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Abstrakt 

Bakgrund Psykisk ohälsa är ett av Sveriges stora folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa 

benämns som ett vidare samlingsbegrepp som innefattar både psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning. Den psykiatriska omvårdnaden grundas på evidensbaserad 

teoribildning och ställer krav på sjuksköterskans kompetens till att upprätta en vårdrelation 

genom samtal och ett ömsesidigt samspel Syfte Syftet med studien är att belysa patientens 

förväntningar av den psykiatriska omvårdnaden. Metod systematisk litteraturstudie Resultat 

Det framkommer i studien att skapandet av en allians till patienten är en viktig del i den 

psykiatriska omvårdnaden. Patienterna önskar en sjuksköterska som är genuin och 

engagerad, intresserad av deras liv och hälsa. De vill känna sig på samma nivå som 

sjuksköterskan och inte bli definierade av sin sjukdom. De önskar även en kontinuerlig 

kontakt och god tillgänglighet hos sjuksköterskan. Diskussion Det krävs god kunskap och 

engagemang för att uppnå patienternas önskemål på en god sjuksköterska. Det krävs att 

sjuksköterskan både ser till patientens önskemål och till dess behov, samt lyssnar aktivt och 

har en ödmjuk framtoning. Slutsats Författarna anser att fler studier bör göras med 

inriktning på patientens erfarenheter och upplevelser av den psykiatriska omvårdnaden för 

att det i databaserna fanns ett begränsat antal studier i jämförelse med upplevelser utifrån 

vårdpersonalens perspektiv. Det här kan bidra till en ökad förståelse och förhoppningsvis ett 

förändrat arbetssätt och bemötande inom den psykiatriska omvårdnaden. 

 

Nyckelord: Omvårdnad, patientens perspektiv, sjuksköterskans roll, systematisk 

litteraturstudie, vårdallians 
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Abstract mental ill-health is one of Swedens big public health problem. Mental ill-health is 

an generic term that involves both mental illness and mental disability. The psychiatric care 

is based on evidence based theory and places demands on the nurse´s skills to establish a 

working alliance trough talk and mutual interaction. Aim The aim of this study is to highlight 

the patients expectations of psychiatric care. Method systematic literature review Result It 

appears in the study that the creation of an alliance towards the patient is an important part 

of the psychiatric care. The patient wish for a nurse who is genuine and engaged and has a 

tru interest in their life and health. They want to be on the same level as the nurse and don´t 

want to be defined by their illness. They wish for a continuous contact and good accessibility 

of the nurse. Discussion It requires good knowledge and engagement to achieve patient 

requests for a good nurse. It requires that the nurse takes care of both the patient's wishes 

and needs  as well as listening actively and having a humble appearance Conclusion The 

authors consider that more studies should be done with alignment in patients experience of 

psychiatric care because the lack in those kind of studies in comparison with the 

experiences of health care professionals. This can contribute to increased understanding 

and hopefully a changed way of working and the treatment within psychiatric care. 

 

Keywords: Nurses roll, nursing care, patients perspective, systematic literature review, 

working alliance. 
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa är ett av Sveriges stora folkhälsoproblem, i Folkhälsomyndighetens 

Nationella folkhälsoenkät  framkommer det att 19 procent av kvinnorna och 12 procent av 

männen uppgav att de upplevde någon form av nedsatt psykiskt välmående. Andelen med 

nedsatt psykiskt välbefinnande i befolkningen år 2016 var högst i den yngsta 

åldersgruppen och lägst i den äldsta (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Definitionen av psykisk ohälsa är individuellt och kopplas ofta samman med sociala och 

kulturella situationer och upplevelsen av psykisk ohälsa är individuell (Scriven, 2013). 

Psykisk ohälsa benämns som ett vidare samlingsbegrepp som innefattar både psykisk 

sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2013).  

När individen påverkas av psykisk ohälsa kan det leda till allvarliga sjukdomstillstånd, bland 

annat depressioner, sänkt livskvalitet, nedstämdhet men även suicid (Socialstyrelsen, 2013; 

Dahlberg & Segesten, 2010). Världshälsoorganisationen beskriver att psykisk ohälsa är en 

av de största och snabbast växande utmaningarna mot folkhälsan i världen. I Sverige har 

cirka 75 procent egen erfarenhet eller erfarenhet av att någon i närheten lever med psykisk 

ohälsa, 20-40 procent av Sveriges befolkning lever med psykisk ohälsa varav 10-15 procent 

behöver psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2013).  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska vården vara lätt tillgänglig och 

samordnad samt bygga på respekt för patienten självbestämmande och integritet. Patienten 

ska få individuellt anpassad information, bland annat om sitt hälsotillstånd och de metoder 

för undersökning, vård och behandling som finns. Mötet mellan vårdgivare och patient är 

kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Enligt resultatet av de nationella 

patientenkäterna ger patienterna bra som omdöme för de flesta områden inom hälso- och 

sjukvården. Ett lägre antal av patienterna inom psykiatrins öppen- och slutenvård upplever 

dock att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt jämfört med patienter 

inom andra vårdområden (Socialstyrelsen, 2013).  

I den psykiatriska vården arbetar olika yrkeskategorier, sjuksköterskor är en del av dessa. I 

sitt dagliga arbete möter de många olika människor med individuella behov. I tidigare 

forskning finns det beskrivet om individens upplevelse av möten där det bland annat 

beskrivs att känslan av trygghet hos patienterna uppkommer genom avgörande faktorer 

såsom personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och individen är 

viktig för patientens känsla av att bli bejakad. Det är viktigt att patienten känner sig sedd och 

bekräftad, att de har huvudrollen i mötet mellan patient-personal, och att personalen tar sig 

tid att lyssna på vad de har att berätta (McCabe, 2004; Henderson et al. 2007). Många 

personer som får psykiatrisk vård är redan känsliga för skam på grund av tidigare upplevelse 

på sjukvårdsinrättningar. Genom att veta mer om situationer som utlöser stigmatisering och 
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känslor av skam kan vi blir bättre på att planera och leverera sjukvård på ett bra och 

kostnadseffektivt sätt. Vi kan också utveckla en bättre förståelse för det komplexa i relation 

till hur skam tillkommer hos individer och i grupper och dess effekter (Jones & Crossley, 

2017). Nygardh et al. (2011) lyfter fram att om vårdpersonal visar respektlöshet gentemot 

patienterna begränsas deras möjligheter att fullt ut diskutera sin sjukdom. När vårdpersonal 

bemöter patienter med respektlöshet och bristande empati har det en mycket negativ effekt 

på vårdrelationen, och det tar tid att bygga en ömsesidig respekt.  

I den psykiatrisk omvårdnaden ses människan som en fri individ som har möjlighet till egna 

val och eget ansvar, varje individ är en unik person där det sker ett samspel mellan individ 

och omgivning. Utifrån att människan är unik ska hen bemötas individuellt efter sin unika 

bakgrund (Willman,1996; Wiklund-Gustin, 2003). Människan ses som en helhet av kropp, 

själ och ande, en helhet bestående av psykiska, psykologiska, sociala och andliga behov 

eller betydelse (Eriksson, 2000). Schröder et al. (2006) påstår att patienten vill bli sedd som 

vilken person som helst. Hen vill bli behandlade som vanliga människor, inte som psykiskt 

sjuka, utan vill bli sedd som en unik och tänkande individ. 

 

I kompetensbeskrivningen för psykiatrisjuksköterskor framhävs betydelsen av att arbeta 

hälsofrämjande samt samverka till att patientens egna resurser tas tillvara och 

uppmärksammas. Den psykiatriska omvårdnaden grundas på evidensbaserad teoribildning 

och ställer krav på sjuksköterskans kompetens till att upprätta en vårdrelation genom samtal 

och ett ömsesidigt samspel(Psykiatriska Riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Genom ett helhetsperspektiv kan sjuksköterskan utforma omvårdnaden och ska då 

kunna tillgodose patientens behov utifrån aktuell livssituation. Utifrån kännedom om 

människan och dennes utveckling, främjas individens hälsa, förebyggande av sjukdom, 

återställning av hälsa samt lindra lidande (PRF, 2014; Jormfeldt & Svedberg, 2014).  

I fokus för vårdandet står individen som en hel människa, där symptom eller sjukdom är 

sekundärt (Eriksson 2000; Wiklund- Gustin, 2014). Hur sjuksköterskan tillämpar den 

psykiatrisk omvårdnaden får en betydande roll för patientens känsla av respekt och trygghet. 

Det krävs för att stimulera en hälsofrämjande process samt för att kunna främja de egna 

resurserna och att se det friska (Schröder & Ahlström, 2004). En långsiktig vårdrelation som 

grundar sig i förtroende och en öppenhet är betydelsefullt för personer som lever med 

psykisk sjukdom. Relationer skapar en ökad känsla av samhörighet till andra människor 

(Eriksen et al. 2013) 

Mötet mellan sjuksköterska och patienten är en ömsesidig process, de båda måste vilja 

mötas (Eriksson, 2000). När sjuksköterskan och patienten har utvecklat en hållbar relation 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera sin sjukdom och lidande samt att finna 

mening i sin situation. Det är i vårdrelationen som patienten skall få möjlighet att uttrycka 
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sina svårigheter, behov och önskan. Den ska vara ett samspel mellan sjuksköterskan och 

patienten, kvaliteten på samspelet påverkar hur djup och stark vårdrelationen kan bli 

(Travelbee, 1971; Daggenvoorde, Geerling & Goossens, 2015).  

Eriksson (2000) kallar relationen för ett vårdförhållande. Det är en yrkesmässig relation som 

baseras på evidens och etik, förhållandet är till för att stärka patientens väg till hälsa. Varje 

individ är unik, därav blir varje möte också unikt. Detta leder till att sjuksköterskan inte kan 

bemöta alla patienter lika, utan måste hantera varje situation utifrån den enskilda individen. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten kan inte fungera om sjuksköterskan 

ser patienten som en sjukdom eller en diagnos och inte som en unik människa. Då möter 

sjuksköterskan patienten utifrån sin kunskap om hur en sådan patient är och tror att alla är 

lika (Enarsson, 2012 s.45).  

Sjuksköterskan måste ha ett aktivt lyssnande, annars kan viktig kunskap om patienten gå 

förlorad. Teoretiskt går det att lära sig kommunikationens grunder, men för att 

sjuksköterskan skall bli duktig på att bemöta patienten krävs erfarenhet genom att fysiskt 

möta människor. Både patienten och sjuksköterskan vill bli sedda som de personer de är, ett 

ömsesidigt möte. Individer med psykisk ohälsa upplever att bra spegling, alltså att personal 

lyssnar, förstår och ser utifrån patientens synvinkel ökar känslan av jaget. Å andra sidan 

utgör en dålig spegling ett hot mot jaget, samt förminskar värdigheten hos patienten 

(Svedberg et al. 2003, Schröder et al. 2006, Tidefors & Olin, 2011; O´Brien, L. (2000).  

Travelbee (1971) är kritisk till att benämna individen som patient, hon menar att alla skall ses 

som den unika människan de är. Det pågår en ständig kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten, de kommunicerar genom samtalet, kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och gester, även när de är tysta kommunicerar de. Eriksson (2000) anser att i 

en vårdrelation är kontinuiteten en viktig faktor. Det är en vårdprocess som pågår och den 

handlar om att se, höra och känna. Om patienten upplever en djup och trygg relation i 

vårdprocessen blir relationen vårdande och denna kontinuitet skapar trygghet för patienten.  

 

Problemformulering 

I bakgrunden framkommer det att ett lägre antal av patienterna inom den psykiatriska öppen- 

och slutenvården upplever att de har blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt i 

jämförelse med patienter inom andra vårdområden. Den psykiatriska omvårdnaden grundas 

på evidensbaserad teoribildning och ställer krav på omvårdnadspersonalens kompetens till 

att upprätta en vårdrelation. Känslan av trygghet hos patienterna uppkommer genom 

avgörande faktorer såsom personalens inställning och empati. Relationen mellan personal 

och individen är viktig för patientens känsla av att bli bejakad. Det är viktigt att patienten 

känner sig sedd och bekräftad. Författarna vill belysa patientens upplevelse av en för dem 

en fungerande omvårdnad. Kan upprättandet av en vårdrelation underlättas genom att 
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inhämta kunskap om patienternas egna tankar och åsikter kring omvårdnaden? 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa patientens förväntningar av den psykiatriska omvårdnaden. 

 
Metod 

Den metod som författarna har valt att göra är en systematisk litteraturstudie. Det innebär att 

de har sökt och kritiskt granskat vetenskapliga artiklar, för att till slut sammanställt dessa 

inom det valda ämnet eller problemområdet. Enligt Forsberg & Wengström (2015) 

så bör en systematisk litteraturstudie ha fokus på aktuell forskning inom det valda området 

och avse till att finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet.  

Litteratursökning 

Litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökningar har även gjorts i 

databasen PsycInfo, där artiklar som motsvarade syftet i sökningarna var dubbletter till de 

fynd som gjorts i sökningarna i PubMed och Cinahl. Mättnad ansågs ha uppnåtts när ett 

flertal sökningar av olika varianter och i andra databaser inte inkluderade fler studier, utan till 

största del resulterade i dubbletter eller för inklusionskriterierna ovidkommande litteratur. 

Det gjordes manuella sökningar utifrån referenslistor till funna artiklar och här framkom 

några nya artiklar. Författarna använde sig av MESH-termer och Headings samt 

fritextsökningar för att hitta relevanta artiklar för studiens syfte. Sökorden som användes var 

följande: Psychiatric disorder, nurse patient relation, patient experience, psychiatric nursing, 

mental health nursing och nurses role i olika kombinationer (Polit & Beck, 2016, s. 91-96). 

Dessa presenteras i Tabell 1: Databassökning. Sökorden användes utifrån det valda syftet 

där utgångspunkten var att belysa patientens förväntningar i den psykiatriska omvårdnaden. 

Bearbetning har gjorts enligt Forsberg & Wengström (2015, s.150-151). 

 

 

 

Fas 1 

Författarna gjorde en första granskning i databassökningarna med de olika 

sökkombinationerna, de gick igenom 642 titlar och diskuterade utifrån syftet relevanta 

artiklar för en djupare undersökning. Författarna har valt att ha några avgränsningar, men de 

begränsades på grund av risken för bortfall av relevant litteratur. De avgränsningar som 

användes var: Peer Reviewed, abstrakt och engelska. Författarna valde att tidsbegränsa 

med 10 och 15 år i några sökningar då de riskerade att bli ohanterliga. Dokumentering av 
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sökningsarbetet förenklade möjligheten till att fortlöpande se över strategin för sökningarna, 

samt underlättade bedömningen av datamättnad (jmf Polit & Beck, 2017, s. 89, 98), även 

dubbletter kunde snabbt identifieras genom sökning i dokumentet. Dubbletter i senare 

sökningar exkluderades då de redan tagits med från tidigare sökningar.  

Fas 2 

Författarna läste 151 abstrakt för att få en första uppfattning om studiens innehåll och om de 

svarar mot studiens syfte. Studier som omedelbart kunde exkluderas från användning i 

resultatet noterades med en kort kommentar medan studier som bedömdes tänkbara lästes i 

dess helhet.  

Fas 3 

Av dessa 151 abstrakt som lästes gick 31 vidare till ytterligare granskning. Alla 31 artiklar 

lästes igenom från början till slut. Därefter exkluderades 21 artiklar då de inte motsvarade 

studiens syfte. Tio artiklar kvarstod för kvalitetsgranskning enligt mall(SBU, 2017) för att 

säkerställa en acceptabel vetenskaplig nivå. Två artiklar exkluderades då de fick låg kvalitet i 

kvalitetsgranskningen. I tillägg till sökresultat som föranledde inklusion av åtta studier 

gjordes manuella sökningar i de inkluderade studiernas referenslistor för att identifiera 

ytterligare studier (jmf Polit & Beck, 2017, s. 90). Totalt inkluderades 10 studier publicerade 

mellan år 1997 och 2015. Tabell för granskade artiklar upprättades och återfinns i  

bilaga 1- Översikt av inkluderade artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Databassökning. 

Datum Databas Sökord/ 

Limits 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

171205 Pubmed 

 

Psychiatric disorders 

AND nurse patient 

relation AND patient 

experience AND 

112 31 9 3 
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psychiatric nursing 

AND nurses role 

(Peer Reviewed, 

Engelska och 15 år) 

171205 Pubmed 

 

Psychiatric disorders 

AND nurse patient 

relation AND 

psychiatric nursing 

AND nurses role 

(Peer Reviewed, 

Engelska, 10 år och 

abstrakt) 

86 28 10 2 

171205 Cinahl 

 

Psychiatric disorders 

AND nurse patient 

relation AND 

psychiatric nursing 

AND nurses role 

(Peer Reviewed, 

Abstrakt, 15 år och 

Engelska) 

109 22 5 2 

171205 Cinahl 

 

Psychiatric disorders  

AND nurse patient 

relation AND mental 

health nursing AND 

nurses role 

(Peer Reviewed, 

Engelska) 

98 25 5 1 

171205 Psyc INFO Psychiatric disorders 

AND nurse patient 

relation AND patient 

experience AND 

psychiatric nursing 

AND nurses role 

(Peer Reviewed, 

Abstrakt, 15 år och 

Engelska) 

84 20 0 0 

171205 PsycINFO Psychiatric disorders 

AND nurse patient 

relation AND 

psychiatric nursing 

153 25 2 0 
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AND nurses role 

(Peer Reviewed, 

Engelska, 10 år och 

abstrakt) 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna studie var att studierna skulle belysa patientens förväntningar i 

den psykiatriska omvårdnaden. De skulle vara skrivna på engelska. Ingen geografisk 

avgränsning har gjorts. Studierna som endast beskrev vårdpersonalens upplevelser och 

erfarenheter exkluderas från resultatet men kom att användas i bakgrund eller i 

resultatdiskussionen. Studier med fokus på specifika interventioner, somatisk vård eller mot 

barn exkluderades. Review studier och litteraturstudier exkluderades från resultatet, tillika 

studier som inte hade en beskriven metod, abstrakt eller var av låg kvalitet samt att 

dubbletter till fynd i första sökningarna exkluderades i de senare sökningarna. Studierna 

skulle vara etiskt godkända. 

 

Klassificering och värdering av studier 

De tio artiklarna granskades enligt granskningsmallar och klassificerades som hög, medel 

eller låg i kvalitet (SBU, 2017). Tabell för granskade artiklar återfinns i Bilaga 1 - Översikt av 

inkluderade artiklar. De kvalitativa artiklarna granskades enligt SBU:s Mall för kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser (SBU, 2017) och den kvantitativa artikeln granskades 

enligt SBU:s Mall för kvalitetesgranskning av randomiserade studier (SBU, 2017). Artiklarna i 

resultatet klassades som medel till höga, då författarna ansåg att förfarandet i metodiken 

följer syftet, det fanns etiskt godkännande och datainsamling och analys följer en röd tråd 

samt lätt kunde förstås. 

 

Analys 

Steg 1: Författarna började med att läsa samtliga tio artiklar var för sig för att på så sätt få en 

helhetsbild över materialet och för att minimera risken för bias. När författarna läste 

artiklarna så hade de gemensamt formulerat vad de skulle observera i resultaten.  

- Patienternas beskrivning av vad som påverkat deras upplevelse av den psykiatriska 

omvårdnaden, positiva och negativa upplevelser.   

- Patienternas beskrivning av deras förväntningar eller vad de saknade i den 

psykiatriska omvårdnaden. 

Steg 2:När detta var klart jämförde författarna de anteckningar som tagits vid den enskilda 

genomgången av materialet och diskuterade sedan dessa med varandra. En 
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sammanfattning av resultaten efter genomläsning av texten i sin helhet genomfördes för att 

uppnå enighet (jmf Polit & Beck, 2017, s.89).  

Steg 3: Författarna omarbetade resultatet från de olika artiklarna, de uppdelades och 

sorterades med hjälp av olika färgkombinationer i meningsenheter.  

Steg 4: Dessa meningsenheter kodades sedan till olika teman som efter ytterligare 

genomläsning delades upp till olika kategorier: allians, kontinuitet, engagemang, 

kommunikation och interaktion. När kodning och kategorisering var klart kunde författarna se 

huvudkategorier för resultatet: Att bli förstådd och skapa en god allians, Regelbunden 

kontakt och god tillgänglighet, Engagemang som skapar en god relation, Tydlig 

kommunikation och information och Interaktion som skapar jämställdhet(Elo & Kyngäs, 

2008). 

 

Etiska överväganden 

Författarna har valt att inkludera artiklar som är godkända av etisk kommitté eller där 

omsorgsfull etiska överväganden gjorts. Det finns tre kriterier för den etiska forskningen: 

välgörenhet, respekt för mänsklig värdighet och rättvisa. Välgörenhet innebär att undvika 

skada och att medföra fördelar för deltagarna. Respekt för mänsklig värdighet betyder bland 

annat att deltagarna själva kan besluta om de vill ingå i en studie och att de också har rätt att 

när som helst lämna studien. Rättvisa innebär rätten till privatliv, att deltagarna blir rättvist 

behandlade och att det inte utnyttjas (Polit & Beck, 2016, s.139-142). 

 

 

 

 

Resultat 

Att bli förstådd och skapa en god allians 

I början av den terapeutiska relationen är det särskilt viktigt att relatera och knyta an till 

patienten som lider av svårigheter. När patienten känner att sjuksköterskan kan relatera till 

dem känner dem sig sammankopplade och förstådda. Här är den personliga attributen viktig. 

Den innefattar att inte vara dömande, vara tålmodig, öppen, genuin, lugn och stabil. Om 

patienten kände att sjuksköterskan kunde relatera kände dem sig speciella. Att känna sig 

speciell är extra viktigt för personer som upplever stigmatisering på grund av sin psykiska 

sjukdom (Shattell et al. 2007). Även i studien av Shattell et al. (2006) beskrevs att känslan 

av betydelse kom när dem blev visad omtanke, medkänsla, tålamod, empati, ömhet, 

acceptans, ärlighet, öppenhet, objektivitet, respekt och kärlek. Känslan av att vara förstådd 

var alltid sammankopplad med skapandet av en relation till någon. Personer med psykisk 
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ohälsa beskrev det som en mycket smärtsamma upplevelse att bli missförstådd. Aspekter av 

att bli missförstådd innefattar sårbarhet, självtvivel, diskriminering, ensamhet och isolering 

(Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 2006). 

I en studie av Duxbury, Wright, Bradley & Barnes (2010) nämnde samtliga i studien vikten av 

engagemang och etableringen av en terapeutisk relation. Patienterna uppskattade en god 

interaktionen mellan sig själva och sjuksköterskan. 

 

Att nå lösningen och hjälpa till att lösa problemet är centralt för den terapeutiska relationen. 

Det krävs kunskap i att hjälpa patienten att uttrycka sina känslor, ställa frågor, fråga efter 

förtydligande, gå in på djupet av olika livserfarenheter och dra paralleller och se kopplingar 

mellan beteende, känslor och livshändelser (Shattell, Starr & Thomas, 2007). 

Det ansågs mindre viktigt med tekniska färdigheter och kunskaper och mer viktigt med en 

långvarig relation och personlig vård och stöd. Med personlig vård menas vård som är 

fokuserad på agendan och behoven för den individuella personen. Sjuksköterskan spelar en 

stor roll för den här gruppen av människor. Det ger dem möjlighet att delta i ett liv där de når 

sina mål och undviker oönskade konsekvenser som förlust av vänner, ökad stress och 

oförmåga att härda ut (Adam, Tilley & Pollock, 2002). 

 

Utformningen av sjuksköterskans bidrag till tillfrisknandet beror på flera faktorer, bland annat 

den upplevda graden av depressionen hos patienten och alliansens kvalitet. Patienter som 

uppfattade sin depression som allvarlig kände sig mer beroende av sjuksköterskan och 

beskrev henne som deras säkerhetsnät. Patienter som beskrev sin depression som måttlig 

använde sig av sjuksköterskan som en coach under tillfrisknandet (Stegink, van der Voort, 

van der Hooft,  Kupka, Goossens, Beekman & van Meijel, 2015). 

Resultaten från en studie av Strauss & Johnson (2006) indikerar att dåligt socialt stöd och 

depressiva symptom kan påverka utvecklingen av en tidig stark allians mellan den sjuke och 

behandlaren. En stark allians tidigt i behandlingen var kopplat till mer positiv attityd till 

läkemedel samt mindre oro över stigmatisering. Det viktigaste enligt studien var att en stark 

allians förutsåg färre maniska symtom över tid hos personer med bipolär problematik. 

Studien visade även att en starkare allians var kopplat till starkare socialt stöd hos patienten. 

Socialt stöd kan ses som ett index för psykosociala funktioner som förmåga att alliera sig 

med behandlaren. Styrkan i alliansen förutsåg patientens attityd angående behandlingen. I 

studien framkommer att ha förståelse för vilka hinder som finns för en stark allians är 

synnerligen viktiga i arbetet att förhindra maniska episoder. 
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Patienter i studien beskriver att de uppskattade när sjuksköterskan tog deras parti 

villkorslöst. En patient beskrev att när sjuksköterskan tog hennes partners sida påverkade 

det alliansen mellan dem negativt (Stegink et al. 2015). 

Patienten önskar att sjuksköterskan kan relatera till dem både fysiskt och metaforiskt. Fysisk 

kontakt som en kram eller en beröring på handen får patienten att känna att sjuksköterskan 

kan relatera till dem. Att ta sig tid att investera både tid och energi och inte uppfattas 

stressad är viktigt i upplevelsen av den terapeutiska relationen (Shattell et al. 2007). Även i 

studien av Shattell et al. (2006) uppfattade dem medverkande att någon form av fysisk 

kontakt gav en bättre relation. De trodde att fysisk kontakt kan bidra till att verkligen knyta an 

och få andra att förstå. 

 

Att känna individen som en person, inte som en patient, nummer, diagnos är viktigt för 

upplevelsen av den terapeutiska relationen. För att utveckla en bra relation krävs tid, 

förståelse och kunskap. Har man inte alla dessa delar kan man inte skapa en terapeutisk 

relation(Shattell et al. 2007). Även Shattell et al. (2006) skriver att bli förstådd gav patienten 

en känsla av att vara viktig. Det fick patienten att känna sig som en människa istället för som 

en siffra. De ville bli behandlade som människor och inte som en samling diagnoser. 

 

Regelbunden kontakt och god tillgänglighet 

I Stenhouse (2011) studie uppfattade deltagarna att de själva måste söka upp 

sjuksköterskan för att få hjälp. De upplevde flera hinder i sina försök att få stödet de 

önskade. Vissa beskrev hur försök att vara självständig eller förlusten av självförtroende 

förhindrade dem att söka upp sjuksköterskan. Den vanligaste orsaken var upplevelsen att 

sjuksköterskan var upptagen. Patienterna ansåg denna situation speciellt frustrerande då de 

tidigare fått information om sjuksköterskans bra tillgänglighet. De undvek att be om hjälp då 

de inte vill öka på bördan på en redan stressad sjuksköterska. I en studie av Shattell el al. 

(2006) beskrivs att ge tid är en viktig del av att knyta an. Det uppskattas om vårdgivaren tar 

sig tid att sitta ner och prata och ta sig tid att lyssna. 

 

En god relation med sjuksköterskan grundade sig på regelbunden kontakt, den ger socialt 

umgänge till personer som ser sig själv som helt ensamma. Relationen utgör en viktig 

kontakt med en annan människa och genom detta även till samhället. En annan värderad 

del av relationen med sjuksköterskan är kontinuitet som innebär regelbunden kontakt med 

sjuksköterskan och en tillgänglighet när behovet finns. Tillgänglighet innebär inte bara att 

sjuksköterskan går att nå vid behov utan även att sjuksköterskan är tillgänglig mentalt som 

en medmänniska. De önskar att bli behandlade individuellt med engagemang och respekt 

(Adam et al. 2002). 
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I en studie om samverkansvård skriven av Shea, McBride, Gavin & Bauer (1997) visas att 

antalet träffar med sjuksköterskor ökar under studien. Det var dock en märkbar minskning i 

de mer kostsamma akuta besöken och antalet dagar personerna i studien var inneliggande. 

Flera faktorer kan ha bidragit till detta. En faktor kan vara en förbättrad tillgänglighet vid 

kriser samt en ökad kontinuitet i vården. Studien visar på att risken för inläggning var lägre 

efter ett ej bokat besök hos sjuksköterskan än efter ett ej bokat besök på en psykiatrisk 

akutvårdsavdelning. Även i studien av Stegink et al. (2015) beskrivs att kontinuitet i samtalen 

och en önskan att sjuksköterskan minns tidigare ämnen som diskuterats beskrivs som en 

viktig del i alliansen samt att hålla tidigare överenskommelser. En patient i studien beskriver 

att sjuksköterskan upprepade gånger glömde bort överenskommelser som gjorts tidigare 

och de bidrog till patientens upplevelse av henne som opålitlig och det försämrade deras 

samarbete. 

 

Engagemang som skapar en god relation 

I en studie av Stegink et al. (2015) beskrivs viktiga faktorer som ökar patientens upplevelse 

av sjuksköterskans engagemang. Det innefattade att känna sig välkommen och accepterad 

trots alla problem och behov, att få sjuksköterskans odelade uppmärksamhet utan att känna 

att hon blir överbelastad. Flera av de som medverkande i en studie av Stenhouse (2011) 

beskrev situationer där sjuksköterskan tog sig tid att lyssna, medverkade i sociala samtal 

eller fritidsaktiviteter. Dessa sjuksköterskor berömdes för sitt sätt att vara. I en studie av 

Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson (2014) beskrevs att man vill se och känna att 

sjuksköterskan var genuint intresserad av ens personliga historia och upplevelser, vilja bli 

sedd och behandlade holistiskt. En bra sjuksköterska ser det som sin uppgift att lära sig om 

varje patients drömmar, mål och styrkor samt att uppmuntra till framsteg på vägen mot 

återhämtning. Små saker kan betyda mycket för personer som har liten kontroll över vad 

som händer med och omkring dem. Patienterna önskar att sjuksköterskan presenterar sig 

för dem i början av varje skift, förklarar deras roll och gör tid för samtal under skiftet. De vill 

ha möjligheten för vardagliga samtal under vårdtiden. De tycker att det har en positiv effekt 

på deras resa mot återhämtning. Även i en studie av Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & 

Välimäki (2008) beskrev patienterna en önskan om att sjuksköterskan skulle visa mer 

intresse för dem genom att dagligen fråga hur de mår. De önskade även att sjuksköterskan 

skulle visa intresse för deras jobb, studier och husdjur. Enligt Gunasekara et al. (2014) är en 

passion för psykiatrisk vård och ett genuint engagemang att hjälpa andra avgörande för 

kvaliteten och upplevelsen av den psykiatriska vården. 
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Enligt Shattell et. al.(2006) kände sig patienterna viktiga om sjuksköterskan tänkte på dem 

mellan träffarna. Dem tyckte även att dem kände sig mer betydelsefull om sjuksköterskan 

tog anteckningar under deras samtal. Det fick dem att känna att deras historia var viktig 

(Shattell et al. 2006). I en studien av Pitkänen et. al.(2008) önskade patienterna att 

sjuksköterska kunde ordna aktiviteter där både patienter och sjuksköterska deltog, titta på en 

film eller lyssna på musik tillsammans. 

 

Patienterna upplevde det som hjälpsamt när sjuksköterskan var väl påläst om deras 

sjukdom men även om specifika karaktärsdrag och sårbarheter som patienten hade. Denna 

upplevelse förstärktes när sjuksköterskan uppmärksammade deras känslor och sjukdom. 

Patienterna upplevde att detta gav dem tillåtelse att prata fritt utan att behöva dölja sina 

riktiga känslor. 

Enligt studien lider patienten av flertalet mentala problem på grund av depressionen som till 

exempel rastlöshet, oro, koncentrationssvårigheter, skuld, dålig självkänsla och osäkerhet. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten hantera dessa problem genom att klargöra patientens 

tankar och känslor i relation till depressionen. Enligt patienterna utgör detta en vital del i 

alliansen och återhämtningen. Sjuksköterskan hjälpte till att belysa situationen genom att 

identifiera uttryck och beteenden som var karakteristiska för patientens depression. 

Patienten uppskattade informationen som sjuksköterskan tillhandahöll eftersom det hjälpte 

dem att förstå sina symptom samt gav dem hopp om en framtida lindring av symptomen 

(Stegink et al. 2015). 

 

Tydlig kommunikation och information 

Patienterna önskar veta vilken information sjuksköterskan har om dem och 

kommunikationen angående vårdprocessen ska vara tydlig, ärlig och frekvent. De önskar att 

sjuksköterskan beskriver den kortsiktiga planeringen för dagen och hur de långsiktiga 

planerna ser ut. Eftersom sjuksköterskan ses som en länk mellan läkaren och andra 

professioner inom vården förväntar sig patienten att sjuksköterskan ska vara uppdaterad om 

aktuell information samt dela med sig av detta till patienten. Detta är viktigt både på grund av 

informationens innehåll samt att god kommunikation visar på omtanke. Sjuksköterskor som 

lyssnar uppmärksamt och söker samförstånd är mycket uppskattade (Gunasekara et al. 

2014). Patienterna önskade rak kommunikation och uppskattade inte oäkta prat eller när 

någon var för snäll. De utvecklade bäst relation till en personen som var rak och tydlig i 

kommunikationen (Shattell et al. 2007). 

 

Patienterna önskar att sjuksköterskan ska vara uppmärksam. De beskrev att frustration 

kunde uppstå när till synes enkla behov inte blev tillfredsställda. Om sjuksköterskan tog sig 
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tid att förklara varför dem inte fick en specifik sak kunde det förhindra eventuella 

tvångsåtgärder (Gunasekara et al. 2014). Flera patienter upplevde bristande information 

gällande mediciner och medicinförändringar. Bristen på kommunikation mellan förskrivare 

och patient samt sjuksköterska och patient ansågs särskilt problematiskt. Patienterna 

upplevde även att de fick mycket information om de terapeutiska effekterna av läkemedel 

och väldigt lite information om problem och biverkningar (Duxbury, Wright, Bradley & 

Barnes, 2010). 

 

Kommunikationstekniker är en viktig del i att relatera till patienten. I dessa ingår att upprepa, 

sammanfatta, förtydliga, ifrågasätta, reflektera, försäkra och visa sympati. Öppna frågor, 

ögonkontakt, fullt fokus och visande av känslor är andra aspekter av kommunikation som 

främjar den terapeutiska relationen. För att bli förstådd krävs det att den andra personen är 

en bra lyssnare. Koncentration, full ögonkontakt och uppmärksamhet bidrar till känslan av att 

den andra personen lyssnar och försöker förstå. De medverkande uppskattar aktiv respons 

som att ge förslag, konstruktiva råd, hopp och uppmuntran (Shattell et al. 2006). I relationen 

med sjuksköterskan kunde patienten ta upp problem och frågor som de inte pratade med sin 

familj, läkare eller terapeut om. Att kunna prata med någon utanför familjen var en högt 

värderad del av vad sjuksköterskan erbjöd. Värdefulla delar av samtalen var att få positiv 

feedback angående sina framsteg, att bli hjälpt att se ett annat perspektiv angående sin 

sjukdom och livet i stort samt att vara förmögen att ta beslut. De uppskattade när 

sjuksköterskan lyssnade på dem, inte var dömande, trodde på deras utsago och inte var 

avvisande (Adam et al. 2002). 

 

I en studie av Pitkänen et. al.(2008) framkom önskemål att sjuksköterskan skulle ge mer 

information om sjukdomen, medicin och behandlingsalternativ och även möjligheter för 

hobbys och andlighet. De önskade att vården skulle bli mer individuell och att sjuksköterskan 

såg till patientens specifika behov. Patienterna önskade även att samtalen med 

sjuksköterskan skulle innehålla ämnen som berör sjukdom, familj, sociala relationer, arbete 

och studier. De förväntade sig även samtal om känslor, hopp, drömmar och andlighet. De 

önskade att sjuksköterska försäkrade sig om fortsatt vård vid utskrivning och såg till att 

någon annan tog över när de blev utskrivna. 

Enligt Stegink et. al.(2015) är möjligheten till mailkontakt hjälpsamt och gjorde 

sjuksköterskan mer tillgänglig. Patienten uppskattade när sjuksköterskan skötte kontakten 

med andra yrkesgrupper under den depressiva perioden. Det hjälpte patienten att spara på 

energin och slippa beskriva sin situation upprepade gånger. Även i studien av Adam et al. 

(2002) uppskattas möjligheten att använda sjuksköterskan att indirekt kommunicera med 
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läkaren då de förväntar sig att sjuksköterskan inte bara ska överföra informationen utan 

även talar för deras sak. 

 

Interaktion som skapar jämställdhet 

De flesta patienterna i studien av Stengink et al.(2015) beskrev att en relation baserat på 

jämlikhet var viktigt och skapade förutsättning för en ömsesidig möjlighet att diskutera 

eventuella hinder i samarbetet. Patienter som upplevde ett gott samarbete med 

sjuksköterskan uttryckte att de kunde ta upp problem som uppstod i relationen med 

sjuksköterskan utan rädsla för att det skulle komma påverka samarbetet.  

 

Patienterna önskade att sjuksköterskorna såg dem som medmänniska samt såg personen 

och inte bara det psykiska måendet. De uppskattade personliga frågor som inte bara hade 

med det psykiska och fysiska måendet att göra. Personer i studien önskade bli behandlade 

som en kollega. De ville inte känna sig som enbart en patient. Vardagliga samtal gav 

patienten en möjlighet att jämna ut maktbalansen. Sociala konversationer hjälper patienten 

att positivt påverka relationen som därmed utvecklas. De medverkande tyckte det var viktigt 

att vårdgivarna kom ner till samma fysiska nivå som dem själva, detta genom att till exempel 

sätta sig ner. De önskade även att vårdgivaren tålmodigt jobbade på den nivå som patienten 

var på för tillfället (Shattell et al. 2006). 

 

Många beskriver att även då sjuksköterskans stöd upplevdes som hjälpsam önskar de att få 

klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt. Många patienter uppskattade 

sjuksköterskans förmåga att balansera stödet som ges till patienter med respekten för 

patientens autonomi. En viktigt del i att stärka patienten var att sjuksköterskan kunde muntra 

upp dem på vägen mot tillfrisknandet. Fraser som tydliggjorde den kamp dem utkämpade 

stärkte deras självförtroende. Istället för att erbjuda lösningar upplevde patienten det mer 

hjälpsamt om sjuksköterskan förstärkte patientens egna förmåga att utforska situationen 

(Stegink et al. 2015). 

 

Patienterna varierade i sina åsikter om vad sjuksköterskans uppgift skulle vara under tiden 

för tillfrisknande från depression. Vissa patienter behövde hjälp att strukturera sina dagliga 

aktiviteter samtidigt som andra önskade att sjuksköterskan inte blandade sig i deras dagliga 

liv. Sjuksköterskans kunskap att skräddarsy vården efter patientens individuella behov och 

problem är en stor del i en god arbetsallians och tillfrisknandet. Flera patienter säger att de 

uppskattar om sjuksköterskan erbjuder dem råd utan att pressa dem att foga sig (Stegink et 

al. 2015). Genom att sjuksköterskan låter patienten medverka i beslut som gällde vården 

tränar patienten på sitt självbestämmande (Pitkänen et al. 2008). 



18 

 

Personer som vårdas på sjukhus för psykiatriska besvär vill enligt Gunasekara et al.(2014) 

känna sig omhändertagna och behandlade med medkänsla. Respekt är fundamentalt för att 

få en så god upplevelse av sjukhustiden som möjligt. Den bästa vården grundar sig på ett 

empatiskt förhållningssätt tillsammans med respekt och ett vänligt uppförande. 

Den humanistiska sidan av interaktionen ansågs viktig vid läkemedelsadministration. 

Kompetenser som reflekterar vänlighet var extra högt värderade. Konsten att ha en 

vårdande framtoning samtidigt som man ibland måste anta en auktoritär hållning visade på 

riktig omtanke enligt flera patienter i studien (Duxbury et al. 2010). Genuin omtanke, 

omvårdnad, uppriktighet och förståelse är viktiga delar i att lära känna patienten. God 

förmåga att lyssna och att lyssna utan att tänka på vad som kommer härnäst är önskvärt 

enligt patienterna (Shattell et al. 2007).  

 

Patienterna i studien av Pitkänen et al.(2008) beskrev att möjligheten att träffa familjen 

stärker livskvaliteten. Möjligheten att träffa husdjur under sjukhusvistelsen samt möjlighet för 

permission hem beskrivs också som viktigt. Enligt patienter i studien var det även viktigt för 

livskvaliteten att sjuksköterskan såg till att patienten hade möjlighet att utöva tidigare hobbys 

och andra aktiviteter som spela spel, titta på tv, lyssna på musik eller läsa. 

 

Deltagarna i studien av Stegink et al.(2015) önskade en empatisk sjuksköterska som 

uppmuntrar patienten att diskutera alla deras problem. En sådan öppenhet är viktig för att 

sjuksköterskan ska få information om svårigheten av depressionen och besluta om 

nödvändiga interventioner. När känslor av sårbarhet ökar behöver patienten en 

sjuksköterska som är extra vänlig, omhändertagande, tankfull och tillgiven. Studien beskriver 

även att ömsesidigt förtroende är viktigt om man ska diskutera aktuella problem öppet och 

på samma nivå, till exempel suicidala tankar, intentioner och beteenden. Det gav patienten 

mer utrymme att förbli självständig eftersom det fanns en ömsesidig överenskommelse att 

informera sjuksköterskan när problem uppstod. I en studie av Adam et al.(2002) beskrivs att 

människor värdesätter vård där de kan ta upp problem i vardagen om och när de kommer 

upp. Hur små eller stora de än är. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att beskriva förväntningar av den psykiatriska omvårdnaden 

från patienter med psykisk ohälsa har författarna valt att främst granska vetenskapliga 

studier med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2015) syftar kvalitativa 
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forskningsmetoder till att förklara och förstå erfarenheter och upplevelser medan kvantitativa 

metoder undersöker samband, försöker förutsäga och förklara samt finna evidens för 

behandlingsmetoder och omvårdnadsåtgärder. Av den anledningen valdes att också 

inkludera kvantitativ data med syfte att stärka de kvalitativa studiernas resultat. Kvantitativa 

studiernas ansats är att se sambandet, förutsäga och förklara samt hitta evidens för att 

behandlingsmetoder, omvårdnadsåtgärder eller rutiner är till nytta i framtiden (Forsberg & 

Wengström, 2015). Författarna beslutade sig för att göra en strukturerad artikelsökning i de 

tre databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed eftersom de fokuserar på omvårdnad. Det var 

emellertid från databasen PubMed och Cinahl som artiklar till studien kom att användas 

eftersom de hade flest sökträffar och inga andra eller nya träffar framkom i den tredje 

databasen. Ambitionen var att få ett så brett utbud som möjligt varpå författarna provade att 

söka i tre olika databaser (Forsberg & Wengström, 2015). Anledningen till det låga antalet 

inkluderade artiklar till resultatet jämfört med det höga antalet träffar i totalen av 

sökningarna, beror på att det förekom många dubbletter, review studier eller att de var av låg 

kvalitet så de exkluderades. Manuella sökningar gjordes också vilka gav två artiklar till 

resultatet. Artiklar som författarna har valt att ha med i studiens resultat är publicerade 

mellan åren 1997 till 2015. Det här anser de som en styrka i deras studie, att resultatet är 

inhämtad från aktuell forskning i modern tid. Självklart hade resultatet varit mer nutida om 

det hade byggts på studier från de senaste fem åren. Att artiklarna uteslutande kommer från 

västvärlden kan ses som en brist ur ett globalt och objektivt perspektiv, men desto mer 

intressant för författarna då de själva är bosatta och arbetar i Sverige, som är en del av den 

västerländska kulturen. Att deltagarna i artiklarna är representerade från både manligt och 

kvinnligt kön samt i varierande åldrar bör ses som en bred variation av deltagare och att då 

giltigheten styrks. 

Samtliga artiklar är skrivna på engelska som författarna kan hantera, det minskar risken för 

feltolkning av den fakta som framkommer i studiernas resultat. För att minimera risken för 

missförstånd har författarna först valt att läsa igenom artiklarna enskilt flertalet gånger, för att 

därefter gå igenom dem tillsammans. Författarna ser det som en styrka med studien att de 

varit två personer som arbetat fortlöpande och parallellt vilket styrker trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2013). Liksom att författarna har tydligt beskrivit sitt 

tillvägagångssätt och urval. Författarna upplevde att deras diskussioner under analysen 

både underlättades och blev bättre av att de läst artiklarna individuellt, vilket också speglar 

sig i resultatet. De slutliga rubrikerna som presenterats i resultatet är författarna följaktligen 

eniga om. Upplevelser och erfarenheter ska ses som individuella och ser inte identiska ut för 

alla individer, men författarna anser att denna studies breda variation av deltagare gör att det 

som framkommit i resultatet är överförbart och av vikt för sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal i den psykiatriska omvårdnaden. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa patientens förväntningar av den psykiatriska 

omvårdnaden. Att skapa en god terapeutisk allians i vården gör att brukaren känner sig 

viktig och värdefull. Det kräver personal som är engagerad och genuin för att åstadkomma 

detta. Enligt Goossens, Beentjes, de Leeuw, Knoppert-van der Klein & van Achterberg 

(2008) är relationen inte bara terapeutisk utan även en fråga om förtroende. Patienten ska 

känna sig fri att prata om sina rädslor och osäkerheter, ställa frågor och berätta sina 

historier. När det gäller sjuksköterskan ska de vara öppna, intresserade och engagerade. 

Sjuksköterskan bör prata med patienten som en jämlike och använda sig att ett lättförståeligt 

språk. Sjuksköterskan ska vara trovärdig, pålitlig, stabil i humöret och lugn. 

Författarna anser att en viktig del av sjuksköterskans jobb är att inte bara lyssna till 

patientens önskningar utan att även se till patientens behov. Detta kan vara behov som 

patienten inte själv ser och då behöver sjuksköterskan kunna sätta gränser på ett bra och 

tydligt sätt. Enligt Daggenvoorde, Geerling & Goossens (2015) är gränssättning en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter. De anser att det är viktigt att skräddarsy 

kommunikationen och förhållningssättet efter patientens behov. 

I resultatet framkommer det hur patienterna vill att en sjuksköterska ska vara i sin yrkesroll, 

det vill säga att denne ska se till patientens uttryckta behov och sätta det främst för att skapa 

en god allians. Författarna anser att detta ofta kan vara svårt då synen på vilka behov 

patienten har uppfattas olika av individen och sjuksköterskan. I Hummelvoll & Severinsson 

(2002) studie beskriver de hur sjuksköterskan uppfattar patientens viktigaste behov som: 

säkerhet, gemenskap, att bli sedd och respekterad. Färdigheter som är eftersträvansvärda 

hos sjuksköterskan är vänlighet, bestämdhet, artighet, bekräfta patienten i dagliga möten 

och att kunna se skillnad på patientens krav och behov. Sjuksköterskan kan förstå 

patientens behov och tillstånd genom att observera beteenden, samtala och lägga märke till 

behov som kan uppfattas genom ledtrådar som patienten lämnar efter sig.   

 

Det beskrivs i resultatet att en viktig del i en god omvårdnad är regelbunden kontakt och god 

tillgänglighet. Sjuksköterskan är ett viktigt stöd för personer med ett dåligt socialt skyddsnät. 

I studien beskrivs även att sjuksköterskorna ofta har för lite tid för patienterna på grund av en 

stressig arbetsmiljö. Enligt författarna är tidsbrist vanligt förekommande och gör det svårt att 

upprätthålla en regelbunden kontakt och god tillgänglighet. Enligt O’Brien(2000) beskrivs att 

det är viktigt att ge patienten tid och fullständig uppmärksamhet. Det är önskvärt att 

sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på patientens historia. Det beskrivs även att 

sjuksköterskan ska finnas till hands och bidra med sina krafter tills patienten återfått sina 
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egna. Även Goossens (2008) beskriver att kontinuitet i relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten är ytterst viktig och beskrivs som den vanligaste interventionen. 

 

Resultatet beskriver faktorer som ökar patientens upplevelse av sjuksköterskans 

engagemang och hur det påverkar relationen. En engagerad sjuksköterska bör se det som 

sin uppgift att lära sig om varje patients drömmar, mål och styrkor samt att uppmuntra till 

framsteg på vägen mot återhämtning. Patienterna upplevde det som hjälpsamt när 

sjuksköterskan var väl påläst på deras sjukdom men även specifika karaktärsdrag och 

sårbarheter som patienten hade. Författarna egna erfarenhet från det kliniska arbetet är att 

det kräver ett givande och tagande i relationsarbetet med patienten. Patienten måste kunna 

bjuda in till och själv vara engagerad i vårdrelationen, detta gäller även sjuksköterskan. Att 

bygga en relation kräver både en inbjudan och en vilja att samarbeta. Detta betyder att 

samarbete blir en enad kamp mot ett gemensamt mål, oftast ett minskat lidande samt att 

hjälpa patienten acceptera sin situation och hitta spåret i livet igen. Detta förutsätter att 

personalen anstränger sig att förstå vad som lindrar patientens lidande. Grunden för en god 

relation är kommunikation och ömsesidig förståelse (Hummelvoll & Severinsson. 2002; 

O’Brien. 2000). När sjuksköterskan och patienten har utvecklat en hållbar relation kan 

sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera sitt lidande och att finna mening i sin situation. 

Det är en yrkesmässig vårdrelationen där patienten skall få möjlighet att uttrycka sina 

svårigheter, behov och önskan. Detta leder till att sjuksköterskan inte kan bemöta alla 

patienter lika, utan måste hantera varje situation utifrån den enskilda individen och den ska 

vara ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten (Travelbee, 1971; Eriksson 2000).  

. 

I resultatet framkommer att tydlig kommunikation och information efterfrågas av patienterna. 

De önskar bli informerade om dagens upplägg samt den långsiktiga planeringen. De 

önskade även att sjuksköterskan informerade om sjukdomen, medicin och 

behandlingsalternativ samt om möjligheterna för dagliga aktiviteter och andlighet. Enligt 

Travelbee(2017,s. 167) ligger kommunikationen till grund för hur patientens upplevelse av 

vården blir och det är viktigt att se patienten som en individ samt ha en tydlig kommunikation 

så att inga missförstånd uppstår. 

Enligt författarna kan det lätt uppstå brister i kommunikationen på grund av en stressad 

arbetssituation och det kan resultera i att patienten inte får all aktuell information angående 

deras vård. Det är viktigt att jobba för en öppen och tydlig kommunikation samt involvera 

patienten i vården. Enligt Hummelvoll (2002) är det viktigt med kommunikation för att uppnå 

en samsyn, den vidmakthålls genom frekventa gemensamma reflektioner. Kommunikationen 

bör karakteriseras av tydlighet och enkelhet. Genom att diskutera kommande interventioner 

med patienten får den nödvändig information om målet med vården och behandlingen. 
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Även i en studie av Beentjes (2016) beskrevs att sjuksköterskorna i studien föredrog en 

öppen kommunikation med patienten. En kommunikation som inte vara öppen medför risken 

att patienten förlorar förtroendet för sjuksköterskan och behandlingen. 

 

I resultatet framkommer att patienterna önskade en jämställd relation till sjuksköterskan där 

de fick stöd och hjälp baserat på deras individuella behov. De önskade att sjuksköterskan 

såg dem som medmänniskor och kunde se bortom deras diagnos och psykiska sjukdom. 

Enligt författarnas erfarenhet kräver detta en god kompetens hos sjuksköterskan. Det är 

viktigt att se när patienten behöver stöd och när den har kunskap nog att klara sig själv. 

I en studien av Daggenvoorde (2015) anses det avgörande att använda sig av patientens 

egna styrkor som en startpunkten för att hjälpa dem att förstå och förstärka egna initiativ och 

ge positiv feedback när det är möjligt. I en studie av O’Brien (2000) beskrivs att skapandet 

av förtroendet ofta relaterat till specifika händelser där sjuksköterskan har stöttat patienten 

eller tillfällen när hon beskriver förståelse för en upplevelse patienten genomlevt.  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har resulterat i en beskrivning av de förväntningar som uttryckts av 

patienter med psykisk ohälsa med fokus på den psykiatriska omvårdnaden. Utifrån 

författarnas analyser av de artiklar som hittats kan de se att individerna i studierna önskar en 

sjuksköterska som är genuin och engagerad, intresserad av deras liv och hälsa. De vill 

känna sig på samma nivå som sjuksköterskan och inte bli definierade av sin sjukdom. De 

önskar även en kontinuerlig kontakt och god tillgänglighet hos sjuksköterskan. Det krävs att 

sjuksköterskan både ser till patientens önskemål och till dess behov, samt lyssnar aktivt och 

har en ödmjuk framtoning. Sjuksköterskan behöver ha god kunskap och ett stort 

engagemang för att uppnå de förväntningar som patienten har på den psykiatriska 

omvårdnaden. Författarna anser att fler studier bör göras med inriktning på patientens 

erfarenheter och upplevelser av den psykiatriska omvårdnaden, i databaserna fanns ett 

begränsat antal studier med fokus på patientens perspektiv i jämförelse med upplevelser 

utifrån vårdpersonalens perspektiv. Det här kan bidra till en ökad förståelse och 

förhoppningsvis ett förändrat arbetssätt och bemötande inom den psykiatriska 

omvårdnaden. 
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Bilaga 1: Översikt av inkluderade artiklar 

 

Referens Shattell M. M., Starr S. S., Thomas S. P. (2007) Take my hand, help 

me out: Mental health service recipients experience of the therapeutic 

relationship, International Journal of Mental Health Nursing, 16, 274-

284 

Land 
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Att undersöka hur vårdtagare upplever den terapeutiska relationen. 

Metod: 
Design 

sekundär analys av kvalitativa intervjuer. systematisk metod. 
 

Urval Tjugo engelsk-språkiga personer som själv anser sig ha psykisk 
ohälsa och ha upplevt förståelse från sjukvårdspersonal. Mellan 21-65 
år. 

Datainsamling Kvalitativa intervjuer som spelades in och skrevs ned ordagrant i 
grundstudien. Dessa intervjuer användes för en andra analys. 

Dataanalys Samtliga intervjuer analyserades och man tittade på information 
angående den terapeutiska relationen. Intervjuerna delades sedan 
upp i teman och validerades av en av deltagarna i studien. 

Bortfall Inget bortfall framkommer. 

Slutsats ● Relatera: Att känna att sjuksköterskan kan relatera till dig är 
viktigt i början av den terapeutska relationen. När patienten 
känner att sjuksköterskan relaterar till dem känner dem sig 
sammankopplad och förstådd. 

● Känn mig som person: Att känna individen som en person och 
inte som en patient, nummer eller diagnos är signifikant för 
upplevelsen av den terapeutiska relationen. 

● Nå en lösning eller hjälpa till att lösa ett problem är centralt för 
den terapeutiska relationen.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medelhög kvalitet 
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Referens Duxbury J. A., Wright K., Bradley D., Barnes P. (2010) Administration 

of medication in the acute mental health ward: Perspective of nurses 

and patients, International Journal of Mental Health Nursing, 19, 53-61 

Land 
Databas 

England 
Pubmed 

Syfte Skapa förståelse av upplevelsen av att administrera och mottaga 
medicin inom slutenvården 

Metod: 
Design 

pragmatisk design 

Urval Samtlig personal(ssk) och patienter på aktuell avdelningen 
övervägdes för studien. 27 sjuksköterskor deltog och 57 patienter. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer av sjuksköterskor efter varje 
medicingivning vilket tog 10-30 minuter. Svaren skrevs ner och 
renskrevs sedan samma vecka. 
Patientintervjuer hölls korta i ett avskilt rum på avdelningen. 
Intervjuerna genomfördes av tre av forskarna. 

Dataanalys Den insamlade datan gicks igenom enskilt och sedan gemensamt 
med en tematisk analys. Gemensamt identifierades teman som blev 
kategorier för analys.  

Bortfall Ungefär 20% av patienterna på avdelningen ansågs oförmögna att 
delta i studien eller vägrade och blev därför exkluderade 

Slutsats ● Enligt sjuksköterskorna var policyn och arbetsbeskrivningen 
tydlig och gav en bra ledning. 

● Uppgiften var stressande på grund av oklarheter från andra 
professioner som läkare. 

● De flesta patienter accepterade administrationen av sin 
medicin men önskade förbättring gällande information och 
hantering av biverkningar. 

 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medelhög kvalitet 
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Referens Adam R., Tilley S., Pollock L. (2002) Person first: what people with 

enduring mental disorders value about community psychiatric nurses 

and CPN services, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 

10, 203-212 

Land 
Databas 

England 
Cinahl 

Syfte Beskriva rollen hos kommun psykiatri sjuksköterskor som tar hand om 
personer med psykisk ohälsa, sett från bådas perspektiv. 
Identifiera medlen som sjuksköterskan tar hjälp av för att uppmuntra 
personer att medverka i sin egen omvårdnad och behandling, sett från 
bådas perspektiv. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 

Urval 13 personer, psykiatrisjuksköterksor inom kommunen och personer 
med psykiska besvär.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Datan analyserades med en kvalitativ tematisk analys. 

Bortfall 1 person exkluderades ur studien då han inte kunde identifiera sin 
CPN (psykiatrisjuksköterska). 

Slutsats Den personifierade relationen som dessa människor har med sin 
psykiatrisjuksköterska är värderad och har en distinkt och signifikant 
plats i deras sociala nätverk och hjälper dem att delta i det övriga 
samhället.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medelhög kvalitet 
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Referens Shattell M. M., McAllister S., Hogan B., Thomas S. P. (2006) She 

Took the Time to Make Sure She Understood: Mental Health Patients 

Experiences of Being Understood, Archives of Psychiatric Nursing, 

20,5 , 234-241 

Land 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att beskriva en psykiskt sjuk persons upplevelse av att bli förstådd. 

Metod: 
Design 

existentiell fenomenologisk ansats. 

Urval 20 engelsktalande personer mellan 21-65 år som själv ansåg att de 
hade en upplevelse av att bli förstådd.  

Datainsamling fenomenologiska intervjuer genomfördes på forskarens kontor. 1 
intervju genomfördes i personens hem. 

Dataanalys Datan analyserades med en systematisk metod och avslutades med 
att tre deltagare i studien fick läsa och validera texten. 

Bortfall inget bortfall dokumenterat. 

Slutsats ● Att känna sig viktig är en konsekvens av att känna sig förstådd. 
Att känna sig förstådd fick patienten att känna sig som en 
människa mer än en mentalt sjuk person. 

● Känslan av att vara förstådd föregicks alltid av skapandet av 
en förbindelse med andra. 

● Det är viktigt att vara på samma nivå som personen man 
vårdar, både kroppsligt och på ett mentalt plan. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medelhög kvalitet 
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Referens Gunasekara, I., Pentland, T., Rodgers, T., Patterson, S. (2014) What 

makes an excellent mental health nurse? A pragmatic inquiry initiated 

and conducted by people with lived experience of service use, 

International Journal of Mental Health Nursing, 23, 101-109. 

Land 
Databas 

Australien 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien är att genom åsikter från vårdtagare, vårdare och 
sjuksköterskor få fram hur den bästa sjuksköterske vården kan 
åstadkommas. 

Metod: 
Design 

kvalitativa intervjuer  

Urval Studien involverade 20 personer med egen erfarenhet av 
inneliggande vård för psykiska besvär, vårdare och 
psykiatrisjuksköterskor. 

Datainsamling kvalitativa intervjuer utförda både på vårdavdelningen och via telefon. 

Dataanalys En tematisk analys användes, inspelade intervjuer lästes upprepade 
gånger och delades upp i teman. 

Bortfall inget känt 

Slutsats ● Personliga kvaliteter, professionella kvaliteter och miljöfaktorer 
påverkar alla upplevelsen av psykiatrisk sjuksköterskevård. 

● Den grundläggande relationen är viktig och det är viktigt att 
sjuksköterskan tar sig tid att lära känna vårdtagarna. 

● Fokus/intresse på till synes små saker kan öka 
tillfredsställelse, minska ångest och öka chansen för 
återhämtning. 

 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög kvalitet 
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Referens Stenhouse, R. C. (2011) They all said you could come and speak to 

us: patients expectations and experiences of help on an acute 

psychiatric inpatient ward, Journal of Psychiatric and Mental Health 

Nursing, 18, 74-80. 

 

Land 
Databas 

England 
Pubmed 

Syfte Förstå patienternas upplevelse av vård inom psykiatrisk slutenvård. 

Metod: 
Design 

Kvalitativa metod 

Urval 13 personer som varit patient på en akutpsykiatrisk avdelning. 

Datainsamling Deltagarna intervjuades två och sex veckor efter utskrivning. 

Dataanalys Intervjuerna skrevs ned ordagrant och tre teman valdes ut 

Bortfall Inget bortfall dokumenterat 

Slutsats Patienterna förväntades att be om hjälp när de önskade samtal med 
sjuksköterskorna. De upplevde att sjuksköterskorna alltid var för 
upptagna för att prata. Många av uppgifterna som sjuksköterskorna 
utförde var icke-sköterske uppgifter.  
Patienterna stöttade varandra i brist på hjälp från sjuksköterskorna. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög kvalitet 
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Referens Shea, N. M., McBride, L., Gavin, C., Bauer. M. S. (1997) The Effects 

of an Ambulatory Collaborative Practice Model on Process and 

Outcome of Care for Bipolar Disorder, Journal of the American 

Psychiatric Nurses Association,3 (2), 49-57 

Land 
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte att fastställa effekten av högintensiv ambulatorisk samarbetsmodell 
vid vården av personer med bipolär sjukdom. 

Metod: 
Design 

en spegelbildsdesign användes 

Urval Alla veteraner som ingick i ett speciellt program för Bipolära. 
Samsjuklighet med demens var ett exklusionskriterium. 76 personer 
valdes ut enligt kriterierna ovan. 

Datainsamling Information samlades in vid programmets start och efter 6 månader 
via självskattningsformulärer. Data samlades även in angående 
mängd medicin och behandlingar vid start och efter 6 mån. 12 
månader innan studien samlades data in angående antal akuta 
inläggningar/besök. Dessa jämfördes med 6 mån in i programmet. 

Dataanalys Data sammanställs från självskattningsformulär samt mängden 
läkemedel som intagits per dag (mg/dag). Antalet sjukhusbesök 
samlades in under hela studiens gång. 

Bortfall inget bortfall framkom 

Slutsats Patienterna visade en signifikant ökning i nöjdhet med vården, ökning 
i intensitet av medicinanvändning och en trend mot en minskning av 
användning av neuroleptika. 
Data visade en minskning i antalet besök på akutpsykiatrin samt 
antalet sjukhusdagar. 
Data visar att ambulatorisk vård för Bipolära är positiv för både 
patienten och vården. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Medelhög kvalitet 
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Referens Strauss, J. L., Johnson, S. L. (2006) Role of treatment alliance in the 

clinical managment of bipolar disorder: Stronger alliances 

prospectively predict fewer manic symptoms, Psychiatry Research, 

145, 215-223. doi: 10.1016/j.psychres.2006.01.007 

Land 
Databas 

England 
Pubmed 

Syfte Att fastställa effekten av alliansen på symptomen hos en grupp 
patienter med bipolär sjukdom. 

● kommer alliansen variera med patientens variationer i 
mående? 

● Hur påverkar en tidig allians patienten? 
● Påverkar alliansen styrka måendet hos patienten? 

Metod: 
Design 

Naturalistisk longitudinell studie 

Urval Patienter med bipolär sjukdom samlades in från sjukhus, öppenvård, 
stödgrupper och genom kommunal reklam. 
exklusion: affektiva symtom som ej grundar sig i sjukdom, alkohol eller 
droganvändning inom tre år, yngre än 18 år, oförmåga att prata 
engelska. 

Datainsamling Data samlades in via intervjuer utförda ansikte till ansikte eller via 
telefon. Samtliga patienter fyllde även i enkäter angående alliansen 
(WAI), den genomfördes vid månad 2, 6,12, 18 och 24. 

Dataanalys En slumpmässig regressionsanalys användes för att se samband 
mellan allians och affektiva symtom. Hierarkiska multipla 
regressionsmodeller användes för att få fram eventuella förändringar 
av symtom kopplat till alliansen. 

Bortfall 2 patienter föll bort vid uppföljning och 5 flyttade från området, 2 
hoppade av frivilligt. 8 stycken valdes bort tidigt i studien på grund av 
otydlig diagnos, mental status och språksvårigheter. 11 valdes bort då 
de ej hade någon som kunde hjälpa dem att slutföra enkäterna. 

Slutsats Kvaliteten på alliansen varierade i samband med de depressiva 
symptomen. Alliansen ökade när de depressiva symptomen minskade 
och en starkare allians var kopplad till mer socialt stöd. 
Starkare allians gav färre maniska symptom 6 mån framåt i tiden, det 
gav även en mer positiv attityd gentemot läkemedel samt mindre 
känsla av stigmatisering. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög kvalitet 
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Referens Stegink, E. E., Trijntje, Y. G., van der Voort, N., van der Hooft, T., 

Kupka, R. W., Goossens, P. J. J., Beekman, A. T. F., van Meijel, B. 

(2015) The working alliance between patients with bipolar disorder 

and the nurse: Helpful and obstructive elements during a depressive 

episode from the patients` perspective. Archives of psychiatric 

nursing, 29, 290-296. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.05.0050883-9417 

Land 
Databas 

Nederländerna 
Cinahl 

Syfte Att belysa om/hur viktig alliansen är för återhämtningen från 
depression för personer med bipolär sjukdom. 

Metod: 
Design 

Grundad teori, kvalitativ ansats. 

Urval Sju stycken team inom öppenvården valdes ut inför studien. Ålder 18-
65 år, diagnos Bipolär sjukdom. Exklusion: allvarlig eller mycket 
allvarlig depression eller mani, stabilt psykiskt mående senaste året, 
oförmåga att prata holländska. Ett team uteslöts på grund av eventuell 
relation till en av forskarna. 18 deltagare blev tillfrågade att delta i 
studien och 4 avböjde. 14 deltog. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes i deltagarnas hem. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp ett mjukvaruprogram för kvalitativ 
textanalys. Intervjuerna spelades in, skrevs ner ordagrant och 
analyserades. 

Bortfall 4 personer som tillfrågades avböjde att delta i studien. 

Slutsats ● Enligt patienterna är det viktigaste för en trygg och stöttande 
miljö: att finnas där när behovet finns, vara empatisk, känna 
patienten bakom sjukdomen. 

● Klargöra tankar och känslor: Sjuksköterskan kan hjälpa 
patienten genom att klargöra patientens känslor i ljuset av 
depressionen. 

● Stötta patienten att bli/förbli fysiskt aktiv: Sjuksköterskan har 
en viktig roll i att motivera patienten att aktivera sig fysiskt utan 
att vara dömande. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög kvalitet 

 

  

http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.05.0050883-9417
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Referens Pitkänen, A., Hätönen, H., Kuosmanen, L., Välimäki, M. (2008) 

Patients descriptions of nursing interventions supporting quality of life 

in acute psychiatric wards: A qualitative study, International Journal of 

Nursing Studies, 45, 1598-1606. 

Land 
Databas 

Finland 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka patienters uppfattning av 
sjuksköterskans interventioner för att förbättra livskvaliteten för 
patienter på akutpsykiartiska avdelningar. 

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod 

Urval 35 personer som var inneliggande på en akutpsykiatrisk avdelning 
ingick. Ålder mellan 18-16. Diagnostiserad med Schizofreni, 
schizotypisk störning eller vanföreställningssyndrom, pratade finska 
och kunde lämna skriftligt medgivande 

Datainsamling kvalitativa intervjuer utfördes på avdelningen av forskaren. Patienten 
fick fritt beskriva livskvaliteten inom olika områden och hur 
sjuksköterskan kunde stötta patienten där. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datan. Datan 
skrevs ned ordagrant och lästes därefter flera gånger innan det 
delades upp i kategorier. 

Bortfall 43 personer avböjde att delta i studien. 

Slutsats Fem huvudkategorier framkom i studien, förstärkande kategorier, 
sociala interventioner, aktiverande interventioner, säkerhets 
interventioner och interventioner för att stötta fysisk hälsa.  
 
Nedsatt livskvalitet hos inneliggande patienter med svår psykisk 
sjukdom kan förbättras genom sjuksköterskeinterventioner. Det är 
svårt att säga hur effektiva dessa interventioner är och forskning inom 
det området är efterfrågat av forskaren. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög kvalitet 

 

 

 

 


