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Abstrakt 

Bakgrund: Personer som har psykossjukdom lider ofta av somatisk ohälsa som uttrycker sig 

i metabolt syndrom. Dåliga levnadsvanor samt en nödvändig läkemedelsbehandling är 

faktorer som bidrar till utvecklandet av metabolt syndrom. Dessa faktorer leder till att denna 

patientgrupp riskerar att dö upp till 25 år tidigare än den övriga populationen. Syfte: Syftet 

med denna studie var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinsatser för att förebygga och 

lindra metabolt syndrom för patienter med psykossjukdom. Metod: Studien är utformad och 

genomförd som en allmän litteraturstudie med systematisk ansats. Databassökningen 

utfördes i Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBU´s 

granskningsmall och kvalitetsbedömdes utifrån författarnas kvalitetskrav. Resultat: 

Resultatet gav fyra områden; kommunikation och samtal, att förebygga, informera och 

uppmärksamma hälsorisker, att utföra ett hälsofrämjande arbete och det dagliga arbetet, 

vilka går hand i hand med varandra. Patienternas levnadsvanor är det huvudsakliga fyndet 

för att lindra och förhindra metabolt syndrom, men för att kunna genomföra 

livsstilsförändringar hos patienter med psykos behövs socialt stöd och information. Dessa 

faktorer gör även grunden till det omvårdnadsarbete för att förhindra metabolt syndrom 

innan det utvecklats. Diskussion: Trots sjuksköterskans arbete med dessa patienter är det ett 

långt arbete kvar för att komma tillrätta med detta problem och få en effektiv långsiktig 

lösning för ett hälsofrämjande liv för psykossjuka patienter. Konklusion: 

Sammanfattningsvis kan skrivas att de preventiva och lindrande åtgärderna mot metabolt 

syndrom för personer som behandlas för psykossjukdom är att stödja och uppmuntra till en 

hälsosammare livsstil, innefattande ökad fysisk aktivitet och förbättrad kosthållning. 

Sjuksköterskans arbetsuppgift och ansvar är att anpassa vården och skapa en 

personcentrerad och individanpassad vård till den specifike patientens förmågor och behov. 

 

 

Nyckelord: Metabolt syndrom, Omvårdnad, Psykossjukdom, Relation, Sjuksköterska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

Abstract 

Background: People who have psychosis disease often suffer from somatic health which 

express in metabolic syndrome. Poor living habits and a necessary drug treatment are factors 

that contribute to the development of metabolic syndrome. These factors lead to the risk of 

dying up to 25 years earlier than the other population. Aim: The purpose of this study was to 

highlight the nursing care efforts to prevent and alleviate metabolic syndrome patients with 

psychosis. Method: The study is designed and conducted as a general literature review with 

a systematic approach. Database search was performed in Cinahl, Pubmed and Psycinfo. The 

articles quality review based on SBU's audit master and quality reviewed based on the 

authors ' quality requirements. Result: The result provided four areas; Communication and 

conversation, to prevent, inform and pay attention to health risks, achieve a health 

promotion work, and the daily work which go hand in hand with each other. Patients ' 

lifestyles are the main finding to alleviate and prevent metabolic syndrome, but in order to 

implement lifestyle changes in patients with psychosis, social support and information is 

needed. These factors also make the foundation of the nursing work to prevent metabolic 

syndrome before it is developed. Discussion: Despite the nurse's work with these patients, 

there is a long work left to overcome this problem and get an effective long-term solution for 

a health-promoting life for patients with psychosis. Conclusion: In summary, the preventive 

and palliative measures against metabolic syndrome for people treated for psychosis can be 

written to support and encourage the patient to a healthier lifestyle, including increased 

physical activity and improved Diet. It is in the nurse's task and responsibility to adapt the 

care and create a person centered care, personalized to the specific patient's abilities and 

needs.  

Keyword: Metabolic syndrome, nurse, nursing, psychotic disorder, relationship, 
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Problemområde  
Personer med schizofreni har en ökad risk för hälsorisker som metaboliska sjukdomar, 

andnings- och hjärt-kärlsjukdomar och andra fetmarelaterade sjukdomar än den allmänna 

befolkningen. Detta beror delvis på läkemedelsbehandlingen som är associerad med 

viktökning och delvis på grund av sjukdomens symtom. Trots fördelarna med motion är det 

sällan dessa personer utövar någon fysisk träning (Wärdig, Bachrach-Lindström, Hultsjö, 

Lindström & Foldemo, 2015). 

I det metabola syndromet ingår förhöjda blodfetter, bukfetma, förhöjd insulinresistens och 

högt blodtryck. Det ger en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 

(Westergren, 2014, s. 276). 

Ett tidigt upptäckande av tecken och symtom på psykisk ohälsa är viktigt eftersom tidigt 

ingripande är avgörande för att återställa eller lindra den psykiska, fysiska och sociala hälsan 

hos en individ (Girma & Tesfaye, 2011). 

En legitimerad sjuksköterska ansvarar och leder omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden ska vara 

riktad mot patienternas grundläggande behov, vilket inkluderar fysiska och psykosociala 

delar. Sjuksköterskan ska bedöma patientens hälsotillstånd genom patientens upplevelser 

och genom objektiva data. Omvårdnadsåtgärder ska planeras och utvärderas tillsammans 

med patienten. I Sjuksköterskeprofessionen ingår riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder. Fysisk aktivitet har positiv effekt på den psykiska hälsan vid schizofreni (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

1. Bakgrund: 
 

Are we beginning to lose the qualities of compassion and sympathy that have so long 

characterized our profession? If we are, we then limit ourselves to "interacting" with our 

patients, and deny ourselves the opportunity of establishing the kind of relationship that will 

sustain another humanbeing in his time of crisis. (Travelbee, 1964, s. 68) 

 

Börjar vi förlora kvaliteterna av medkänsla och sympati som så länge präglat vårt yrke? Om 

vi är så, begränsar vi oss själva till att "interagera" med våra patienter och förneka oss själva 

möjligheten att upprätta den typ av förhållande som kommer att bibehålla en annan människa 

i sin tid av kris. (Travelbee, 1964, s. 68) 
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1.1 Teoretisk referensram 

Wolff (1966) tolkar Travelbee som definierar omvårdnad som hjälp att hantera sjukdom, 

smärta och lidande. Hon menar att varje människa är unik och oersättlig. Människans 

längtan efter mening beskrivs som ett grundläggande behov. För att bygga en bro mellan 

sjuksköterska och patient är kommunikation en process som utgör grunden för relationen. 

Denna relation mellan sjuksköterska och patient genomförs genom olika steg. Dessa faser är 

inte en teknik utan snarare ett sätt att var (Wolff, 1966). 

Travelbee (1964) menar också att det är viktigt att vara empatisk och visa sympati gentemot 

patienterna, trots att många sjuksköterskor blivit varnade för att sympatisera med 

patienterna. Travelbee menar att det är lika viktigt att sympatisera som det är att ha empati 

och att det förmodligen inte är möjligt att upprätthålla ett meningsfullt och stödjande 

sjuksköterska-patient relation utan kvaliteten på sympati. Empati kan beskrivas som en 

känslomässig förståelse för en annan person, viktig och önskvärd eftersom den hjälper oss 

att förutsäga den andre personens uppförande och uppfatta dennes tänkande. Sympati 

däremot, innebär en önskan om att hjälpa till eller stödja en individ för att lindra dennes 

ångest. Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att möta patientens behov, en väsentlig 

omvårdnadsfunktion. Det förefaller därför som att empati bör ligga till grund för sympati 

om detta grundläggande mål ska uppnås. 

Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) anser att det viktigaste redskapet för en 

sjuksköterska är kommunikation. Kommunikation är en förutsättning för att nå målet med 

omvårdnaden, att hjälpa patienten att bemästra sjukdom, lidande och finna en mening i sin 

upplevelse. Travelbee menar att för uppnå mellanmänskligt mål måste det genomföras 

genom fem steg. Det första steget innebär det första mötet, där man skapar en känsla av den 

andra människans personlighet. Sjuksköterskans förmåga att se den andra individen beror i 

stor grad på hennes förmåga att ”gå utanför sig själv” samt intresset för andra individer. 

Man ser varandra som stereotypen av sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans uppgift är 

att se personen bakom patienten. Det andra steget är att i efterhand när relationen utvecklas 

börjar ett band att bildas mellan patienten och sjuksköterskan där de stereotypa 

uppfattningarna försvinner och sjuksköterskan får en uppfattning om patientens situation 

samtidigt som patienten ser sjuksköterskan som en individ istället för en roll. Detta steg 

fortsätter tills det att man har skapat ett band mellan varandra. Det tredje steget är att känna 
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empati, förmågan att dela och förstå den andre personens psykologiska tillstånd. Travelbee 

betecknar empatin som något neutralt, man behöver inte tycka bra eller dåligt om personen 

för att känna empati, men samtidigt måste man ha ungefär liknande upplevelser och 

erfarenheter. En empati är aldrig densamma utan finns där av och till. Det är inte fullt 

möjligt att känna empati till alla patienter. Det fjärde steget är att känna sympati, en önskan 

att lindra lidande, detta kännetecknas av medkänsla. Som sjuksköterska tar man del av 

patientens lidande och det kan inte uppstå om man inte känner eller har närhet till patienten. 

För att komma hit har man byggt upp en förståelse för varandra och då känner man tillit till 

varandra och kan fokusera på att lindra lidandet. Det femte steget är kommunikation, den 

viktigaste delen där man förmedlar känslor och tankar. Kommunikationen är av största vikt 

för att uppnå målet av vården som är att hjälpa patienten bemästra sjukdom, lidande och få 

en mening i sin upplevelse. För att komma till detta stadie krävs det att man genomgått de 

fyra andra stadierna. Syftet med kommunikationen, både verbalt och ickeverbalt, är att lära 

känna patienten och kunna tillgodose dennes behov. Den person som söker hjälp för ett 

problem, har genomgått en krissituation eller där personen är oförmögen att klara av 

sjukdom och lidande, är de personer som behöver omvårdnad. Allt som kan störa patientens 

hälsa och välbefinnande faller inom sjuksköterskans ansvarsområde. Det är viktigt att 

förebygga sjukdom och lidande samt främja hälsa. Hälsa är ett individuellt begrepp vilket 

har olika innebörd för olika människor. Teorin bygger på att det är de mänskliga 

upplevelserna av sjukdom och svårighet att hantera och finna en mening i dessa som utgör 

omvårdnadens fokus. Det är alltid den sjuke själv som står i centrum, inte anhöriga, i teorins 

helhet. Det största målet i teorin är att hjälpa den sjuke att hantera eller uthärda sjukdom och 

lidande samt att finna en mening i sina upplevelser (Kirkevold, 2000, s. 130-147). 

 

Strauss, Sandt, Catalano och Allen (2012) visar att individer med schizofreni känner ett 

sämre psykiskt välmående än andra, friska personer, vad gäller autonomi, personlig 

utveckling, positiva relationer med andra, syfte till livet och självacceptans. Negativa 

symtom och depression är signifikanta faktorer för ett dåligt psykiskt välbefinnande hos 

individer med schizofreni. Ju sämre känsla av sammanhang i livet desto sämre upplever 

patienter sin livskvalitet. 
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Sjuksköterskans ansvar 

Lökensgard (2007, s. 17-22) skriver att allmän omvårdnad innefattar de perspektiv som är 

gemensamma för alla människor med hälsoproblem och deras behov av vård. Den allmänna 

omvårdnadskunskapen ger kunskap om människors grundläggande behov och hur ohälsa 

påverkar patienternas möjlighet att själv täcka dessa behov, samt omvårdnadens möjligheter 

att kompensera brister i denna förmåga. Psykiatrisk omvårdnad utgör ett särskilt område av 

omvårdnaden, då målgruppen består av människor med psykiatriska hälsoproblem. De 

flesta former av ohälsa ger upphov till otrygghet, ängslan och rädsla. En av omvårdnadens 

uppgifter är att identifiera och försöka förebygga dessa problem. Människor med psykisk 

ohälsa förekommer i alla typer av hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att alla 

sjuksköterskor har kunskap om psykiska sjukdomar och psykiatrisk omvårdnad. 

Jormfeldt, Svensson, Hansson och Svedberg (2014) utvärderar ”Boston Psychiatric 

Rehabilitation” (BRP) som är ett personcentrerat arbetssätt för att öka delaktigheten mellan 

sjuksköterskan och patient. Arbetssättet bygger på patientens unika behov inom områdena 

arbete, lärande, sociala kontakter och levnadssätt. Patienter inom psykiatrin ger intryck av 

att de inte alltid kan verbalisera sina mål innan de fått möjlighet att reflektera sina tankar 

tillsammans med en betrodd person. Det är viktigt att stödja patienternas förmåga att delta i 

beslutsfattande avseende egen vård. Ökad självförståelse, nya perspektiv, tillförlitlighet och 

en känsla av att vara i gemenskap med sig själv och andra kan ses som viktiga delar i den 

psykiatriska omvårdnaden. Att låta patienter delta i beslutsprocesser har en positiv inverkan 

på individens förmåga att reflektera över gamla vanor på ett mer konstruktivt sätt samt 

förbättra sin psykosociala funktion. Hälso- och sjukvården har ofta fokus på minskning av 

psykotiska symtom och förebyggande av återfall, detta kan inte automatiskt öka 

livskvalitéten och förmågan att uppnå personliga mål. Genom att dela medicinska beslut 

med patienter som diagnostiserats med schizofreni har resulterat i en betydligt bättre 

kunskap om diagnosen. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten anses vara 

grunden för psykiatrisk rehabilitering. Patienter har uppskattat ömsesidiga gärningar av 

vänlighet och vardagslikt samtal från sjuksköterskan. BRP visade sig ha god effekt på 

patienternas känsla av delaktighet. Det är viktigt med struktur inom den psykiatriska vården 

och då kan BRP vara ett bra verktyg att använda sig av. 
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Jönsson et al. (2014) säger att ur ett holistiskt hälsoperspektiv har varje människa rätt och 

förmåga att göra egna val. Personer med långvarig psykisk sjukdom riskerar dock att förlora 

makt och kontroll över sitt liv beroende på vilken inverkan psykisk sjukdom har haft på 

personens funktion och uppfattning. Att uppleva hälsa är avgörande för att ha ett 

meningsfullt liv och valfrihet. Psykiatrisk sjukdom begränsar patienterna till möjligheter till 

personlig utveckling och hälsa. Dessa omständigheter ställer stora krav på sjuksköterskor att 

arbeta ur ett perspektiv som betonar samarbete och kommunikation med personer som lider 

av långvarig psykisk sjukdom. Utifrån detta perspektiv bör hälsofrämjande omvårdnad 

stärka patienternas förmåga att fatta sina egna val och att vara delaktig i sin behandling 

vilket möjliggör effektivare egenvård.      

Psykossjukdom 

Mattson (2014, s. 129-155) skriver att psykos är ett samlingsnamn för alla psykossjukdomar 

och en av de allvarligaste av dessa är schizofreni. Schizofreni är ofta en mer ingående och 

varaktig psykos. Psykos innebär att en person upplever verkligheten förändrad och 

annorlunda. En personen med psykos har ofta bristande sjukdomsinsikt och har svårt att 

skilja mellan fantasi och verklighet. Psykotiska symtom brukar indelas i positiva respektive 

negativa symtom. Positiva symtom är hallucinationer, vanföreställningar och 

tankestörningar. Hallucinationer är sinnesintryck som bara de som har psykos upplever, till 

exempel upplevelse av hörsel, smak eller lukt som inte finns i verkligheten. 

Vanföreställningar innebär en övertygelse om övernaturlig eller religiös art. Tankestörningar 

gör att personen har en avvikelse i sättet att tänka. Negativa symtom  är till exempel 

passivitet, brist på empati och sociala svårigheter i samspelet med andra. Dessa negativa 

symtom gör att många personer som får en psykos ofta glömmer att t.ex. sköta sin personliga 

hygien och inte äta ordentligt. Orsaksfaktorer till insjuknande i schizofreni och andra 

psykoser är ännu inte helt klarlagt men det tros vara en kombination av personens genetiska 

sårbarhet och miljöfaktorer. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre 

tid. Upplevelserna under en psykos kan vara väldigt skrämmande och ge stark ångest och 

rädsla. Hur länge en psykos pågår är olika men med rätt behandling och stöd från psykiatrin 

kan två tredjedelar återhämta sig med inga eller få insatser från psykiatrin. 

Sommer et al. (2016) säger att den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni som har en 

prevalens på 1% på nyinsjuknande personer varje år. Patienter med schizofreni har nedsatt 
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förmåga att upprätthålla sociala relationer, upprätthålla sysselsättning och leva självständigt. 

Flera studier visar att barn som utvecklade schizofreni som vuxen har i genomsnitt ett 

signifikant lägre IQ vid 4 och 7 års ålder, jämfört med normalt utvecklade barn. Dessa tidiga 

kognitiva brister fortsätter att utvecklas i början av tonåren. Psykos kan bero på flera faktorer 

bland annat onormala dopaminreceptorsignaler och dopaminerga nervfunktioner i centrala 

nervsystemet, det biologiska systemet som krävs för stressanpassning är onormal eller 

förändrad, drogmissbruk, miljö- och genetiska faktorer.  Fysisk träning kan förbättra den 

kognitiva kapaciteten hos patienter med schizofreni (Sommer et al., 2016). 

 

Fysisk träning 

Hultsjö och Syren (2013) menar att personer med svår psykisk sjukdom i genomsnitt har en 

kortare livslängd och dör 8-25 år tidigare än den allmänna befolkningen och de flesta 

dödsfall beror på medicinska tillstånd som går att förebygga. För att lindra och förebygga 

fysiska hälsotillstånd bland personer som lever med psykotiska störningar är hälsofrämjande 

åtgärder viktigt. Sjuksköterskor har en viktig roll i att identifiera och stödja till psykiskt 

välbefinnande och fysisk hälsa, det är särskilt viktigt att personer med psykos får 

grundläggande kunskaper om sitt hälsotillstånd och hälsorisker för att kunna göra de 

medvetna och undvika dem. En faktor som ökar risken för fysiska hälsoproblem är 

okunnighet om hälsorisker. Det är viktigt att sjuksköterskor har en dialog med patienterna 

där dom har möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Personer  med psykotiska 

störningar är sårbara för stress och stress ökar risken för återfall. Patienter med psykos 

behöver ofta ett yttre tryck för att göra förändringar, då har sjuksköterskan en betydande roll 

i att upptäcka, informera och motivera. 

 

Den höga dödligheten hos personer med psykos gör att sjuksköterskan måste hjälpa till att 

hitta varaktiga förändringar genom evidensbaserade tillvägagångssätt som är möjliga att 

genomföra i ett kliniskt sammanhang och som har en helhetssyn som innefattar både fysisk 

och mental hälsa (Wärdig et al., 2015). 

 

Çelik Ince, Partlak Günüşen och Serçe (2018) skriver att psykiatriska sjuksköterskor 

rapporterar att patienternas psykotiska symtom som hallucinationer eller vanföreställningar, 

depressiva och kognitiva symptom hindrar dem från att hantera sin fysiska hälsa och 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=%C3%87elik%20Ince%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29478303
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Partlak%20G%C3%BCn%C3%BC%C5%9Fen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29478303
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Ser%C3%A7e%20%C3%96%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29478303
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personer med psykisk sjukdom inte kan uppleva eller prioritera sin egen fysiska hälsa. Dessa 

patienter saknar en uppfattning om fysisk hälsa eller bryr sig inte om eller känner igen sin 

sjukdom. De förstår inte deras fysiska sjukdomar eftersom de har nedsatta tankeprocesser 

och har svårigheter att definiera och uttrycka sina egna fysiska hälsosymtom. En psykotisk 

patient har hörsel- och visuella hallucinationer. De tänker alltid på dessa hallucinationer och 

kämpar med ljud eller bilder i sin värld och glömmer de fysiska förhållanden som råder. 

Läkemedlen som används av individer med psykisk sjukdom har biverkningar som ökad 

aptit, viktökning, svaghet och sedering. Dessa biverkningar påverkar negativt den fysiska 

hälsan hos individer med psykisk sjukdom och hindrar dem från att hantera sin hälsa. 

Vanliga problem är att läkare ordinerar droger och lugnande medel, men ger inga 

rekommendationer om livsstilen. Det kallas yrkesblindhet, då man spenderar tiden med det 

man är intresserad av och glömmer resten, att hantera mental sjukdom men inte fysisk (Çelik 

Ince et al., 2018). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinsatser för att förebygga 

och lindra metabolt syndrom hos patienter med psykossjukdom. 

1.3 Frågeställningar 

Psykossjukdom är ett tillstånd som förkortar livslängden med i genomsnitt 8-25 år. Tidigare 

forskning visar att denna grupp människor är särskilt utsatt för metaboliskt syndrom jämfört 

med övriga befolkningen. Författarna anser att det finns få studier som visar på 

sjuksköterskans roll för att stödja patienten till och skapa förutsättningar för ett bättre 

mående. Hur kan sjuksköterskan förebygga metaboliskt syndrom för patienter med 

psykossjukdom? Hur arbetar sjuksköterskan i omvårdnaden med dessa patienter?  

2. Metod: 

2.1 Design Litteraturstudie 

En förutsättning för att göra en systematisk litteraturstudie är att det finns ett tillräckligt 

antal studier av god kvalitét som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser. En 

litteraturstudie innebär att söka systematiskt, granska kritiskt och sammanställa litteratur 

inom det valda problemområdet. En systematisk litteraturstudie innebär att åstadkomma ett 

resultat från tidigare genomförda studier (Forsberg & Wengström, 2016, s. 25-34).  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=%C3%87elik%20Ince%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29478303
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=%C3%87elik%20Ince%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29478303
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Antal artiklar i författarnas litteraturstudie beror dels på hur många artiklar författarna 

lyckas hitta och dels på de krav som lärosätet ställer.  

2.2 Urval 

Inklusionskriterier var artiklar som visar på sjuksköterskans perspektiv och roll, artiklar 

skrivna på engelska eller svenska, sjuksköterskor som arbetar med psykospatienter i sluten- 

och öppenvård inom psykiatrin. Vi exkluderade artiklar äldre än 20 år, inga studier gjorda 

på patienter yngre än 18 år, artiklar där det direkt framgår att de inte är etiskt granskade, 

artiklar som inte besvarade syftet, artiklar där det direkt framgår ett bakomliggande 

drogmissbruk som orsakat psykos och artiklar ur anhörigas perspektiv.  

2.3 Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en provsökning beträffande psykos och schizofreni då detta är ett 

ämne som ansågs vara viktigt att belysa. Innan beslutet togs att utföra en litteraturstudie 

inom detta ämne så undersöktes lämpligheten och utbudet av aktuell forskning. Sökningen 

begränsades till artiklar från 2000 då det ansågs att det fanns tillräckligt med forskning och 

material att använda. Författarna reflekterade över det valda problemområdet genom att 

använda en metod som kallas PICO. Forsberg och Wengström (2016, s. 59-74) beskriver detta 

som utifrån problemformuleringen sätter samman sökstrategier i databaserna Pubmed, 

Psycinfo och Cinahl. PICO är en förkortning av patient/population, intervention, control och 

outcome. Sökstrategin blev: P - Sjuksköterskan, I - omvårdnadsinsatser, C - patienter med 

psykossjukdom och O - sluten och öppenvård. 

I provsökningen urskiljdes ett antal karakteristiska insatser som sjuksköterskan utövade i 

omvårdnaden av psykospatienter. De nya sökorden blev då experience, relationship, 

knowledge och healthpromotion som användes i olika kombinationer i databaserna Pubmed, 

Cinahl och PsykINFO. Med hjälp av de nya sökorden gav sökningarna mindre antal träffar 

men som upplevdes som relevanta till valt problemområde. Att använda sig av flera 

databaser gjorde att författarna kunde få ett bredare innehåll och större urval av studier. 

Databaserna författarna valde var inriktade på omvårdnad, psykologi och medicin som alla 

hör till sjuksköterskans ansvarsområden samt är relevant för syftet till författarnas 

litteraturstudie. 
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Sökorden som använts och kombinerats är, nurse, care, healthrisks, SMI (serious mental 

illness), nurses role, schizophrenia, psychosis, experience, relationship och health promotion. 

Se bilaga 1 för hela litteratursökningen. 

2.4 Litteratursökning, exempel 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

efter 

titel 

Antal 

efter 

abstrakt 

Antal 

valda 

180918 PsykINFO Schizophrenia 

nurse experience 

ingen 200 200 45 1 

180926 Cinahl Health risks, 

nurses role, 

experience, 

psychosis or 

schizophrenia or 

psychotic 

disorder or severe 

mental illess or 

serious mental 

illness or mental 

illness 

ingen 29 29 29 1 

 

2.5 Artikelgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBU’s granskningsmallar och kvalitetsbedömdes 

utifrån författarnas kvalitetskrav. Författarna kvalitétsbedömde helheten av studierna, 

intervjumetoderna, innehållet i resultaten, strukturuppbyggnad och etiskt värde. Detta 

gjorde med hjälp av Forsberg och Wengström (2016, s. 117-147). Artiklarna har 

huvudsakligen kvalitativ design, även om någon enstaka är av kvantitativ design samt en 

interventionsstudie.  

2.6 Bearbetning och analysmetod 

Samtliga rubriker på alla artiklar lästes som sökningarna genererade. Sedan sorterades de 

artiklar som var relevanta för studiens syfte ut. När detta var gjort lästes artiklarna igenom 

för att på nytt sortera bort de som inte besvarade frågeställningarna. När artiklarna som var 

av betydelse valts, översatts och granskats en andra gång, sammanfattades materialet. 

Utifrån resultatet skapades kategorierna: kommunikation och samtal, att förebygga, 

informera och uppmärksamma hälsorisker, att utföra en hälsofrämjande insats och det 
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dagliga arbetet. Det gjordes en visuell tankekarta, en tillvägagångssätt som användes för att 

få en tydligare överblick över artiklarnas innehåll och få en helhetsbild över resultatet. 

Eftersom arbetet efterfrågar sjuksköterskans perspektiv och arbete, utgör det grunden till de 

artiklar som valts. Artiklarna sammanfattades i tabeller, för översikt se bilaga 2-5. 

2.7 Bortfall 

Många intressanta artiklar har valts bort på grund av att de inte direkt visat på 

sjuksköterskans synvinkel och på så vis inte stämmer överens med syftet. I början av arbetet 

valde författarna att ej ha med artiklar äldre än 10 år men då det genererade ett för tunt 

material valde författarna att utöka till en maxgräns på 20 år. På grund av detta kan ett 

bortfall av artiklar ha skett i de allra första sökningarna som gjordes.  

3. Etisk granskning: 
Enligt riktlinjer från Forsberg och Wengström (2016, s. 59-74) har författarna valt studier som 

fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. 

Författarna redovisar alla artiklar som ingår i litteraturstudien och presenterar alla resultat 

som stödjer och inte stödjer problemformuleringen. Alla deltagare i artiklarna som valts har 

varit anonyma i sina svar. Det material som bearbetades till resultatet av denna 

litteraturstudie hölls på en objektiv nivå för att bibehålla det ursprungliga innehållet, inget 

material har medvetet förvrängts eller undanhållits. 

Frivilligt deltagande, rätt till god information om forskningen, anonymitet och att deltagaren 

inte tar skada av forskningen är faktorer som är viktiga etiska aspekter inom 

omvårdnadsforskning (Notter & Hott, 1994, s. 50). Författarna till denna studie har också valt 

att exkludera studier på barn och personer med psykotisk störning i resultatet då dessa 

grupper kan vara oförmögna att ge informerat samtycke och är då att beakta som en sårbar 

grupp. Författarna har översatt, bearbetat och tolkat resultatet på ett så objektivt sätt som 

möjligt för att undvika förfalskat data och plagiat enligt riktlinjer utformade av Polit och 

Beck (2017, s. 137-159). 
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4. Resultat: 
Inledning 

Resultatet är baserat på sjuksköterskans omvårdnadsinsatser för psykossjuka patienter som 

har eller riskerar att utveckla metabolt syndrom vilket också är syftet till denna 

litteraturstudie. 

Totalt inkluderades till studien 13 antal artiklar varav 11 var kvalitativa, en var en 

interventionsstudie och en var en kvantitativ undersökningsstudie. Artiklarna fördelades på 

länderna Sverige, USA, Kina, Taiwan, Australien, Storbritannien och Kanada. I de kvalitativa 

artiklarna deltog mellan 5-45 stycken sjuksköterskor. I den kvantitativa studien bestod 

deltagarantalet av 154 st sjuksköterskor och i interventionsstudien var det 38 st 

sjuksköterskor. Resultatet är indelat i fyra kategorier som går hand i hand med varandra och 

dessa är kommunikation och samtal, att förebygga, informera och förebygga hälsorisker, att 

utföra en hälsofrämjande insats och det dagliga arbetet. 

Bergqvist, Karlsson, Foldemo, Wärdig och Hultsjö (2013) skriver att sjuksköterskor är väl 

medvetna om de risker som antipsykotiska läkemedel medför, trots detta är det ett väldigt 

svårt arbete att få psykotiska människor att ändra sin livsstil. När patienterna mår dåligt 

psykiskt är det svårt att förstå vikten av och effekterna av träning. Trots att patienterna i 

stunden har förståelse för effekten av träning så påverkar den kognitiva förmågan 

medvetenheten kring den långvariga träningen, maten och sömnen. “When they are ill, 

perhaps they don’t always think about the importance of these regular things, basic things, such as 

food, exercise, weight, and sleep” (s. 353). Det är av stor vikt att motivera och ha samtal kring 

effekten gång på gång men trots att sjuksköterskor gör detta så är det ändå svårt att få till en 

livsstilsförändring. Ångesten en psykos kan innebära gör att patienterna ökar sitt matintag 

och får matmissbruksproblem som ger övervikt och som leder till metaboliska syndromet. På 

grund av att patienten har svårt att ta till sig fakta så måste sjuksköterskan lägga upp 

planeringen på patientens villkor och dennes förståelse. Det krävs konstant arbete för att 

hålla patienten motiverad. Att få träffa en dietist kan vara ett bra komplement till ett 

gynnsamt hälsoarbete och att mäta BMI, blodtryck och ta blodprover för att mäta blodfetter. 

Då det finns en ökad risk att utveckla metaboliskt syndrom måste man arbeta aktivt för att 

skapa en bättre grund och försöka skapa bra rutiner för att få bra förutsättningar för denna 
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patientgrupp “It is hard to motivate people without a psychotic disorder to take physical exercise or 

eat right and live healthily” (Bergqvist et al., 2013, s. 353).  

Bergqvist et al. (2013) menar också att antipsykotiskt läkemedel gör patienterna mer trötta 

och inaktiverade samt så ökar den aptiten vilket medför svårigheter att delta i aktiviteter och 

det ger viktuppgång. Oavsett bieffekter är det sjuksköterskans ansvar att motivera dessa 

patienter till att följa medicinering och försöka skapa en så bra vardag som möjligt. Det kan 

handla om att följa med och handla, ta små promenader, hjälpa till att laga en hälsosam kost. 

Eftersom många patienter kan få större sug efter onyttig mat, så kallade cravings, kan det 

vara bra att skriva matdagbok över allt patienten äter. Dessa livsstilsförändringar måste få 

ske över tid för bästa effekt, det kan t.ex. vara bra att börja dagen med ett glas mjölk eller ett 

mål lagad mat istället för ingenting samt att engagera familjen för att få till en förändring 

som är hållbar. Att få patienterna i denna grupp att ta ansvar över sina egna val är väldigt 

svårt. 

Kommunikation och samtal: 

 

Even when patients are at they’re most disturbed that underlying trust is paramount. 

Spending time with them, listening to them, giving them opportunities to talk about their 

situation and medication and some people can build it easily and clients get to a stage  where 

they trust the nurses fairly well and you’ve got a good rapport. (Jones, 2005, s. 400) 

 

Det viktigaste i att arbeta med personer som lider av psykisk ohälsa är att skapa en 

normaliserad tillvaro. Som personal ska man vara som en allt-i-allo, nästan som en förälder. 

Det gäller att skapa bra rutiner för en fortsatt bra kvalitet på livet så som att väcka på 

morgonen, göra frukost, skapa möjligheter till daglig hygien, matlagning, samtal, följa med 

och handla eller göra andra normala aktiviteter för att få ett så normalt och bra liv som 

möjligt. Det tar enormt mycket tid att skapa goda relationer med psykiskt sjuka människor 

så det är viktigt att ha bra strategier och arbeta med sitt eget förhållningssätt som verktyg, 

ibland kan det vara svårt att hålla kreativiteten uppe med argument när patienten inte ser 

den normala världen så attraktiv (Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2010).   

Enligt Forchuk et al. (2000) bygger en bra fungerande relation på tillit genom 

regelbundenhet, frekventa samtal och att vara privat och öppen. Detta leder till känslan av 

förtroende och ger en förmåga att kunna dela problem. Viktigt i att bygga en relation är att 
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finnas där för patienten när denne tar kontakt till socialisering. Det tar tid, så det är viktigt 

att ta en dag i taget och inte stressa fram något. Det är därför viktigt att även lämna patienter 

i fred och vänta tills de vill prata själva. I samtalet är det av god vikt att lyssna och inte ta 

plats själv som personal. Ser man att patienter har hallucinationer tar man inte upp det som 

en konfrontation mot patienten utan säger istället ”I notice you talking to yourself” (s. 9), bara 

för att inte kränka eller få patienten att känna sin sjukdom mer. För att bygga bra relationer 

och bygga tillit krävs det att det är samma personal som arbetar kontinuerligt. Att ha många 

lediga dagar på rad eller att jobba få pass i veckan gynnar inte till goda och frekventa samtal 

(Forchuk et al., 2000). 

Dearing (2004) hävdar att sjuksköterskor kan diskutera med patienter om de mål som 

patienterna har för sig själva, t.ex. vad deras planer är för framtida copingstrategier, livsstilar 

och hitta de saker som är mest viktiga för dem. Sjuksköterskor blir viktiga för patienternas 

liv genom inflytande som sker genom sjuksköterskan- och patientrelationen. Att dela intim 

information på ett öppet sätt skapar en terapeutisk bindning som leder till att behandling 

följs. 

You start to know who they are and what they are, and. . . how they are, and so it’s actually a 

nice thing to be able to have these histories. . . . There’s a lot of openness once they trust and . .  

know how you are going to work with them. Not only do we know them, they know us, and so 

with that, there’s a lot of openness and willingness to usually just join in treatment. 

(Dearing, 2004, s. 159)  

 

Att lära känna en patient är omöjligt utan att umgås. Sjuksköterskan och patientsamspelet 

fokuserar på vad som händer i patientens liv. Socialiseringen innebär att söka sällskap med 

andra, anpassa sig till sig själv och andras behov och dela erfarenheter. En stor uppgift för 

sjuksköterska/patient relationen är att lösa de problem som patienterna delar med sig av 

gällande deras dagliga aktiviteter. Patienter behöver en känsla av syfte, en känsla av 

samband med andra (Dearing, 2004). 

O’Brien (2000) menar att finnas där för patienter betraktas som den viktigaste faktorn i 

relationen och beskrivs som att patienten lånar styrka från sjuksköterskan tills de kan 

utveckla egna styrkor. Att finnas där i relationen till patienten kan vara känslomässigt 

tömmande för personalen. Sjuksköterskor uppfattar att både de och deras kollegor kan 
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underskatta den energi det krävs för att finnas där på ett konsekvent och stödjande sätt. Att 

vara orolig innebär att vilja skydda, acceptera och vara respektfull mot patienten. 

Sjuksköterskor kan känna frustration över att se hur patienter väljer att  leva sina liv och 

kämpar med att uppmuntra patienten att göra bra val för sig själv för att de ser det som är 

bäst för patienten, men samtidigt följer inte patienten det. Upprättande av förtroende är 

tidskrävande. Det tar allt från några veckor till många månader. Det är ett viktigt mål att 

hjälpa patienter att förstå och acceptera sig själva som människor och detta krävs för att 

patienten och sjuksköterskan ska kunna skapa en gemensam mening som utgångspunkt för 

att arbeta tillsammans. För att lära känna patienten bör sjuksköterskan tillbringa tid att 

lyssna på patientens berättelse om sin tidiga barndom, början av sin sjukdom, hur det 

påverkat deras mål och hur det påverkar dem i nutid. Det är viktigt att veta hur patientens 

historia påverkar deras nuvarande sätt att hantera sin sjukdom och sin roll i samhället. Att 

finnas där och ge uppmärksamhet indikerar att vårdpersonalen tror på dem som människor. 

När en sjuksköterska pratar med sina patienter görs det med medkänsla, sympati och 

empati, tålamod, uthållighet samt att värdera förhållandet. Detta gör det möjligt för 

sjuksköterskor att utveckla en god relation till patienten (O´Brien, 2000). 

Att förebygga, informera och uppmärksamma hälsorisker: 

Regelbundna kontroller på patienternas allmänna hälsotillstånd och stöd från personal gör 

att deras mentala hälsa påverkas positivt. Även stöd att utföra övningar för att komma i form 

ökar aktiviteten och minskar ångesten hos patienter med psykisk ohälsa (Hultsjö & Brenner-

Blomqvist, 2013). 

I en studie av Knight, Bolton och Kopeski (2017) visar att personer med svår mental sjukdom 

har en ökad risk för metabolt syndrom och att dessa personer behöver noggrann screening 

och utvärdering med jämna mellanrum samt vägledning avseende livsstil och kost. Trots 

detta så informerade inte 26% av sjuksköterskorna om riskerna med metaboliskt syndrom. 

96% av sjuksköterskorna ansåg att det var sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienterna med 

deras vikt men bara ca 50% av sjuksköterskorna utförde viktkontroller kontinuerligt. Över 

90% av sjuksköterskorna svarade att patienterna var intresserade av att förbättra sin fysiska 

hälsa men 75% svarade också att det var svårt att få patienterna att följa råd om hur de ska 

hantera sin vikt. Mer än hälften av de som svarade på formuläret höll med om att det var 
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svårt att få patienterna att följa hälsosamma kostråd och endast 42% gav rådgivning om hur 

man ska äta hälsosamt (Knight et al., 2017).  

Hultsjö (2013) påvisar att de sjuksköterskor som är mer aktiv i diabetesvården tar mer ansvar 

över utvecklingen av diabetesvården för de patienter med diabetes och psykos. Motivation 

och intresse är några av de kvaliteter som är viktiga i arbetet kring vården. Kunskap kring 

diabetes är viktigt för att kunna arbeta så bra med patienterna som möjligt samt att när 

sjuksköterskan kan mycket är det lättare att kunna motivera patienten och hjälpa denne för 

en god hälsa, både psykisk och fysisk. Bäst effekt av vården får man när man själv är kunnig 

och intresserad inom området och tar hjälp av diabetessköterska. Det är viktigt att få 

patienten väl införstådd i sin sjukdom och få till följsamhet med medicineringen för att 

patienten ska må bra. Detta kan lätt utföras med blodprov så att diabetesen håller sig inom 

bra värden. Det är svårt för psykiskt sjuka patienter att förstå den långvariga konsekvensen 

av diabetes så det gör arbetet svårt att få till en livsstilsförändring på sikt. Samtidigt som 

patienterna använder sömntabletter så ger det de en sämre kontroll på sin diabetes. Att få 

tillgång till provsvar och journaler ger sjuksköterskan bättre översikt över behandlingen och 

den hjälp de kan ge till diabetespatienterna med psykossjukdom. Psykosmedicin triggar ofta 

igång ett sötsug hos patienterna vilket på sikt leder till viktuppgång. Därför är det viktigt 

med livsstilsförändringar över lång sikt så de inte drabbas av fetma eftersom det leder till 

följdsjukdomar. De patienter som har förmågan att förstå sin sjukdom och dess verkan har 

störst chans till att kunna ta hand om sin hälsa på ett bra sätt. Att prata med patienterna på 

ett lugnt sätt och inte inkräkta på deras stolthet ger bäst effekt till en livsstilsförändring. Att 

påpeka deras sätt att leva för ohälsosamt leder oftast till motsatt effekt. Att prata med 

familjen och att få de att förstå och att aktivt arbeta mot samma mål är en viktig del i arbetet. 

Helhetssynen av en patient är viktig så att man tittar till både det psykiska och det fysiska 

måendet. En patient som lider av vanföreställningar och hallucinationer har ofta svårt att ta 

hand om sin hälsa vilket i längden leder till ökad ohälsa i alla dess former, däribland även 

diabetes. 

 

Dearing (2004) skriver att sjuksköterskor har i sitt ansvar att diskutera och hjälpa patienter 

att genomföra planer för hälsosam livsstil. Det innebär samtal med patienter om kost, 

motion, sömnvanor, hantering av hälsoproblem, diabetes, högt blodtryck, personlig hygien, 
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rökavvänjning, viktminskning och missbruk. Detta kan vara svårt då patienter inte alltid 

känner igen hälsosamma beteenden (Dearing, 2004).  

 

Att utföra ett hälsofrämjande arbete: 

Rönngren et al. (2017) skriver att det sjuksköterskeledda arbetet med livsstilsförändringar 

gynnar personer med psykisk ohälsa. Det är viktigt att uppmuntra och motivera patienterna 

till aktiviteter. Att som sjuksköterska delta själv i aktiviteterna tillsammans med patienterna 

leder inte bara till bättre BMI, kognitiv förmåga och bättre kondition utan det ger också 

patienterna en bättre social stimulans.   

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan men kan vara svår att uppnå utan rätt verktyg och 

handledning. Aktiviteterna bör vara individualiserade och schemalagda. Med dagliga 

rutiner och en plan så är det lättare att komma igång. Rutiner är viktiga för att undvika 

fysiska hälsoproblem. För personer som inte har tillgång till sociala kontakter och 

sammanhang får hälsovårdspersonal en viktig roll. Interaktion med professionell 

vårdpersonal blir avgörande för deras mentala hälsa eftersom de inspirerar patienterna med 

positiv energi, vilket i sin tur påverkar hälsan på ett gynnsamt sätt. Vissa patienter 

uppskattar bara att sitta ner och ha en allmän konversation om måltider eller aktiviteter för 

att hålla sig friska. Personal visar också vikten av att lära sig genom att göra. Patienterna kan 

också lära sig att använda sig av mindfulness och det ger stor hjälp till att lugna ner sig när 

de känner sig stressade (Hultsjö & Brenner-Blomqvist, 2013). 

Carlbo, Claesson och Åström (2018) menar att det finns en osäkerhet kring om den aktuella 

forskningen gällande om fysisk aktivitet är bra för en person med psykisk störning för att få 

god effekt till fortsatt utveckling och bättre mående. Det faktum att det inte är 

evidensbaserad forskning gör att sjuksköterskor använder sin intuition till att få patienten att 

vara mer aktiv. Eftersom många patienter har bristfällig kunskap kring effekten av träning 

för ett bättre mående och som en kompletterande behandling får sjuksköterskor svårt att 

implementera detta till patienten. De personer som lider av övervikt i kombination med 

psykisk störning är svårast att övertyga. Att träna tillsammans med andra ger en bättre 

gemenskap och ger en känsla av normalisering. Att som sjuksköterska delta i patienternas 

aktivitet skapar ett starkare band och det ger tid att socialisera mer naturligt. Detta gör 

att  personalen och patienten kommer att hamna på samma nivå just för att komma bort från 
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rollen som ”sjuk/personal”. Det blir mer på lika villkor. Svårigheten med att vara för lite 

personal är att det skapar en stress för personalen då personalbrist leder till att färre 

patienter har möjlighet att utöva träning och på så sätt ger ett sämre mående. De värdefulla 

effekterna av miljöombyte går förlorad och patienterna hålls inne på avdelningen med sämre 

mående som resultat. Personer med psykisk ohälsa är svåra att motivera pga att de lätt 

tappar sin motivation, de behöver motiveras om och om igen och få flexibilitet i sin 

motivation för ett fortsatt bra arbete och för fortsatt bra resultat (Carlbo et al., 2018). 

Bressington et al. (2016) skriver att för att kunna arbeta hållbart med patienter är det bra att 

använda ett hälsofrämjande verktyg, en hälsoprofil, (HIP), där man kan med resultaten 

utveckla vården för patienten och det hjälper personalen att utforma vårdplanen på ett 

systematiskt sätt för patienten. Det ger ett strukturerat och omfattande arbetssätt. Även om 

HIP genomförs som en hälsokontroll, ger det ett bra tillfälle för information om och kring 

fysiska hälsofrågor. Förutom att som sjuksköterska öka uppmärksamheten hos sina patienter 

om fysisk hälsa, ger det också märkbar förändringar i patienterna när de blir  mer kunniga 

kring sitt eget fysiska välbefinnande och mer engagerade i att göra positiva förändringar. 

Sjuksköterskor kan också se förändringar i det fysiska hälsotillstånd över tid, då patienter 

känner sig belönade och uppmuntrade att fortsätta med detta hälsoarbete. Patienter blir mer 

motiverade att göra förändringar till deras livsstil om potentiella hälsoproblem lyfts fram 

med hjälp av denna hälsofrämjande profil. 

Det dagliga arbetet: 

Huang, Ma, Shih och Li (2008) skriver att sjuksköterskor har en roll som upplysare och de 

befinner sig ofta i en position där de måste utbilda patienter och anhöriga om sjukdom. De 

ger också en rationell förväntan om patientens verklighet. Dessutom måste sjuksköterskor 

ofta lära patienter varför de måste ta mediciner regelbundet vilket kan vara svårt då 

patienter ofta klagar över att de inte förstår biverkningarna som medicineringen kan ge. 

Biverkningar, brist på insikt och brist på kunskap är de tre främsta anledningarna till att 

patienterna inte tar mediciner regelbundet. Sjuksköterskor bör hjälpa patienter att hantera 

sina symptom, främja avkoppling, hjälpa patienter att ta mediciner regelbundet, förbättra 

deras egenvårdsförmåga, förbättra interaktion mellan patienter och familjer, tillhandahålla 

emotionellt och psykologiskt stöd,  utföra kontroller av blodtryck, urinprov och andra typer 

av fysiska kontroller. Dessa är alla olika omvårdnadsåtgärder. 
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Daering (2004) menar att för att förstå tidigare problem och hur de är relaterade till 

nuvarande problem behöver sjuksköterskan ha kunskap om patienten och dennes bakgrund. 

Behandlingsinsatser baseras på vad patienten behöver och detta sker genom kontroller med 

hjälp av mätinstrument, bedömning samt att förstå patienten. Det är viktigt att ha en bra 

kunskap om psykiska sjukdomar, förstå patologin, symtom på olika psykiska åkommor, hur 

läkemedel påverkar sjukdomen, läkemedlets biverkningar och hur missbruk eller andra yttre 

faktorer kan förvärra de psykiska störningarna. Från denna kunskap kan sjuksköterskor se 

tidiga tecken och symtom på patienter. Denna kunskap kan kännas som ett krav för att 

kunna läsa av sina patienter. Att uppmuntra och glädjas för patientens framsteg är viktigt i 

sjuksköterskerollen. Sjuksköterskor bör belysa framgångar med patienter, tala till dem med 

uppskattning för prestationer och framsteg samt ha en atmosfär där patienterna känner sig 

trygga. Sjuksköterskan ska tala ett tydligt språk, som patienten lätt kan förstå, vilket 

resulterar i en känsla av att arbeta och agera tillsammans. Sjuksköterskor bör visa empati till 

patienter och deras behov, hopp och önskningar. Detta ger en återgivning av det förflutna 

och riktning mot framtiden. 

Huang et al. (2008) anser att sjuksköterskans roll i arbetet med psykisk ohälsa innebär bl.a. 

att identifiera de verkliga behoven för patienter och deras familjer, inklusive innehållet i 

behov och riskbedömning. Ge tid till patienter och deras familjer. Att lyssna och ge 

emotionellt och psykologiskt stöd samt överföra kunskap och färdigheter till patienter och 

deras familjer. Se till att patienter och deras familjer har möjligheter till konsultation, de kan 

ringa eller besöka sjuksköterskan när de behöver och få information om sjukdom eller dylikt. 

Samarbetar med annan personal som inkluderar kollegor eller andra professionella 

arbetstagare som läkare, socialarbetare, psykologer och arbetsterapeuter. Ha en aktiv roll för 

att hjälpa patienter att införas eller överföras till exempelvis ett dagvårds centrum eller en 

långsiktig bostadsort. Tillhandahåller ärendehantering som fokuserar på hela familjen och 

hjälper patienter att leva i samhället. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskans omvårdnadsinsatser för att förebygga 

och lindra metabolt syndrom hos patienter med psykossjukdom. Fyra kategorier har lyfts 
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fram och dessa är kommunikation och samtal, att förebygga, informera och uppmärksamma 

hälsorisker, att utföra ett hälsofrämjande arbete och det dagliga arbetet. Resultatet av 

litteraturstudien visar att personer med psykossjukdom har ett stort behov av att 

sjuksköterskorna arbetar preventivt och ger stöd till patienterna. Resultatet visar också på 

olika åtgärder som är viktiga att vidta och vilka utmaningar sjuksköterskan kan stöta på 

under vårdandet.  

Forchuk et al. (2000) redogör att för att bygga bra relationer är det viktigt att det är samma 

personer som arbetar kontinuerligt. Vidare beskriver O´Brien (2000) att det är viktigt som 

sjuksköterska att samtala med en patient med medkänsla, empati och tålamod för att 

utveckla en god relation. Daering (2004) skriver att patienter behöver en känsla av samband 

med andra. Detta styrks av Adam, Tilly och Pollock (2013) som beskriver att patienter 

uttrycker känslan av isolering. Sjuksköterskan blir en viktig roll i möten, samtal, att lära 

känna patienten och att hen lyssnar eftersom patienten ofta känner sig avskild från resten av 

samhället. Patienterna uppskattar kontinuitet, regelbundenhet, kontakt och tillgänglighet 

både fysiskt och känslomässigt. De har också en önskan av att den dagliga vården de får ska 

ske av den sjuksköterska de etablerat en god kontakt med. När de har etablerat förtroende 

och en god relation kan de diskutera känslor, toppar och dalar, måendet och de kan hantera 

kriser mer effektivt. Sjuksköterskorna värderas högt som humana och respektfulla och 

patienterna uppskattar att de blir tilltalade som människor i personliga möten samt att de får 

ett personligt möte med en person som visar intresse för dem som individer (Adam et al., 

2013). 

Även om en god relation är grundläggande mellan sjuksköterskan och patienten så tar det 

mycket energi från sjuksköterskan att finnas till för patienten på ett stödjande sätt. O´Brien 

(2000) skriver att sjuksköterskorna kämpar mellan att låta patienterna vara självständiga och 

fatta egna beslut samtidigt som patienternas val kanske inte alltid är det bästa för dem. Detta 

gör att sjuksköterskorna många gånger får gå tillbaka och se vad som inte fungerar och börja 

om igen. 

Både Kristiansen, Hellzén och Asplund (2010) och Forchuk et al. (2000) tar upp vikten av att 

ha bra rutiner och att det tar lång tid att bygga upp en relation tillsammans med patienten. 

Detta gör att sjuksköterskan behöver vara motiverad och ha tålamod.  
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Travelbee (1971, refererad i Kirkevold, 2000) beskrev denna process i fem steg som går att 

läsa i resultatet. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation. Interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska äger i stor utsträckning rum via kommunikation. Travelbee 

hävdar att kommunikationen är en målinriktad process som gör det möjligt för en 

sjuksköterska att etablera en mellanmänsklig relation till den sjuka patienten och därmed 

uppnå målet för omvårdnaden.  

Travelbee’s (1964) omvårdnadsteori stöttas av O’brien (2000), som menar att 

sjuksköterskorna behöver tala med sina patienter med medkänsla, sympati och empati för att 

kunna relatera till patienterna och utveckla en god relation tillsammans. Tålamod och 

uthållighet är också viktiga komponenter för att etablera förtroende. Detta förtroende tar 

lång tid att bygga upp, alltifrån några veckor till flera månader.  

Sebergsen, Norberg och Talseth (2016) säger att patienterna är väl medvetna om att 

sjuksköterskan har svårt att själva ha full förståelse för känslan och upplevelsen av en psykos 

men att vara bekräftande i sin omvårdnad och visa intresse ökar patientens självrespekt och 

självkänsla och gör upplevelsen av psykosen lättare att genomlida. Sjuksköterskan behöver 

inte alltid prata aktivt utan all kommunikation, både den verbala eller den icke-verbala är 

viktig, det hjälper patienten att bli säker och lugn. 

Patienter med psykisk ohälsa har en önskan att bli respekterade för sina personliga 

förutsättningar och att samtala mer med sjuksköterskor om medicinering men även om sina 

tankar och sitt inre liv (Pitkänen, 2008). Detta tyder på ett intresse för mellanmänsklig 

kommunikation som bör beaktas av sjuksköterskan. Att bli behandlad med respekt är en 

grundläggande förutsättning för att skapa en  fungerande mänsklig relation och att inom 

vården bortse från detta tyder på ett arbetssätt som inte är personcentrerat. 

Forchuk et al. (2000); Dearing (2004); och O´Brien (2000) skriver om vikten av kontinuitet och 

tidsmässigt engagemang för att skapa en god relation. Även Laugharne, Priebe, McCabe, 

Garland och Clifford (2012) som gjort en studie ur patientens perspektiv menar att 

kontinuitet  är en viktig grundsten för att bygga förtroende och långsiktiga relationer. Flera 

patienter vittnar om att de behöver tid för att lita på människor. Sjuksköterskans vilja att 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Laugharne%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21813486
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Priebe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21813486
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=McCabe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21813486
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Garland%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21813486
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Garland%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21813486
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Clifford%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21813486
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lyssna, vara ärlig, yrkeskunnande och positiva inställning inger förtroende. Regelbundenhet 

är därför viktigt (Laugharne et al., 2012).  

I sjuksköterskearbetet ingår att utföra kontroller av blodtryck, urinprov och andra typer av 

fysiska kontroller på patienten (Huang et al., 2008). Dessa omvårdnadsåtgärder är, enligt 

författarna, preventiva insatser som också är bra för att påvisa effekt av förbättrad hälsa efter 

till exempel fysisk aktivitet samt att det också inger en trygghet hos patienten. Koivisto, 

Janhonen och Vaisanen (2004) skriver att patienterna upplever att det är viktigt att 

medicinska tester görs. Att sjuksköterskorna bör kontrollera patientens blodtryck och 

hjärtfrekvens för att se till så att allt är okej. Detta gör patienterna mer medvetna om sig själv. 

Att använda screening och tätare uppföljningar vid läkemedelsinsättningar är ett viktigt 

arbete enligt författarna. För att bättre påvisa effekten av kost, medicinering och hälsovinst 

som i sin tur skapar mer motivation för patienten, detta kan åstadkommas genom ett 

rutinarbete om det sker täta kontroller som exempelvis en gång varje månad. Genom att ha 

rutiner gällande detta så ökar också chansen att all vårdpersonal utför det. Medicin för att 

bryta psykoser ger sug efter onyttig mat, metaboliska syndromet kan då bli sekundärt i 

förhållande till psykosen. Det skulle kunna bero på att sjuksköterskor inte prioriterar detta 

område eller att fokus läggs på övriga symtom som vanföreställningar och hallucinationer. 

Förebyggande arbete är viktigt och det är där sjuksköterskor har störst möjlighet att främja 

hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande för patienten, något som författarna tycker att 

sjuksköterskor bör ha i åtanke i sitt dagliga arbete. I det arbetet bör det framgå till patienten 

vilka hälsorisker som finns samt vilka arbetsmetoder de kan använda för för att förebygga 

ohälsa samt stöd till att kunna utföra hälsofrämjande aktiviteter över tid. 

Många patienter med en psykossjukdom hamnar en ond cirkel när de mår dåligt och väljer 

dålig mat som i sin tur leder till ännu sämre mående. Det är svårt att göra livsstilsändringar 

själv och bryta invanda mönster. Att ha någon att träna tillsammans med ger bättre effekt då 

det blir ett bättre socialt samspel och träningstillfället går snabbt (Yarborough, Stumbo, 

Yarborough, Thomas & Green, 2016). Detta ger, enligt författarna, en tydlig bild av 

sjuksköterskans ansvar och viktiga arbete med motivation och att hjälpa patienten till ett i 

längden bättre mående, både fysiskt och psykisk. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Laugharne%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21813486


22 
 

Resultatet visar att det är viktigt att personer med psykossjukdom utövar någon form av 

fysisk aktivitet, men symtomen från den psykiska sjukdomen och antipsykotiska läkemedel 

gör att patienterna blir tröttare och upplever en ökad aptit som blir det största hindret för 

fysisk aktivitet (Bergqvist et al., 2013; Mcdevitt, Snyder, Miller & Wilbur, 2006). Detta i 

kombination med bristfällig kunskap kring effekten av träning hos patienter kan bidra med 

att det inte alltid prioriteras (Carlbo et al., 2018).  

Med hjälp av hälsofrämjande verktyg som HIP kan sjuksköterskan öka patientens kunskap 

och motivation till fysisk träning (Bressington et al., 2016). Detta tillsammans med 

sjuksköterskan som motivator, genom att informera och själv delta i aktiviteter ökar 

chanserna till att få patienten att utöva fysisk aktivitet vilket gynnar deras hälsa, kognitiva 

förmåga och den sociala samverkan (Rönngren et al., 2017). 

Patienters syn på sin psykiska och fysiska hälsa är väldigt komplex och flerdelad, då Carlbo 

et al. (2018) skriver att patienter saknar kunskap om de positiva effekterna av fysisk aktivitet 

som en komplementär behandling. Även Dearing (2004) kom fram till att sjuksköterskorna 

behövde vägleda patienterna till en hälsosam livsstil då de själva inte alltid känner igen 

hälsosamma beteenden. Detta är inte linje med Hultsjö och Brenner-Blomqvist (2013) som 

menar att patienter med psykotiska störningar är medvetna om fysiska hälsorisker och 

betydelsen av hälsosam mat men att det finns andra orsaker till sämre följsamhet till 

behandling än okunskap, som till exempel brist på socialt stöd, dagsform och begränsad 

psykisk hälsa.  

Enligt författarna kan det vara svårt att genomföra en livsstilsförändring hos patienter som 

inte vill men hur vet man säkert att de egentligen inte vill eller om det är det psykiska 

hälsotillståndet som talar. Om det är så att patienterna redan har kunskap om fysiska 

hälsorisker i samband med psykossjukdomen så är det sjuksköterskans ansvar att hitta nya 

tillvägagångssätt och stötta patienten till det som är bäst för dem, när de själva är för sjuka 

för att inse det. Resultaten visar att patienter med psykotiska sjukdomar har ett stort behov 

av att sjuksköterskor arbetar förebyggande och motiverar till hälsofrämjande vanor för att 

förebygga metabolt syndrom. Det är av stor vikt att arbeta med motiverande samtal och få 

en god kontakt med patienten för att hjälpa denne till bästa möjliga hälsofrämjande liv 

utifrån deras egna förutsättningar. Fysisk aktivitet och en bra och näringsrik kosthållning är 
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svårt att uppnå trots att det är effektivt. Det krävs stort tålamod av sjuksköterskan och stöd 

till patienten då de kan ha flertaliga psykologiska nackdelar som talar emot dem. 

Patienternas minimala fysiska aktivitet i kombination med deras symtom av hallucinationer 

och vanföreställningar är ett svårhanterbart arbete för sjuksköterskan. För motivation till 

aktivitet krävs ett intresse för patienten och att skapa möjlighet till träning utifrån patientens 

egna möjligheter så att den blir individanpassad.  

Det är också som O’Brien (2000) skriver, viktigt att patienterna måste få ta egna beslut, detta 

stöttas i en artikel av Koivisto et al. (2004) som beskriver integriteten ur patientperspektiv. 

Att låta patienterna ha sitt eget utrymme och möjlighet att själv bestämma över sina egna val 

utan tvång.  

Författarna anser att det är viktigt att ha en bra relation med patienten där du som 

sjuksköterska har fått en bra kontakt och ingivit förtroende genom långvarig samvaro och 

gemensamma mål, där man har förståelse för patientens lidande. Detta gör att 

sjuksköterskan blir mer trovärdig om hen själv deltar i aktiviteter, vilket ökar chansen att 

patienten själv deltar i en aktivitet som kanske annars inte skulle blivit av. Det krävs då att 

sjuksköterskan är intresserad av fysisk aktivitet för att på ett positivt sätt kunna delta 

tillsammans med patienten och implementera positiv träningskänsla till patienten. Att 

sjuksköterskan har en bra syn på och är införstådd med effekterna av träningen är viktigt, 

både för patientrelationen och för patientens hälsa. 

I överensstämmelse med de studier som har hittats så bidrog psykisk sjukdom, 

behandlingsmiljön och bristande sociala kontakter alla till inaktivitet. Författarna anser att 

det därför är viktigt att arbeta personcentrerat och att skapa förutsättningar utifrån patienten 

för att uppnå maximal hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan har i sitt omvårdnadsarbete 

en betydande roll och inverkan för personer som lider av en psykotisk sjukdom. Att vara 

stabil, skapa hopp och vara trovärdig är egenskaper en psykiskt sjuk person behöver känna 

från sjuksköterskan. 

5.2 Metoddiskussion: 

Forskningsfrågan styr vilket metodval man bör använda sig av (Forsberg & Wengström, 

2016, s. 35-57). Syftet till denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Koivisto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15149373
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omvårdnadsinsatser för att förhindra och lindra metabolt syndrom hos personer med 

psykosdiagnos, då detta är en människas upplevelse av ett fenomen så valde författarna att 

till största del använda sig av kvalitativ ansats då det ger ett mer subjektivt synsätt på 

problemområdet. Fördelar med subjektiva artiklar är att den som läser får ta del av 

personerna i artiklarnas egna åsikter och tankar. Ett kvalitativt tillvägagångssätt kan ge nya 

insikter när kunskap om ett visst fenomen är begränsat (Forsberg & Wengström, 2016, s. 35-

57).  

I kvalitativ metod används ofta semistrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer där 

man utgår från frågeområden snarare än redan förtrycka, detaljerade frågor. Genom att ha 

några större frågeområden istället för många exakta frågor kan intervjuaren föra samtalet 

mer naturligt och låta personen som blir intervjuad i viss utsträckning styra i vilken ordning 

saker kommer upp. Syftet med denna teknik är att så mycket som möjligt få en persons syn 

på sin verklighet utan att ledas av intervjuaren (Patton, 2002, s. 5-14, 339-348). Eftersom 

författarna är intresserade av att undersöka och förstå sjuksköterskans omvårdnadsarbete av 

personer som diagnostiserats med en psykotisk störning så betraktades kvalitativa studier 

som lämpliga för arbetet. 

Artiklarna i denna litteraturstudie är spridda globalt och omfattar länderna Sverige, USA, 

Kina, Taiwan, Australien, Storbritannien och Kanada. Att notera är den geografiska 

spridningen på artiklarna, då detta skulle kunna påverka resultatet vid kulturella skillnader i 

samhället och i sjukvårdssystem. När författarna hade kvalitetsgranskat varje artikels 

resultat valde författarna bort de artiklar där den kulturella skillnaden var för stor och 

inkluderade de artiklar som handlade om sjuksköterskans kompetens och hanterande av 

psykossjukdomar. Nära hälften av de kvalitativa artiklarna var från Sverige vilket ger en 

tydlig bild av hur sjuksköterskan arbetar med dessa patienter här. Att inkludera artiklar från 

andra länder gör att resultatet blir bredare med fler infallsvinklar kring området som 

undersökts. 

Anledningen till att författarna valde att ha med en kvantitativ artikel var för att den 

bedömdes ha en hög kvalité och gav en tydlig bild i siffror av vad sjuksköterskan gör för 

omvårdnadsinsatser. Enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 35-57) brukar inte två 

ansatstyper blandas men trots detta ansåg författarna till denna litteraturstudie att den 
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kvantitativa studien bidrog med en ny synvinkel som kompletterade de kvalitativa studierna 

vilket gjorde att författarna inkluderade den.  

Artiklarna har kontrollerats och noga undersökts med SBUs granskningsmall och har en 

minimumkvalité på medel. Artiklar som bedömdes ha låg kvalitét valdes bort. 

I sökningen av artiklar använde författarna tre olika databaser, Cinahl, Pubmed och 

PsycINFO, vilka ansågs vara lämpliga och relevanta då de inriktar sig på omvårdnad, 

medicin och och psykologi. För att underlätta möjligheten till att göra samma fynd i en ny 

sökning gjordes en tabell där alla sökvägar redovisas. I alla sökvägar som är redovisade har 

samtliga artikelöverskrifter lästs. Granskningen av studierna gjordes i flera steg, utifrån 

relevanta titlar har abstrakt blivit lästa därefter sållades en del artiklar bort på grund av att 

de inte besvarade syftet. I de abstrakt som författarna fann relevant lästes hela artikeln 

igenom var för sig, för att sedan diskutera innehållet tillsammans. Det var positivt att 

göra  på detta sätt för att ta del av och diskutera varandras uppfattning av artikeln. 

Inklusions och exklusionskriterier fanns vid val av artiklarna. Författarna inkluderade bara 

artiklar som var etiskt godkända av en granskningskommité. I början av arbetet valde 

författarna att ha 10 år som gräns för val av artiklar men då det inte fanns tillräckligt med 

forskning och material så valde författarna att utöka maxgränsen till 20 år. Artiklarna var 

skrivna på engelska eller svenska. Vid översättning från engelska till svenska har författarna 

först översatt var för sig och därefter diskuterat fynden tillsammans för att se om de 

överensstämmer. Viss information kan ha gått förlorad och misstolkats då författarna inte 

har engelska som modersmål. 

I resultatet uppkom fyra olika teman, kommunikation och samtal, att förebygga, informera 

och uppmärksamma hälsorisker, att utföra ett hälsofrämjande arbete och det dagliga arbetet. 

Begreppet tema innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) ett sätt att länka de 

underliggande betydelserna tillsammans i kategorier. Inom traditionen för kvalitativ 

innehållsanalys används begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att 

beskriva olika aspekter av tillförlitlighet. Forskningsresultat bör vara så trovärdiga som 

möjligt och varje forskningsstudie måste utvärderas i förhållande till de förfaranden som 

används för att generera resultaten. Trovärdighet handlar om forskningens val av 



26 
 

sammanhang, deltagare och tillvägagångssätt för insamling av data. Att välja deltagare med 

olika erfarenheter ökar möjligheten för nya infallsvinklar till resultatet. I våra valda artiklar 

varierar deltagarnas kön, åldrar och yrkesverksamma år.  En annan aspekt av trovärdighet är 

pålitlighet. Att man tar hänsyn till i vilken grad data förändras över tiden. Tillförlitlighet 

innefattar också frågan om överförbarhet, som avser i vilken utsträckning som resultaten kan 

överföras till andra inställningar eller grupper (Graneheim & Lundman, 2004).  

På grund av tiden författarna hade till denna uppsats, kan möjligtvis många relevanta och 

viktiga artiklar blivit bortvalda. Tidskravet har även medfört att de artiklar som endast 

kunnat nås via andra studieorter eller kunnat beställas också har valts bort. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med SBU´s granskningsmall för respektive design. Efter 

gjordes egna mallar för att påvisa artiklarnas kvalitet och enkelt visa författare, år, titel och 

resultat. 

6. Slutsats: 

6.1 Klinisk implikation: 

I denna litteraturstudie ges en tydlig bild av patienter med psykossjukdom och de metabola 

besvär de kan få, samt vikten av att skapa en god relation för att inge förtroende som är 

grunden till allt arbete med dessa personer. Sjuksköterskor fyller en viktig roll för dessa 

patienter då patienterna själva ofta saknar de resurser som krävs för att lindra uppkomsten 

eller utvecklandet av metabolt syndrom, samt ofta har ett lågt socialt liv och möjlighet att 

göra livsstilsförändringar.  För att kunna nå till ett bra arbete att motverka metabolt syndrom 

krävs tillit från patienten och ett nära samarbete med sjuksköterskan. Detta finns i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning att kunna bedöma, planera, genomföra och 

utvärdera omvårdnad tillsammans med patienten. Identifiera vad hälsa betyder för varje 

enskild patient och utifrån patientens förutsättningar främja hälsa. Det är viktigt att värna 

om patientens behov, rättigheter och möjligheter för att skapa kontakt och kontinuitet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

6.2 Framtida forskning: 

Författarna anser att det behövs mera forskning inom detta ämne för att på ett mer 

evidensbaserat sätt skapa framgångar till bättre hälsa. Författarna anser också att det behövs 
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fler interventionsstudier för att hitta nya arbetssätt och för att i tidigt skede kunna sätta in 

rätt omvårdnadsåtgärder för psykosdiagnostiserade patienter. Att skapa ett hållbart 

arbetssätt både inom sjukhusets väggar men även i eftervården ger ett bättre långvarigt 

välmående för dessa patienter. I framtida forskning kan inriktningen ligga på i vilken stadie 

av psykossjukdom som utvecklingen av metabolt syndrom sker eftersom det sällan eller 

aldrig beskrivs i litteraturen eller forskningen. Även patienternas erfarenheter kring vården 

är av vikt för resultatet av den vård som ges. Mer forskning kring hur patienter upplever sin 

vård är av stor betydelse då det ger en bättre syn och kunskap på hur vården kan utvecklas 

optimalt och kunna utvecklas till att bli mer personcentrerad.  
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Bilaga 1. Översikt av artikelsökningar 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

efter 

titel 

Antal 

efter 

abstrakt 

Antal 

valda 

180917 Pubmed Nurse 

schizophrenia 

care 

> 10 years 243 243 100 3 

180903 Pubmed Psychosis nurse 

care 

> 10 years 188 188 82 2 

180903 Pubmed SMI nurse care > 10 years 58 58 30 1 

180904 Pubmed nurses knowledge 

smi 

>10 years 13 13 13 1 

180918 PsykINFO Schizophrenia 

nurse experience 

ingen 200 200 45 1 

180918 PsykINFO Schizophrenia 

nurse patient 

relations 

ingen 180 180 38 2 

180926 Cinahl Health risks AND 

nurses role AND 

experience AND 

psychosis or 

schizophrenia or 

psychotic 

disorder or severe 

mental illess or 

serious mental 

illness or mental 

illness 

ingen 29 29 29 1 

180926 Cinahl Relationship 

AND health 

promotion AND 

nurse AND 

psychosis or 

schizophrenia or 

psychotic 

disorder or severe 

ingen 25 25 25 1 
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mental illness or 

serious mental 

illness or mental 

illness 

181004 Cinahl Psychosis or 

schizophrenia or 

psychotic 

disorder or severe 

mental illness or 

serious mental 

illness or mental 

illness AND nurse 

client relationship 

ingen 69 69 6 1 

 

Bilaga 2. Översikt av studier i inledning av resultat 

Författare: 

Årtal:  

Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/analys Huvudfynd: Kvalitet 

Bergqvist, 

Karlsson, 

Foldemo, 

Wärdig, 

Hultsjö, 

2013, 

Sverige 

Syftet med denna studie 

var att utforska 

mentalhälsopersonalens 

erfarenheter att hjälpa 

människor med 

psykotiska störningar 

för att genomföra 

livsstilsförändringar i ett 

försök att förebygga 

metaboliskt syndrom 

12 

vårdpersonal 

som arbetar 

med 

psykosjukvård 

i Sverige 

Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes 

och data 

analyserades 

med hjälp av en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultaten visade att 

genomförandet av 

livsstilsförändringar 

bland personer med 

psykotiska störningar 

upplevdes som svårt 

men möjligt. De 

största hindren som 

upplevdes i detta 

arbete var svårigheter 

pga minskningen av 

kognitiva funktioner i 

samband med 

sjukdomen. Riktlinjer 

som är tillgängliga för 

personal för att hjälpa 

dem att identifiera 

och förebygga fysiska 

hälsoproblem i 

gruppen följdes inte 

alltid och innehållet 

var inte alltid 

relevant. Personal 

beskriver vidare 

känslor av osäkerhet 

om att motivera 

människor att ta 

antipsykotisk 

medicinering 

samtidigt som de är 

medvetna om 

I - Hög 
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riskerna med 

metaboliska 

avvikelser. 

Betydelsen av 

hälsosam kost och 

fysisk aktivitet måste 

kommuniceras på ett 

sådant sätt att det 

anpassas till 

personens kognitiva 

förmåga och bör 

upprepas över tiden, 

både muntligt och 

skriftligt. 

 

Bilaga 3. Översikt av studier som undersökt kommunikation och samtal 

Författare: 

Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalite

t: 

Kristiansen, 

Hellzén & 

Asplund, 

2010, 

Sverige 

Denna studie undersöker 

sjuksköterskor och 

mentalvårdares synpunkter 

och erfarenheter av att vara 

vårdgivare i en kommunal 

psykiatrisk grupp 

bostadsförhållande när man 

tar hand om patienter som 

lider av allvarlig psykisk 

sjukdom. 

13 

sjukskötersko

r. 

Tre 

fokusgruppsintervju

er gjordes och 

tematisk 

innehållsanalys 

genomfördes, 

kvalitativ. 

Sjuksköternersk

or känner en 

stark frustation i 

arbetet med 

psykiskt sjuka 

patienter, de får 

ta på sig en 

föräldraroll.  

I - Hög 

Forchuk, 

Westwell, 

Martin, 

Bamber-

Azzapardi, 

Kosterewa-

Tolman & 

Hux, 2000, 

Kanada 
 

Denna studie undersöker 

den utvecklande relationen 

mellan patient och 

sjuksköterska ur 

sjuöterskans perspektiv. 

10 patienter, 6 

sjukskötersko

r.  

Beskrivande 

kvalitativ studie. 

Intervjuer. 

Förhållandena 

hämmades av 

inkonsekvens, 

otillgänglighet, 

patientrelaterad

e faktorer 

relaterade till 

förtroende, 

sjuksköterskorna

s känslor om 

patienten, 

konfrontering av 

vanföreställning

ar och 

orealistiska 

förväntningar.  

I - Hög 

Dearing, 

2004, USA 
 

Syftet med denna studie var 

att förstå de sociala 

processer som används av 

sjuksköterskor i en 

öppenvårds klinik för att 

utveckla en sjuksköterska / 

5 

sjukskötersko

r och 15 

patienter 

Grounded theory. 

Datainsamling 

inkluderade 

deltagande 

observation, 

fältnoteringar, 

Resultatet visade 

att lära känna 

varje patient 

hade att göra 

med att 

spendera tid 

I - Hög 
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patientrelation som främjar 

behandlingsöverensstämme

lse för patienter med 

schizofreni.  

noteringar, 

demografiska 

frågeformulär, 

intervjuer med 

sjuksköterskor efter 

observation och en 

sekundär 

litteraturöversikt. 

med patienten, 

ge patienten 

möjlighet att 

prata och hjälpa 

patienten att 

förstå betydelsen 

av hans eller 

hennes 

erfarenheter. 

Viktigt med 

sjuksköterske-& 

patientrelation. 

Jones, 2004, 

Storbritanie

n 

Att beskriva hur 

psykiatriska kliniker gick 

igenom processen att 

utveckla och genomföra en 

vårdväg för personer som 

diagnostiserats med 

schizofreni på 

sjukhusavdelningar. 

Forskningsdat

a har samlats 

in från 11 

respondenter: 

sjukskötersko

r, psykologer, 

psykiatriker, 

socialarbetare 

och 

ergoterapeute

r 

Ostrukturerade 

intervjuer och 

observation. 

Viktigt med en 

god relation till 

patienten, 

identifiera 

individuella 

behov, 

erfarenhet och 

kunskap. 

I - Hög 

O´Brien, 

2000, 

Australien 

Att konstruera en tolkning 

av erfarenheten av 

sjuksköterska-

patientrelationen i samband 

med psykiatrisk omvårdnad 

i samhället.  

5 

sjukskötersko

r och 5 

patienter 

Intervjuer om 

erfarenheter från 

sjuksköterskans / 

patientförhållandet 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av 

relationen var 

att vara där, 

vara oroad och 

upprätta 

förtroende för 

att underlätta 

övergången från 

att vara en 

patient och bli 

en person i 

samhället. 

I - Hög 
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Bilaga 4. Översikt av studier som undersökt att förebygga, informera och 

uppmärksamma hälsorisker 

Författar

e: 
Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalite

t: 

Hultsjö, 

2013, 

Sverige 

Att utforska och 

analysera 

mentalvårdspersonale

ns (MHCS) kunskaper 

och erfarenheter av 

diabetesvård för 

personer med psykos. 

45 

mentalvårdsperson

al 

En kvalitativ, 

explorativ design 

användes, samlar 

data genom 

halvstrukturerade 

intervjuer med 12 

MHCS som arbetar 

inom 

psykosjukvård i 

Sverige. Data 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Tre kategorier 

uppstod och gav en 

djupare förståelse 

för hur personalen 

var medveten om 

riskerna med typ 2-

diabetes bland sina 

patienter och följde 

därför 

livsstilsintervention

er för att främja 

dessa. De saknade 

dock kunskap om 

diabetesvård och 

samtidigt kände de 

brist på utbildning 

bland 

diabetesjukskötersk

or att anpassa 

diabetesvård för att 

passa personer med 

kognitiva 

dysfunktioner. 

Samarbetet bland 

de som är 

involverade i dessa 

människors hälsa 

ansågs nödvändigt 

I - Hög 

Dearing, 

2004, 

USA 

Se bilaga 3 Se bilaga 3 Se bilaga 3 Se bilaga 3 Se 

bilaga 3 

Knight, 

Bolton, 

Kopeski, 

2017, 

USA 

Denna studie 

undersökte attityder, 

förtroende och hinder 

för att tillhandahålla 

fysisk hälso- och 

sjukvård för personer 

med allvarlig psykisk 

sjukdom som riskerar 

eller upplever 

metabola syndromet 

och om attityder, 

förtroende och hinder 

var relaterade till 

huruvida fysisk 

vårdverksamhet 

rutinmässigt 

154 sjuksköterskor Sjuksköterskorna 

fick besvara 33 

frågor från ett 

frågeformulär och 

skatta på en skala 1-

5. Kvantitativ 

undersökningsdesig

n. 

I denna studie var 

attityderna för 

fysisk vård som en 

del av 

sjuksköterskans roll 

positiva 
Att tillhandahålla 

tid, resurser och 

identifiera 

ansvarsområden 

inom roller kan 

påverka 

organisatoriska 

metoder relaterade 

till metabola 

syndromet.  

I - Hög 
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genomfördes i 

praktiken. 

Hultsjö, 

Brenner 

Blomqvis

t, 2013, 

Sverige 

Beskriva 

hälsoproblem som 

konceptualiseras av 

individer som 

diagnostiserats med 

en psykotisk störning. 
 

20 personer som 

hade 

diagnostiserats 

med en psykotisk 

störning 

Halvstrukturerade 

intervjuer 
Denna studie visar 

att patienter är 

medvetna om 

betydelsen av 

hälsosam mat, 

fysisk aktivitet och 

att vårdpersonalens 

stöd är viktigt. Att 

integrera fysisk 

aktivitet i 

patientens sociala 

liv antas därför vara 

en effektiv 

behandlingsstrategi 

I - Hög 

 

Bilaga 5. Översikt av studier som undersökt att utföra en hälsofrämjande insats 

Författare: 

Årtal: 

Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys Huvudfynd: Kvalite

t: 

Carlbo, 

Claesson 

& Åström, 

2018, 

Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskans erfarenhet, 

inklusive personlig 

motivation, att använda 

fysisk aktivitet som 

komplementär behandling 

hos patienter med 

schizofreni. 

12 

sjukskötersk

or 

Intervjuer, 

kvalitativ 

innehållsanalys 

användes för att 

analysera data. 

Fysisk aktivitet 

användes vanligen. 

Även om flera 

sjuksköterskor 

signalerade positivt 

patientrespons, dvs 

mindre ångest och 

bättre sömnkvalitet, var 

den övergripande 

konsensusen en 

osäkerhet om 

fördelarna. Det 

uppfattades som icke-

bevisbaserad form av 

intervention.  Osäkerhe

ten om fördelarna med 

fysisk aktivitet framgår 

av vårdpersonal och 

utgör ett motstånd mot 

att genomföra 

systematisk fysisk 

aktivitet som en 

komplementär 

behandling vid 

schizofreni.  

I - Hög 

Rönngren, 

Björk, 

Audulv, 

Enmarker, 

Kristianse

n & 

Undersöka hur träning 

påverkar patienternas BMI 
38 deltagare Interventionsstu

die 
Patienternas BMI 

minskade och de blev 

mer uthålliga 
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Haage, 

2017, 

Sverige 

Hultsjö, 

Brenner 

Blomqvist

, 2013, 

Sverige 

Se tabell 3 Se tabell 3 Se tabell 3 Se tabell 3 Se 

tabell 3 

Bressingto

n et al., 

2016, Kina 

Undersökte  sjuksköterskor

nas uppfattning om hur 

man använder omfattande 

fysiska hälsokontroller för 

användare som 

diagnostiserats med 

allvarlig psykisk sjukdom. 

11 

psykiatriska 

sjukskötersk

or 

Kvalitativ, 

beskrivande 

studie 

Analysen visade att 

majoriteten av 

sjuksköterskorna 

uppskattade det 

övergripande fokuset 

på deras patienters 

fysiska hälsa och 

rapporterade positiva 

förändringar i deras 

kliniska praxis. Många 

av dem observerade en 

ökning av deras 

kunders motivation för 

att förbättra sin fysiska 

hälsa och noterade 

också observerbara 

fördelar i användarnas 

välbefinnande 

II - 

medel 

 

Bilaga 6. Översikt av studier som undersökt det dagliga arbetet 

Författare: 

Årtal: 
Land: 

Studiens syfte: Deltagare: Design/Analys: Huvudfynd: Kvalitet: 

Huang, 

Ma, Shih 

& Li, 2008, 

Taiwan 

Syftade till att förstå 

sjukvårdspersonalens 

omvårdnadsroller och 

funktioner och de 

faktorer som påverkar 

omvårdnadsrollerna 

29 

sjuksköterskor 
Halvstrukturerade 

intervjuer 
14 vårdroller 

identifierades som 

sjuksköterskor utövar i 

sitt arbete, t.ex 

bedömare, supporter, 

rådgivare, 

samarbetspartner och 

vårdgivare. Dessutom 

identifierades flera 

faktorer som påverkar 

omvårdnadsrollerna 

och funktionerna. 

II - 

medel 

Daering, 

2004,  

USA 

Se tabell 1 Se tabell 1 Se tabell 1 Se tabell 1 Se tabell 

1 

 


