutbildning eller ej. I bakgrunden finns alltid en oro
för att inte lyckas identifiera de patienter som lider av allvarlig psykisk ohälsa, och riskerar
att skada sig själva eller ta sitt liv.

”Jag tror att… alla tycker det är svårt. Oavsett om man har jobbat med det eller inte så är
ju… alltid situationen… ny, för det är ju alltid en ny person.”

”Jag kan vara lite orolig ibland innan, för vad ska det bli av det här, liksom… samtalet,
och… hur s… du vet, man målar upp det 10 gånger värre än vad det är, men man upplever
ju de samtalen väldigt givande, så klart. Och tuffa emellanåt.”

Det är inte alltid som patienten söker vård på grund av sin psykiska ohälsa, utan det kan
komma fram i samband med att patienten är på vårdcentralen av någon annan anledning.
Det händer också att patienter söker vård på grund av fysiska symtom, som sedan visar sig
bero på psykiska bakomliggande orsaker. När sjuksköterskorna inte är förberedda på att
patienten lider av psykisk ohälsa kan de känna sig överrumplade. De vill kunna göra något
konkret för att hjälpa patienten, och när det inte finns någon sådan åtgärd känner sig
sjuksköterskorna maktlösa.

”För det första så tycker jag alltid man blir… // Man blir så överrumplad varje gång, eller…
man får det bara i knäet, känner jag. Och så… *suck* så kan jag tycka det är svårt för… jag
upplever inte att jag kan göra så mycket, över telefon, egentligen… // Det är väl för att jag
känner att jag kan så lite om det. Jag kan inte göra så mycket mer, upplever jag, än
att… lyssna och bekräfta och… kanske… ja, klappa lite på axeln, och… och det
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kanske räcker ibland.”

Några sjuksköterskor upplevde att de tog på sig patientens känslor, och blev känslomässigt
påverkade av samtalet. De tyckte också synd om patienterna, och hade velat boka in alla som
söker vård på grund av psykisk ohälsa för en läkarbedömning samma dag. Bristande
resurser tillåter dock inte detta, utan sjuksköterskan måste göra en bedömning och
prioritering.

”Men sen ibland kan det bli… lite jobbigt för en själv också. Kan jag känna.”

”Jag tycker det är jättesvårt, för… samtidigt så… kan jag känna att man tycker ju synd om
alla. När man vill att, helst att alla ska få hjälp idag, men det är ju inte så. Så det är…
svårt.”

Även om de upplevde samtalet med patienter som söker vård på grund av psykisk ohälsa
svårt så tyckte de flesta sjuksköterskorna ändå att det är ett intressant område, och flera av
sjuksköterskorna upplevde det mycket tillfredsställande och givande när de märkte att de
kunde hjälpa patienterna.

”Har man väl… väl tiden, som sagt, och hinner sitta ner ordentligt, och kan prata, ta sig tid,
så… då är det ju… ganska så… ja, det är ju inte roligt, men det är ju väldigt… det är ju
intressant så, och skönt, när man kan hjälpa dem.”

”Man upplever ju de samtalen väldigt givande, så klart. Och tuffa emellanåt. // Man kan
bara vara medmänniska, i princip, för att… det är förfärligt. Eh, så att… men,
jättespännande, så klart, att följa människor… följa, och se vart det tar vägen, med
människor, och se att det faktiskt blir bättre, att livet vänder.”

7.10 När de egna kunskaperna inte räcker till
När de egna kunskaperna inte räcker till uttryckte sjuksköterskorna en trygghet i att kunna
rådfråga och få stöttning från såväl kollegor som arbetskamrater från andra yrkeskategorier
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och andra vårdgivare, såsom öppenvårdpsykiatrin.

”Ofta så går man ju och rådfrågar kollegialt, lite kollegial stöttning; hur känner du
till det här? Känner du till det ärendet? Nu gjorde jag så, nu tänkte jag så här, hur
hade du tänkt i det ärendet? Mycket kollegial stöttning. Och märker man att det är
ett snäpp värre, då går man väl till en läkare och rådfrågar där, eller psykolog eller
om man, det är något sådant inne i ärendet.”

”Då försöker jag ju, om det är ett triageringsmöte och jag känner att här, här klarar
jag inte av att bemöta hela… hela individens… problematik, så att säga. Då måste
jag ju koppla det till en läkare. Och… i vissa fall, där jag själv känner att jag ändå…
har en bild av hur det står till och om jag, känner att den här individen måste vidare
till psykiatrin… Då brukar jag ju kontakta, för det första så ber jag om patientens
godkännande, att kontakta psykiatrin, och så brukar jag vända mig dit, och se om jag
kan ordna en tid till dem. Eller ett möte med exempelvis mobila teamet.”

7.11 Utvecklingspotential
Sjuksköterskorna hade olika tankar kring hur bedömningen och trigeringen av patienter som
söker vård inom primärvården på grund av psykisk ohälsa kan underlättas och förbättras.

7.11.1 Utbildning och information
Flera sjuksköterskor uttryckte att de har otillräckliga kunskaper om psykisk ohälsa. De
upplevde inte att de fått tillräckligt med utbildning varken inom grundutbildningen eller
inom de vidareutbildningar de läst. Några sjuksköterskor uttryckte önskemål om någon
form av utbildningsinsats i form endagsutbildningar eller fokusgrupper med representanter
från enheten för psykisk hälsa.

”Men jag tänker att det kanske skulle vara bra bara att få någon… någon dagskurs
eller någon liten… Det finns väl ingen snabbkurs kanske, men… bara lite så man
hade någon… några grejer att… så man fick en liten lathund, för vad man kan tänka
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på och vad man ska fråga och… så där, så man har något bara. För den, när jag…
pluggade, då hade vi en veckas praktik inom psykiatrin. Och det var säkert några
som fick ut mycket av det…”

7.11.2 Checklistor och triagemallar
Några sjuksköterskor berättade att de hade någon form av checklista att gå efter i
telefonrådgivningen. Detta upplevdes som en stor trygghet i bedömning och triagering av
patienter med psykisk ohälsa. De sjuksköterskor som arbetade på en vårdcentral där det inte
fanns något liknande stöd uttryckte starka önskemål om att få ta del av någon form av
checklista eller triagemall som en trygghet i att inte missa någon viktig fråga i bedömningen
av patienter med psykisk ohälsa och för att underlätta trigeringen till rätt instans.

7.11.3 Handledning och diskussionsgrupper
Sjuksköterskorna uttryckte önskemål om regelbunden handledning och/eller möten i
diskussionsgrupper både inom professionen men även med representanter för enheten för
psykisk hälsa. Sjuksköterskorna upplevde ett stort behov av att få tillfälle att diskutera olika
patientfall och få tips om hur de kan tänka i olika situationer och bedömningar.

”Det är ju att man har tillgång till… till handledning. När det gäller psykisk ohälsa,
över huvud taget. Därför att vi… Vi behöver det. Vi behöver det. Och det behöver
vara regelbundna… handledda möten, där man får insikt i vad som… är aktuellt i,
inom psykvården, så att säga, och vad som… Ja, man bör tänka på i mötet med
individerna. Det känner jag är en stor… stort behov.”

”Jag tror att man kontinuerligt måste ha med den diskussionen med
sköterskegruppen på sköterskemöten och… att man liksom diskuterar de här bitarna,
hur vi gör och hur vi tänker. // Och sen bör man ju hela tiden liksom ha en diskussion
och… alltså att, ja att det finns typ en psykiatrisköterska eller någon annan med
psykiatrikunskap att bolla med. ”Hur skulle jag tänka med den här patienten? Vad
ska jag göra med den här patienten? Hur ska jag komma fram till den här? Alltså det
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är ju så, finns inga quick… lösningar, utan man får jobba fram sätt att förhålla sig
till hur man ska fånga upp de här människorna. På olika vis.”

8. Diskussion
8.1 Metoddiskussion
Forskningsintervjun bygger på självrapportering; datamaterialet bygger på vad
intervjupersonen uppger sig göra, tänka eller känna (Denscombe, 2016). Intervjuaren kan
därför aldrig vara helt säker på att det är de verkliga upplevelserna och åsikterna som
kommer fram i intervjun. I alla forskningsintervjuer finns en risk att intervjupersonen ger det
svar som hen tror att forskaren eftersöker. Forskaren kan i viss mån anpassa sig för att främja
en god intervjumiljö. Detta kan ex ske genom att passa tider, vara artig, neutral och lyhörd
för intervjupersonens signaler (ibid.). De flesta sjuksköterskorna valde att genomföra
intervjun öga mot öga, men två sjuksköterskor valde av praktiska skäl att genomföra en
telefonintervju. Det finns både för- och nackdelar med båda varianterna. Vid en intervju öga
mot öga kan forskaren läsa av intervjupersonens kroppsspråk och kan på så sätt vara mer
lyhörd i intervjusituationen. Vid telefonintervjuer finns möjlighet till en viss anonymitet.
Intervjupersonen kan känna sig mer avslappnad och uppleva det lättare att tala fritt ur
hjärtat just eftersom den visuella kontakten saknas. Intervjupersonerna har i föreliggande
studie själva valt tid, plats och/eller metod för intervjun. På så sätt bedöms att optimala
förhållanden har uppnåtts för att intervjupersonen ska känna sig så avslappnad som möjligt i
intervjusituationen. Då flera intervjupersoner beskrev likartade erfarenheter och upplevelser
bedöms validiteten i föreliggande studie hög.

Förfrågan om deltagande skickades ut till samtliga offentliga vårdcentraler i området.
Avsikten var att även skicka förfrågan om deltagande till samtliga privata vårdcentraler,
men författaren kunde inte finna kontaktuppgifter till enhetscheferna på flera av dem.
Förfrågan skickades ut till de privata vårdcentraler där kontaktuppgifter till enhetschef eller
motsvarande fanns angivet. Totalt var det 6 chefer som besvarade förfrågan. Av dessa 6 var
det två som bedömde att det inte fanns möjlighet att delta i studien, båda erbjöd sig att delta
vid senare tillfälle.
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Författaren arbetar själv som sjuksköterska inom primärvården. Efter noggrant övervägande
skickades förfrågan även ut till den vårdcentral där författaren är verksam. Detta då studien
genomfördes på ett relativt litet geografiskt område, med ett fåtal vårdcentraler. Bortfallet
bedömdes bli alltför betydande om en vårdcentral uteslöts. Författaren är medveten om
eventuella bias som kan påverka studien, och lade i den mån det är möjligt sin förförståelse
åt sidan. Intervjuguiden utformades för att undvika ledande frågor och alla former av
ledande frågor eller annan påverkan undveks nogsamt under intervjuerna. Författarens
förförståelse bedöms inte ha påverkat studiens genomförande.

Sjuksköterskorna hade en skiftande yrkeserfarenhet; de hade varit verksamma 3-38 år inom
yrket. Deras ålder varierade från strax över 20 till runt 60. Detta, tillsammans med att såväl
grundutbildade som sjuksköterskor med olika specialistutbildningar intervjuades, medförde
en god överblick över sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter kring bedömning och
triagering av patienter med psykisk ohälsa. Samtliga intervjuade sjuksköterskor uttryckte
liknande upplevelser, oberoende av ålder, yrkesverksamma år och specialistutbildningar.
Resultatet överensstämmer med tidigare forskning inom området, vilket också stärker
studiens trovärdighet och giltighet.

8.2 Resultatdiskussion
Patienter som lider av psykisk ohälsa är en eftersatt patientgrupp, vilket även speglas i den
forskning som görs (Östman, 2002). Under åren 2000-2001 berörde endast 2% av samtliga
svenska akademiska doktorsavhandlingar området psykisk hälsa. Av dessa utgick 6-8% av
omvårdnads-/ vårdvetenskaplig forskning (ibid.). Denna forskning är framför allt fokuserad
på patienter med svåra och varaktiga psykiatriska sjukdomar, det vill säga de patienter som
fortfarande vårdas inom specialistpsykiatrin (Blomberg & Hedelin, 2007), och det finns
endast ett fåtal studier gjorda gällande primärvårdskontexten (Allgulander & Nilsson, 2003).
Detta kan delvis bero på att svenska statistikkällor motsvarande dem som används i
slutenvården saknas (ibid.).
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8.2.1 Sjuksköterskornas erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa
Sjuksköterskorna upplevde att det är alltfler patienter som kontaktar vårdcentralen på grund
av psykisk ohälsa, och att problematiken framför allt ökar i de yngre åldrarna. Som troliga
bidragande orsaker till detta nämndes bland annat det allt hårdare samhällsklimatet och de
ökade kraven som ställs på människor idag. Statistiken visar att den psykiska ohälsan i
Sverige faktiskt har ökat, och ökningen utgörs just av den lätta till måttliga ohälsan som
primärvården ansvarar för (Blomberg & Hedelin, 2007; SKL 2017; Socialstyrelsen, 2009).
Problem med ängslan, oro och ångest har ökat allra mest i åldern 16-24 år (Socialstyrelsen,
2009), vilket bekräftar de intervjuade sjuksköterskornas upplevelse av att den psykiska
ohälsan ökar allra mest i de yngre åldrarna.

8.2.2 Tidsfaktorn
Hälso- och sjukvården är idag en slimmad organisation, vilket märks även i primärvården.
Sjuksköterskorna nämnde att de har sex minuter avsatt per telefonsamtal, vid återringning
till de patienter som kontaktar vårdcentralen. Sjuksköterskor som arbetar med
telefonrådgivning i England har samma tidsbegränsning (Weir & Waddington, 2008). I
denna tid ingår även att dokumentera samtalet. Sjuksköterskorna ska under denna
begränsade tid hinna ringa in hur problematiken ser ut, ta en anamnes och kartlägga
eventuella bakomliggande orsaker, för att kunna göra en korrekt bedömning och triagering.
Sjuksköterskorna i föreliggande studie uttryckte att det är viktigt att låta samtalet få ta tid,
för att kunna skapa ett förtroende som underlättar för patienten att öppna sig och berätta om
sin problematik. Samtidigt upplever de en stress när de ser att telefonkön blir allt längre.
Tidigare studier visar att sjuksköterskor i telefonrådgivning upplever frustration när de
fastnar i ett samtal med en patient som behöver omfattande rådgivning och undervisning,
samtidigt som andra samtal väntar (Nauright, Moneyham & Williamson, 1999).
Sjuksköterskorna uttrycker en oro att ett brådskande samtal med en svårt sjuk patient är ett
av dem som får vänta medan de talar ”för länge” med en annan patient (ibid.). Att på ett
medvetet och öppet sätt möta patientens livsvärld kan vara svårt och tidskrävande
(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Benner och Wrubel krävs att sjuksköterskan försöker
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förstå och förhålla sig till patientens egen uppfattning av sin situation för att kunna hjälpa
patienten på bästa sätt (Kirkevold, 1994). Patienter beskriver en stor ensamhetskänsla när de
upplever att sjuksköterskor inte tar sig tiden att stanna upp, lyssna och tala med dem
(Nauright et al, 1999).

8.2.3 Kommunikationens betydelse
När en patient ringer till vårdcentralen måste den kunna sätta ord på och beskriva sitt
problem (Leppänen & Sellerberg, 2004). Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att
patienter som lider av psykisk ohälsa ofta kan ha svårt att sätta ord på sina känslor och
beskriva hur de mår. Sjuksköterskorna underströk vikten av att vara lyhörd för det outtalade
och ställa rätt frågor för att få reda på tillräckligt med information även i de fall då patienten
inte själv klarar att sätta ord på sin problematik. Tidigare studier visar att sjuksköterskor
förutom vad patienten säger även väger in det som förblir outtalat, tillsammans med tonfall,
och eventuell närvaro av andra personer när de gör en bedömning och triagering genom
telefonkontakt (Greenberg, 2009).

Sjuksköterskorna i föreliggande studie berättade att patienterna ofta kontaktar vårdcentralen
på grund av olika diffusa fysiska besvär, såsom hjärtklappning eller yrsel. Det krävs
erfarenhet för att kunna ställa de frågor som hjälper patienten att öppna sig och berätta om
sina känslor. Den vårdvetenskapliga forskningen visar att det kan vara svårt för patienter att
sätta ord på sitt lidande och vilken hjälp de behöver för att uppnå ett större välbefinnande
(Dahlberg & Segesten, 2010). Ibland kan detta resultera i att patienten säger det den tror att
sjuksköterskan förväntar sig att den ska säga (ibid.).

8.2.4 Att skapa relation och förtroende
Sjuksköterskorna betonade vikten av att snabbt skapa en relation, så att patienten känner
förtroende och vågar berätta om sin problematik. Bland faktorer som kan underlätta
relationsskapandet nämndes bland annat att ta sig tiden att lyssna, ge ett respektfullt
bemötande och att vara ärlig och våga ställa raka frågor. För att hjälpa patienten att bemästra
sjukdom och lidande måste sjuksköterskan enligt Benner och Wrubel vara aktivt närvarande
för att tillägna sig en djupgående insikt om patientens upplevelse av situationen (Kirkevold,
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1994). I tidigare studier har sjuksköterskor verksamma inom specialistpsykiatrin i Sverige
uttryckt att det är viktigt att inge trygghet och hopp hos patienten (Jormfeldt, Svedberg och
Arvidsson, 2003). Detta görs framför allt genom att vara förstående och genom att se
patienten och ta dennes upplevelser på allvar. På så vis skapas en vårdrelation som
stimulerar hälsofrämjande processer (ibid.). Även amerikanska sjuksköterskor som arbetar
med telefonrådgivning påtalar vikten av att skapa en relation till patienten, så att denne
känner sig bekväm nog att berätta om sin problematik (Greenberg, 2009). Det är först då
sjuksköterskan kan göra en korrekt bedömning och triagering. Dahlberg och Segesten (2010)
menar att varje patient måste mötas med stor öppenhet och följsamhet, för att sjuksköterskan
ska kunna ta del av dennes livsvärld och på så sätt få veta hur den enskilde individen
upplever sin situation, och vad som upplevs problematiskt. Om sjuksköterskan vill veta hur
patienten upplever hälsa, välbefinnande, lidande och vårdande så måste hen fråga om det,
och hen måste lyssna på det svar patienten ger. För att patienten ska vilja och kunna berätta
om sin livsvärld så måste sjuksköterskan vara följsam i dialogen, både när hen lyssnar och
när hen ställer följdfrågor (ibid.). Även Benner och Wrbuel anser att sjuksköterskan först och
främst måste vara aktivt närvarande för att kunna hjälpa sin patient att bemästra sjukdom,
och lidande av olika slag (Kirkevold, 1994). På så vis kan sjuksköterskan få en djupgående
förståelse av patientens upplevelse av situationen, och därigenom hjälpa patienten att
utnyttja sina resurser och väcka hopp om förbättring (ibid.).

8.2.5 Betydelsen av kunskap och personliga egenskaper
I tidigare studier betonas vikten av att det är erfarna sjuksköterskor som ansvarar för
telefonrådgivning och triagering (Nauright et al, 1999). Flera av sjuksköterskorna i
föreliggande studie uttryckte att psykisk ohälsa inte hade fått tillräckligt utrymme i
utbildningen, varken inom grundutbildningen till sjuksköterska eller inom
specialistutbildningarna. Denna upplevelse delas av sjuksköterskor verksamma i
primärvården i Brasilien (Waidman et al, 2012). I föreliggande studie uttryckte de
sjuksköterskor som hade en lång karriär bakom sig eller som hade erfarenhet av arbete inom
psykiatrin tillsammans med de som hade någon psykiatrisk utbildning i form av enstaka
kurser eller specialistutbildningar, att de kände sig tryggare i bedömningen av patienter med
psykisk ohälsa. De beskrev att de ställde mer fördjupade frågor och hade lättare att bedöma
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om patienten led av allvarligare psykisk ohälsa än de sjuksköterskor som saknade sådan
erfarenhet eller utbildning. Distriktssköterskor önskar mer utbildning inom psykisk ohälsa
för att kunna bemöta sina patienter på ett bättre sätt (Haddad et al, 2005). De utbildade
psykiatrisjuksköterskorna noterade att allmänsjuksköterskor kan ha svårt att förstå vilka
uttryck psykisk ohälsa kan ta sig och hur de bäst ska bemöta patienter som lider av psykisk
ohälsa (Weir & Waddington, 2008). Studier visar att det finns stora vinster med
psykiatrisjuksköterskor verksamma inom primärvården (Walker et al, 2000). Dessa kan inta
en konsultroll i primärvårdsteamet, och därmed avlasta såväl övriga sjuksköterskor som
läkare. Psykiatrisjuksköterskan kan också bidra med en akut bedömning av patienter i behov
av sådan. Detta sätt att arbeta skulle bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa
inom primärvården (ibid.).

8.2.6 Att göra en korrekt bedömning och prioritering
Primärvården utgör första linjens psykiatri när det gäller mild till måttlig psykisk ohälsa hos
barn, ungdomar och vuxna (Eklundh, 2013). En stor andel av primärvårdens patienter utgörs
av patienter med olika former av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Vanligtvis sker
patientens första kontakt med en sjuksköterska, antingen via telefon eller via en öppen drop
in-mottagning. I föreliggande studie framkom att sjuksköterskor verksamma inom
primärvården upplevde det mycket svårt att bedöma och triagera patienter med psykisk
ohälsa. Denna upplevelse delades av samtliga sjuksköterskor, oberoende av ålder, antal
yrkesverksamma år och eventuell specialistutbildning. Detta stämmer väl överens med
tidigare studier, där sjuksköterskor i primärvården uttrycker att de svåraste patientärendena
är just de som involverar psykisk ohälsa inklusive missbruksproblematik och/eller våld i
nära relationer (Nauright et al, 1999; Waidman et al, 2012; Weir & Waddington, 2008). I
tidigare studier uttrycker såväl sjuksköterskor som läkare inom primärvården att vården av
patienter med psykisk ohälsa är alltför specialiserad för att på ett bra sätt kunna skötas inom
primärvården (Lester et al, 2005). De flesta upplever att de har otillräcklig kunskap och
erfarenhet för att på ett bra sätt kunna ansvara för att dessa patienter får en bra vård (ibid.).
Enligt de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom betonas vikten
av att all personal som kommer i kontakt med patienter med depression eller
ångestproblematik har rätt kompetens för att kunna tillgodose patientens behov av råd och
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stöd (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde det lättare att
göra en korrekt bedömning och triagering av patienten öga mot öga än i telefon, eftersom de
då kunde väga in fler parametrar i bedömningen. Detta uttrycks även i tidigare studier, där
sjuksköterskorna uttryckte en oro över att i telefonrådgivningen missa information som hade
varit viktig för bedömningen (Nauright et al, 1999).

8.2.7 Att triagera
Triagering och rådgivning via telefon är ett verktyg för att använda resurserna inom hälsooch sjukvården på bästa sätt (Nauright et al, 1999). Patienterna får på ett kostnadseffektivt
sätt vård på rätt nivå, av den person som är mest lämpad att ge vården (ibid.).
Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskriver att de redan vid den första kontakten med
patienten i telefon försöker att göra en bedömning vart patienten kan få bäst hjälp mot sin
problematik. Ibland bokas patienten in för bedömning hos en läkare, detta sker exempelvis
om det kan vara aktuellt med medicinering eller suicidriskbedömning och eventuell remiss
vidare till specialistpsykiatrin. Ibland hänvisas patienten direkt till enheten för psykisk hälsa,
för bedömning av psykolog, kurator eller psykoteraput. Vid andra tillfällen kan patienten
hänvisas till ungdomsmottagning eller diakon för stödsamtal, familjerådgivningen för hjälp i
relationsfrågor, socialtjänstens missbruksenhet eller till rehabmottagningen för hjälp med
stresshantering eller hjälp att strukturera upp vardagen.

8.2.8 Bakomliggande orsaker
Sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt att ta reda på vad patientens psykiska ohälsa beror
på, för att kunna göra en korrekt bedömning och triagering. Som exempel på bakomliggande
orsaker nämndes bland annat relationsproblem, arbetsrelaterade problem eller svårare
psykiska sjukdomar som depressioner, ätstörningar eller Schizofreni. Några sjuksköterskor
berättade om en ökad psykisk ohälsa hos patienter som arbetar i yrken med mycket kontakt
med andra människor, såsom personal inom hälso- och sjukvård samt skolan.
Stressrelaterade besvär är vanligast hos personer med ett jäktigt och psykiskt ansträngande
arbete, oavsett ålder, kön, socioekonomisk grupp, familjekonstellation eller andra faktorer
(Åsberg et al, 2010). Bland båda könen upplever 35-40% sitt arbete som både jäktigt och
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psykiskt påfrestande, mest uttalat är detta bland personer som arbetar just inom hälso- och
sjukvården samt skola och fritidsverksamhet. Detta anses bero på att det i början av 90-talet
skedde omfattande ekonomiska neddragningar inom den offentliga sektorn i Sverige, vilket
orsakade en kraftigt ökad arbetsbelastning för dem som arbetade inom skola, vård och
omsorg. Detta resulterade i ökade sjukskrivningar några år senare (ibid.).

Flera sjuksköterskor nämnde att ungdomar idag kan ha svårt att hantera de krav och
belastningar som livet för med sig. Sjuksköterskorna uttryckte en oro över att många
ungdomar uttrycker att de är utbrända redan i början av sin yrkesmässiga bana. Detta
bekräftas delvis av tidigare forskning, där somliga menar att den yngre generationen har en
förändrad attityd till arbete (Åsberg et al, 2010). Detta tillsammans med en nedsatt tolerans
för obehag bidrar till den ökande psykiska ohälsan, i kombination med den ökade
förändringstakten, informationsflödet och kraven på ständig tillgänglighet (ibid.). Klart är att
ungdomarnas livsvillkor har genomgått stora förändringar (Socialstyrelsen, 2009). Det är
idag betydligt svårare att få ett arbete omedelbart efter grundskolan eller gymnasiet, vilket
kan innebära att många känner sig tvingade att studera på högre nivå, även om de
egentligen varken har intresse eller förutsättningar för detta. Det är också många ungdomar
som idag inte har någon sysselsättning alls (ibid.), vilket även det rimligtvis bör påverka den
psykiska hälsan negativt. Samhället har under 1900-talets senare del genomgått stora
förändringar, där många som är unga idag har växt upp med separerade föräldrar och utan
regelbunden kontakt med mor- och farföräldrar (Leppänen & Sellerberg, 2004). Detta medför
att kunskaper om hälsa och ohälsa, egenvård och copingstrategier inte förs vidare mellan
generationerna på samma sätt som tidigare (ibid.). Det blir istället hälso- och sjukvården som
helhet och primärvården i synnerhet som får denna uppgift, vilket sjuksköterskorna i
föreliggande studie tydligt bekräftade.

Sjuksköterskorna upplevde att äldre personers psykiska ohälsa ofta bottnar i
ensamhetsproblematik eller en bakomliggande demenssjukdom. Denna upplevelse delas av
sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning i England (Weir & Waddington, 2008).
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8.2.9 De egna upplevelserna och känslorna
Några sjuksköterskor uttryckte att de tyckte synd om patienterna och skulle vilja boka in alla
patienter som söker vård på grund av psykisk ohälsa för en läkarbedömning samma dag.
Detta finns det inte resurser till, utan sjuksköterskan måste i telefonen göra en bedömning
och prioritering. Sjuksköterskorna uttryckte en rädsla för att inte lyckas identifiera de
patienter som lider av allvarlig psykisk ohälsa och riskerar att skada sig själv eller ta sitt liv.
Detta bidrar troligtvis till att samtliga sjuksköterskor upplevde det mycket svårt att bedöma
och triagera patienter som söker vård på grund av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor som
arbetar med telefonrådgivning i England uttrycker samma osäkerhet i bedömningen och
triageringen av patienter som lider av psykisk ohälsa, och rädslan att fel bedömning i värsta
fall ska medföra att patienten tar sitt liv (Weir & Waddington, 2008).

Sjuksköterskor uttrycker en känsla av att inte räcka till för patienterna (Dahlberg & Segesten,
2010). Deras kompetens räcker inte alltid för att möta patientens existentiella lidande, och
detta väcker tunga känslor även hos erfaren vårdpersonal (ibid.).

8.2.10 När de egna kunskaperna inte räcker till
Sjuksköterskorna kände en trygghet i att de inte står helt ensamma i den svåra bedömningen
och triageringen av patienter med psykisk ohälsa. De berättade att de alltid kan diskutera
med kollegor eller andra resurser såsom läkare, psykolog eller kurator för att få vägledning i
hur de kan tänka och agera i det aktuella ärendet.

Benner och Wrubel menar att omsorgen är grundläggande för all omvårdnad (Kirkevold,
1994). När sjuksköterskan upplever att de egna kunskaperna och erfarenheterna inte räcker
till för att ge patienten bästa möjliga vård skapas stress, sårbarhet och en känsla av
otillräcklighet. Även sjuksköterskan existerar i ett sociokulturellt sammanhang, och
möjligheten att rådfråga och få stöttning från kollegor eller andra yrkeskategorier hjälper
sjuksköterskan att bemästra situationen så att hon åter förankras i sitt sammanhang (ibid.).
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8.2.11 Utvecklingspotential
Sjuksköterskorna hade olika tankar kring hur bedömningen och trigeringen av patienter som
söker vård inom primärvården på grund av psykisk ohälsa kan underlättas och förbättras.
Detta kan exempelvis ske genom utbildningsinsatser, rådgivningsstöd i form av checklistor
samt handledning där sjuksköterskorna tillsammans med representanter från enheten för
psykisk hälsa kan diskutera olika patientfall och få råd och stöttning i hur de kan tänka och
prioritera i olika ärenden. I tidigare forskning uttrycker såväl sjuksköterskor som
distriktsläkare en osäkerhet i bedömningen av patienter som lider av psykisk ohälsa, och
önskar mer utbildning inom området för att kunna ge patienterna bästa möjliga vård
(Haddad et al, 2005; Lester et al, 2005; Waidman et al, 2012). Sjuksköterskor som arbetar med
telefonrådgivning och triagering understryker vikten av rådgivningsstöd och checklistor för
att vara säkra på att inte missa någon viktig fråga i bedömningen av patienten (Nauright et
al, 19999). Rådgivningsstöden bör även ha inbyggda triageringsnivåer och riktlinjer om
vilken symtombild som ska hänvisas till vilken instans (ibid.).

9. Slutsatser
Sjuksköterskor i primärvården upplever det mycket svårt att bedöma och triagera patienter
med psykisk ohälsa. De upplever att de inte har tillräckliga kunskaper för att göra en bra
bedömning, och är rädda att de inte ska lyckas identifiera de patienter som lider av allvarlig
psykisk ohälsa och som riskerar att skada sig själva eller ta sitt liv. Många patienter söker i
första hand vård på grund av olika fysiska symtom såsom hjärtklappning eller yrsel.
Patienter med psykisk ohälsa löper dessutom en ökad risk att drabbas av fysisk sjukdom
såsom högt blodtryck eller diabetes. Här har psykiatrisjuksköterskan en unik kompetens, och
kan bidra med en helhetssyn i vården av patienten, som då kan erbjudas bästa möjliga vård.
Detta sätt att arbeta skulle bidra till att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa inom
primärvården.
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Bilaga 1: Inhämtande av tillstånd att genomföra studien

Förfrågan om genomförande av studien: ”Sjuksköterskors/distriktssköterskors upplevelse
av mötet med patienter med psykisk ohälsa i primärvården”.
Primärvården utgör idag första linjens psykiatri, och en stor andel av patientbesöken i
primärvården sker av patienter med olika former av psykisk ohälsa. Patientens första
kontakt sker vanligen med en sjuksköterska eller distriktssköterska. Det är denna som ska
bedöma, triagera och bemöta patienten på ett korrekt sätt. Varken grundutbildningen till
sjuksköterska eller specialistutbildningen till distriktssköterska innehåller mycket psykologi
eller psykiatri. Syftet med föreliggande studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av
att bedöma, triagera och ge råd till patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.
Metoden är intervjuer med semistrukturerade frågor. Intervjupersonerna väljs ut av
respektive vårdenhetschef, och intervjuerna sker öga mot öga, via Skype eller telefon.
Intervjupersonerna består av sjuksköterskor med eller utan specialistutbidning, verksamma
inom primärvården i Västra Götaland. Intervjupersonerna kommer att få information via
mail där undertecknad förklarar studiens syfte och hur studien ska gå till. Vi kommer sedan
gemensamt överens om när och hur intervjun ska genomföras. Person- och kontaktuppgifter
kommer inte att sparas. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet
är frivilligt. Inga kontaktuppgifter till intervjupersonerna kommer att sparas.
Jag heter Maritha Eriksson och jag arbetar som sjuksköterska på Närhälsan Mösseberg
vårdcentral. Jag studerar specialistsjuksköterseprogrammet med inriktning psykiatri vid
Mittuniversitetet, och denna studie ingår i min magisteruppsats.
Falköping 171018
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga.
Med vänliga hälsningar
Marita Eriksson
marita.k.johansson@vgregion.se

Bilaga 2: Inbjudan att delta i studien

Inbjudan att delta i studien: ”Sjuksköterskors/distriktssköterskors upplevelse av mötet
med patienter med psykisk ohälsa i primärvården”.
Primärvården utgör idag första linjens psykiatri, och en stor andel av patientbesöken i
primärvården utgörs av patienter med olika former av psykisk ohälsa. Patientens första
kontakt sker vanligen med en sjuksköterska eller distriktssköterska. Det är denna som ska
bedöma, triagera och bemöta patienten på ett korrekt sätt.
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedöma, triagera och ge
råd till patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.
Sjuksköterskor verksamma inom offentliga och privata vårdcentraler inom Västra
götalandsregionen tillfrågas om deltagande. Om du väljer att delta i studien kommer vi
tillsammans överens om när och hur intervjun ska genomföras. Intervjuerna kan genomföras
öga mot öga, via Skype eller telefon. Varje intervju beräknas ta ca 30 minuter. Intervjuerna
kommer att spelas in, för att inte missa någon information. Datamaterialet kommer att
behandlas konfidentiellt och person- och kontaktuppgifter kommer inte att sparas.
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet i studien,
utan att förklara varför.
Jag heter Maritha Eriksson och jag arbetar som sjuksköterska på Närhälsan Mösseberg
vårdcentral. Jag studerar specialistsjuksköterseprogrammet med inriktning psykiatri vid
Mittuniversitetet, och denna studie ingår i min magisteruppsats.
Falköping 171103
Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga.
Med vänliga hälsningar
Marita Eriksson
Leg. sjuksköterska
marita.k.johansson@vgregion.se
Handledare
Birgitta Larsson
Lektor, Avdelningen för Omvårdnad
Mittuniversitetet, Sundsvall
birgitta.larsson@miun.se

Bilaga 3: Intervjuguide

Intervjufrågor till DSK/SSK inom primärvården:
Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?
Har du någon specialistutbildning, i så fall vilken?
Vill du berätta om hur du upplever telefonkontakten med patienter som söker vård på
grund av psykisk ohälsa?
Hur upplever du bedömningen och triageringen av patienter med psykisk ohälsa i
telefonen?
Hur upplever du mötet med patienter med psykisk ohälsa?
Vilka kunskaper tror du behövs för att triagera och bemöta patienter med psykisk ohälsa på
bästa sätt?
Vad gör du om du känner att dina kunskaper och erfarenheter brister, i mötet/samtalet med
en patient som lider av psykisk ohälsa?
Upplever du att det är många patienter som söker sig till vårdcentralen pga psykisk ohälsa?
Vilka yrkeskategorier finns representerade inom enheten för psykisk hälsa på den
vårdcentral där du arbetar?

