
Abstrakt 
Depression och psykisk ohälsa är idag ett stort hälsoproblem. Trots att motionens positiva 
hälsoeffekter är välkända är det få inom sjukvården som använder fysisk aktivitet som 
kompletterande behandling vid depressionstillstånd. 
Syftet med denna kvalitativa studie var att identifiera och beskriva personalens erfarenhet och 
syn på fysisk aktivitet som en del av den psykiatriska omvårdnaden vid depressionstillstånd. 
Studien var en kvalitativ studie med strukturerande fokusgrupp intervjuer som analyserades 
med hjälp av innehållsanalys där ett huvudtema; Att ha kunskap och idéer men att inte få till 
det, två teman och sju subteman utgjorde resultatet. Resultatet från studien visade att 
vårdpersonalen upplevde att det var bättre förr då det var en mer strukturerad tillvaro med 
motion och planerade aktiviteter på varje avdelning som patienterna skulle delta i. Resultatet 
visade både på hinder och möjligheter när det gällde fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd. 
Slutsatsen var att personalen hade stora kunskaper kring omvårdnadsåtgärder vid depression 
men det fanns ett stort behov av förbättrade rutiner för fysisk aktivitet vid depression för 
linneliggande patienter. 

 

Nyckelord: 
Depression, Fokusgruppintervju, Fysisk aktivitet, Kvalitativ metod, Motion, Omvårdnad. 
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Abstract 
Depression and mental illness is now a major health problem. Although the physical health 
benefits are well known, there are few in health care that uses physical activity as 
complementary treatment of depression state. The purpose of this qualitative study was to 
identity and describe staff's experience and views on physical activity as part of psychiatric 
care for depression condition. The study was a qualitative study of structuring focus group 
interviews who were analyzed using content analysis in which a major theme; To have 
knowledge and ideas but not getting to it, two themes and seven subthemes, was the result. 
The results of the study showed that nursing staff felt that it was better before when it was a 
more structured life with exercise and planned activities of each department that the patients 
would participate in. The results showed both obstacles and opportunities in terms of physical 
activity as health care measure. The conclusion is that the staff has knowledge of care 
measures for depression but it is a great need for improved physical activity on depression for 
patients in psychiatric clinic. 
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Bakgrund 

Detta arbete skall handla om hur personalen på en psykiatrisk klinik ser på användandet av 

fysisk aktivitet till personer som drabbats av depression. 

 
Bland de vanligaste psykiatriska tillstånden idag är depression. Det är inte ovanligt att den 

som drabbas av depression får svårt att ta sig för aktiviteter av något slag då vanliga symptom 

är nedstämdhet och energifattigdom som inte kan förklaras av annan kroppslig eller psykisk 

störning. Andra symptom kan enligt MINI-D (2002) vara förlust av självförtroende och 

självuppskattning, överdriven eller obefogad självkritik, och nedvärdering av sig själv, 

minskat intresse och minskad glädje över saker man tidigare uppskattat, minskad tanke- eller 

koncentrationsförmåga och ambivalens så gott som dagligen. Återkommande tankar på död 

eller självmord, är andra symptom samt upplevd nedsättning av förmågan till 

tankeverksamhet och koncentration. Sömnproblem och ökad eller minskad matlust är också 

vanligt, likaså betydande viktnedgång eller viktuppgång. 

En person som får diagnosen lindrig egentlig depression upplever att allt inte står rätt till eller 

är som vanligt, men kan ändå för det mesta genomföra normala aktiviteter och sköta det 

dagliga livet. Vissa inskränkningar förekommer dock, vilka dessa varierar mellan individer. 

Svår egentlig depression föreligger när patienten är så handikappad av depressionen att 

dagliga sysslor är omöjliga att genomföra, symptom som initiativlöshet och minskad ork kan 

göra att de enklaste vardagssysslor kan kännas övermäktiga. Det blir svårt att ta sig för något. 

Dessutom färgas dygnet ofta av starka självförebråelser, tankar på döden och till och med 

självmordstankar. Enl MINI-D (2002) måste minst fem av ovanstående symptom ha 

förekommit under samma tvåveckorsperiod och minst ett av symptomen nedstämdhet och 

minskat intresse eller glädje måste föreligga.  

 

Depression och psykisk ohälsa är idag ett stort folkhälsoproblem och leder till ett starkt 

lidande för den som drabbas och för dennes närstående. Den leder också till nedsatt 

funktionsnivå både i arbetsliv och socialt. Depression är en av de vanligaste diagnoserna när 

det gäller sjukskrivning och sjukersättning för psykisk sjukdom samt är den viktigaste orsaken 

till fullbordat självmord. Trots att motionens positiva hälsoeffekter är välkända är det få inom 

sjukvården som använder fysisk aktivitet som kompletterande behandling vid 

depressionstillstånd. Givetvis kan inte regelbunden motion helt ersätta behandlingsmetoder 
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som terapi och medicinering, däremot kan den vara ett fullgott komplement i behandlingen 

för många patienter (URL 1). 

 

Flera studier har kommit fram till den positiva effekten av fysisk aktivitet vid depression. 

Craft och Landers (1998) kom i sin metaanalys fram till att fysisk aktivitet var bättre än ingen 

behandling alls vid depression. Ingen skillnad fanns mellan olika typer av aktiviteter. Bäst 

effekt fanns vid måttlig till svår depression.  

Idag har aktivering som syfte att vara avledande, så att patientens tankar åtminstone under 

korta stunder är sysselsatta med något annat än depressiva idéer samt skapa en naturlig 

trötthet. Flera studier visar att fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på olika former av 

psykisk ohälsa, som att minska sömnbesvär, ångest, fobier, panikattacker samt olika 

stressrelaterade tillstånd. Flertalet behandlingsstudier har också visat att fysisk aktivitet kan 

vara ett ändamålsenligt sätt att behandla såväl milda som svåra depressioner. Dessutom har 

fysisk aktivitet i många fall en terapeutisk och/eller sekundärpreventiv effekt då sjukdom 

redan inträffat. Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. 

Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och 

alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv (Farmer, Locke, 

Moscicki, Dannenberg, Larsson och Radloff ,1988 ), ( Dunn och Trivedi, 2001). 

 

Fysisk inaktivitet är enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) en av de tio viktigaste 

riskfaktorerna för ohälsa i världen. Betydelsen av fysisk inaktivitet som enskild riskfaktor 

ökar med stor sannolikhet i takt med att individer och befolkningar blir alltmer fysiskt 

inaktiva. Det har visat sig att vara fysiskt inaktiv är likvärdigt med den risk som högt 

blodtryck, höga blodfetter eller rökning innebär för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom.  

Kesaniemi, Danforth, Jensen, Kopelman, Lefebvre och Reeder (2001) kom i sin studie fram 

till att en fysiskt inaktiv livsstil är förenad med ökad risk att utveckla sjukdomstillstånd som 

hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, osteoporos och vissa cancersjukdomar.  

 

Psykiatriska patienter är oftare i sämre fysisk kondition än den övriga befolkningen. Det kan 

finnas flera orsaker till detta. En orsak kan vara att sjukdomen ofta leder till bristande 

initiativförmåga och intressen. Psykofarmakas dämpande inverkan kan vara en annan 

anledning, då dessa läkemedel ofta har en lugnande och sederande effekt. En annan vanlig 



   5
 

biverkning är viktuppgång pga läkemedlens metabola effekter. Passivisering under 

institutionsvistelse betraktas också som en påverkande faktor (Ottosson, 2004). 

Ottosson menar även att patienter som är inlagda på en psykiatrisk vårdavdelning har i 

allmänhet mycket ledig tid. De har inget arbete att sköta, de får maten serverad, rummen 

städade och många andra tjänster utförda åt sig. Därför är det av största vikt att planera för ett 

konstruktivt utnyttjande av all denna tid. Patienterna själva kan i många fall utföra det mesta 

av planeringen av fritidssysslor, bara sjuksköterskan finns till hands som förmedlare och 

rådgivare. För somliga patienter kan en ny hobby, eller återupptagande av ett tidigare intresse, 

utgöra en aktiv hjälp till ett meningsfullare liv och eventuellt till mer kontakt med andra. 

Sjuksköterskan kan hjälpa till att finna lämpliga aktiviteter och ge stimulans i form av intresse 

och uppmuntran. Var och en av dem måste mötas där de befinner sig och motiveras utifrån sin 

egen personliga situation. 

 

”Endast de första dagarna kan det vara aktuellt med sängläge i samband med att 

medicineringen påbörjas, men sedan är det av största vikt att patienterna aktivt 

deltager i avdelningens olika aktiviteter och i arbetsterapi och socioterapi 

eftersom detta är av största betydelse för patienternas återanpassning. Det är 

sålunda inte vila utan aktivitet som är det viktigaste under vården .”(Eivergard, 
2003, sid 50). 

 

Fysisk aktivitet har en positiv effekt på depression både när det gäller att förhindra 

depressionsepisoder och för att behandla sådana, både akut och på längre sikt. Den fysiska 

träningen sker med fördel parallellt med sedvanlig behandling med mediciner och 

samtalsterapi. Vid långtidsstudier med uppföljning upp till tio år har en preventiv effekt, för 

att minska risken för återfall, kunnat konstateras. Övriga hälsoeffekter av fysisk aktivitet är 

också viktiga, då depression ofta samvarierar med kroppsliga sjukdomar, därför är fysisk 

aktivitet en stor vinst både för den enskilde och för samhället.  Redan 1905 publicerades den 

första rapporten där Franz & Hamilton beskrev hur måttlig fysisk aktivitet medförde en 

betydlig förbättring tankemässigt, kroppsligt och känslomässigt hos två patienter med djup 

depression. Under de senaste åren har det kommit en del viktiga studier som verifierar tidigare 

fynd om en positiv akut effekt av fysisk träning vid depression (URL 1). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående finner vi det viktigt att undersöka hur tillämpningen av 

fysisk aktivitet ser ut i dagens psykiatri och vilken inställning personalen har till att aktivera 

patienter med depression. 
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Syfte 

Att identifiera och beskriva personalens erfarenhet och syn på fysisk aktivitet som en del av 

den psykiatriska omvårdnaden vid depressionstillstånd. 

Metod 

Design 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie med fokusgruppintervjuer, som analyseras med 

hjälp av innehållsanalys. Kvalitativ forskning har som syfte att försöka förstå människans 

erfarenheter och levda verklighet utifrån en helhetssyn (Polit & Beck, 2008). Den kvalitativa 

intervjun möjliggör att fånga informanternas erfarenheter av deras verklighet och de kan med 

egna ord beskriva ämnet som står i fokus (Kvale, 1997).  Syftet med fokusgrupper är att 

lyssna och samla information för att kunna upptäcka faktorer som influerar åsikter, beteende 

eller motivation. För att kunna identifiera mönster används flera fokusgrupper (Kreuger & 

Casey, 2000). En fokusgrupp är en variant av gruppdiskussion, där intervjuaren har en 

avvaktande roll. När intervjuarens roll nedtonas, kan detta resultera i att deltagarna upplever 

en känsla av samhörighet och en intressant och livlig diskussion kan uppstå. Innehållsanalys 

rekommenderas vid användandet av fokusgrupper och används för att dra slutsatser som ska 

svara på forskningsfrågan (Krippendroff, 2004), vilket kan göras på olika djup (Polit & Beck, 

2008). Genom att tolka den underliggande meningen i innehållet framkommer en djupare 

förståelse för ett fenomen (Polit & Beck, 2008). Innehållsanalys hjälper forskarna att komma 

fram till nya insikter som bidrar till en ökad förståelse för problemområdet (Krippendorff, 

2004). Resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys, då avsikten var att komma åt det 

underliggande innehållet i intervjuerna (Wibeck, 2000).  

 

Urval 

Studien utfördes på en psykiatrisk klinik i mellansverige. Två avdelningar som vårdar 

patienter med depression valdes ut, en affektiv- och en akutpsykiatrisk avdelning. Klinikchef 

och de utvalda avdelningarnas chefer kontaktades och informerades om studien och dess 

syfte. Efter godkännande från dessa informerades de två avdelningarnas personal både 

skriftligt och muntligt. De som var intresserade av att delta fick själva välja mellan de tider 

som var tillgängliga. Fyra fokusgrupper skapades med 4 deltagare i varje (tabell, 1), vilket är 
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ett lämpligt antal då alla kan delge sin åsikt och man får fram olika uppfattningar (Kreuger & 

Casey, 2000; Wibeck, 2000). Ingen skillnad gjordes utifrån vilken yrkesroll den intervjuade 

hade. Fortsatt kontakt med enhetscheferna hölls under studiens gång. 

 

 

Tabell 1. Översikt över fokusgruppdeltagarna. 

Yrkestitel Kön Ålder Yrkesverksamma år 

Sjuksköterska Man 65 45 

Sjuksköterska Man  63 42 

Sjuksköterska Man 41 6 

Sjuksköterska Kvinna 63 28 

Sjuksköterska Kvinna 46 27 

Sjuksköterska Kvinna 57 39 

Sjuksköterska Man 60 42 

Sjuksköterska Kvinna 63 43 

Sjuksköterska kvinna 44 24 

Sjuksköterska Kvinna 45 18 

Sjuksköterska Kvinna 37 10 

Skötare Kvinna 43 3 

Skötare Kvinna 54 33 

Skötare  Man  62 10 

Skötare Kvinna 65 46 

Skötare Man 52 32 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i grupprum på den psykiatriska kliniken. Efter att ha hälsat 

informanterna välkomna gavs en översikt av ämnet, syftet med studien upprepades och 

moderatorns roll förklarades. Vi poängterade att vi själva inte är några experter inom ämnet, 

då detta ska ses som en fördel (Wibeck, 2000), samt att inga rätt eller fel svar finns. Vid 

fokusgruppintervjuerna agerade vi som ett moderatorteam. Huvudmoderatorn ställde frågorna 

och styrde diskussionen så att den höll sig till ämnet. Vi började med en huvudfråga och sen 
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framskred intervjun med hjälp av följdfrågor. Sedan sammanfattade den assisterande 

moderatorn diskussionen kring nyckelfrågorna (Kreuger & Casey, 2000). Vi turades om att 

vara huvudmoderator och assisterande moderator. Varje gruppintervju tog ca 40 minuter och 

bandades. Därefter skrevs de ut ordagrant. En av intervjuerna bandades inte, pga tekniskt fel, 

utan skriftliga anteckningar gjordes. En provintervju gjordes för att minska risken för felaktigt 

ställda frågor. Eftersom denna föll väl ut, ändrades inte frågorna och intervjun bedömdes 

kunna ingå i studien. De frågor vi utgått ifrån i intervjuerna är: Hur tillämpas fysisk aktivitet i 

den dagliga omvårdnaden? Vilken form av aktivitet tillämpas? Hur uppmuntrar personalen 

patienten till fysisk aktivitet?  

 

Dataanalys 

Författarna analyserade data med hjälp av innehållsanalys enligt Patton (2002) och med 

inspiration av Lundman och Hällgren Granheim (2008). Författarna läste igenom hela det 

transkriberade datamaterialet upprepade gånger för att få en förståelse för helheten. 

Meningsbärande enheter, det vill säga meningar eller fraser som innehåller relevant 

information för syftet, plockades ut. Dessa enheter kondenserades, vilket innebär att texten 

kortades ned utan att kärnan i innehållet förändrades. Nästa steg var abstrahering, vilket 

innebär att kondenserad text förses med koder och lyfts till teman eller kategorier. Koder med 

gemensamt innehåll grupperades i teman. Koden beskriver meningsenhetens innehåll och är 

en etikett för meningsenheten. Flera koder med liknande innehåll bildar ett övergripande tema 

som speglar det centrala budskapet i intervjuerna och till varje tema bildades det subteman. 

De meningsbärande enheterna kontrollerades sedan så att de endast kunde höra till ett 

subtema. I resultatet presenteras dessa i text i form av teman och subteman (Patton, 2002; 

Lundman och Hällgren Granheim, 2008), (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Indelning i teman och subteman. 

Tema Subtema 

En tillbakablick Från förr till nu 

Positivt samband 

Att ha idéer 

 

En hindrande miljö 

Ointresse som ett hinder 
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Hindrande organisation 

Möjliggörande intresse 

Att se patienten som hinder eller 

möjlighet 

 

Etiska ställningstaganden 

Ansökan om tillstånd att utföra intervjuerna på avdelningarna skickades till klinikchef (bilaga 

1) och enhetschefer för godkännande (bilaga 2). Innan intervjuerna inleddes fick 

informanterna både skriftlig (bilaga 3) och muntlig information. De var medvetna om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att ge någon 

förklaring (Kvale, 1997). Informanterna garanterades anonymitet och att inga citat kan 

härledas. Däremot är det omöjligt att svara för att de övriga deltagarna inte sprider 

information som de fått genom sin medverkan i fokusgruppintervjun. Information gavs om att 

det bandade materialet hölls inlåst och endast var tillgängligt för oss och det bandade 

materialet förstördes efter transkribering. Vi anser att Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer angående information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande därmed har beaktats 

(URL 2). 

 

Resultat 

Att ha kunskap och idéer handlar om att vetskap om den fysiska aktivitetens fördelar finns hos 

deltagarna och att det även finns ideèr om hur det praktiskt kan ordnas för patienterna. Men 

det finns hela tiden något som står i vägen för åtgärderna, det vill säga att det finns hindrande 

omständigheter. En hindrande omständighet kan då vara det sätt varpå deltagarna ofta blickar 

bakåt mot vad som varit istället för att se framåt. Andra hindrande omständigheter beskrivs 

som relaterade till miljö, personal, patientsammansättning. Analysen resulterade i följande 

teman och subteman. 
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En tillbakablick 

Från förr till nu 

Under fokusgruppsintervjuerna gick diskussionen tidsmässigt ofta bakåt. Uppenbart var att de 

deltagare som arbetat en längre tid hade kunskap om hur det fungerade förut och därmed 

gärna blickade bakåt som en jämförelse till dagens situation. De beskriver hur de anser att 

miljön för inneliggande patienter har förändrats till det sämre under de senaste årtiondena. De 

beskriver att det överhuvudtaget var mer motion inom den psykiatriska vården förr. De 

berättar också att på varje avdelning fanns arbetsterapeuter som ansvarade för aktiveringen av 

patienterna. Även de striktare rutiner och planerade aktiviteter som fanns på varje avdelning 

framstod i diskussionerna som något positivt. Deltagarna berättar att patienterna skulle stiga 

upp på morgonen och dagen inleddes ofta med morgongymnastik för både personal och 

patienter. De naturnära omgivningarna gjorde att gruppaktiviteter som gymnastik, 

tipspromenader och skidåkning var vanliga och promenader förekom både enskilt och i grupp. 

Vad flera av deltagarna i studien angav som var bättre förr var att det förväntades av 

patienterna att de skulle delta i de aktiviteter och i det utearbete som de kunde. Nedanstående 

citat illustrerar en del av hur deltagarna beskrev de bättre förutsättningar som de anser rådde 

tidigare. 

 

”… det hade ju mycket att göra med psykklinikens läge, det var bättre områden 

runt omkring. Där gick man hellre ut i samlad trupp tillsammans, eller så 

arbetade man i trädgården, man hade vissa sysslor…” 

 

Deltagarna beskriver att det ställdes krav på patienterna att de skulle vara aktiva och 

sysselsatta. Frånvaro av lust att arbeta sågs som något sjukt. De menade att patienterna fick 

delta i de sysslor som hörde till vardagen. Det kunde handla om trädgårdsarbete, bära ved, 

sopa eller skotta snö. 

I fokusgrupperna diskuterades det om när psykiatrin flyttade in i de lokaler som finns idag. 

Deltagarna beskriver att det anordnades aktiviteter i mindre utsträckning än förut och 

arbetsterapin stod för en stor del av aktiviteterna.  Under diskussionerna framkommer att det 

under senare år funnits yoga, chi gong och vattengympa. Aktiviteter som avslutats på grund 

av för få deltagare. Nu finns bara vattengympa kvar. 
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Positivt samband 

Deltagarna visade också på kunskap kring de fördelar som fysisk aktivitet har på såväl det 

fysiska som på det psykiska tillståndet. 

 

”Att det finns ett samband, det vet man ju. Och det har man ju hört ganska mycket om, 

nu under senare tid, man pratar mer om det än förut. Att forskning har kommit fram 

till att motion har en positiv effekt även på depression”.  
 

Några av deltagarna hade erfarenhet av att arbeta på en avdelning där man arbetade mer aktivt 

med fysisk aktivitet vid depressionstillstånd och de hade positiva erfarenheter från detta.  

  

 ”de blev fortare liksom återställda, sov bättre också”. 

Att ha ideèr  

Att ha ideèr handlar om att se vilka möjligheter och vilka hinder som finns är något som 

deltagarna ofta gör i en och samma mening. Ibland går det att skilja på de två ibland inte. I det 

följande kommer därför ideèrna att redovisas som hinder och möjligheter separat i den mån 

det gått och invävda i varandra där så varit nödvändigt.  

 

En hindrande miljö 

Deltagarna i diskussionsgrupperna anser att ett av hindren för att kunna utföra aktiviteter är 

psykiatriska klinikens centrala läge som bidrar till att patienter inte vill gå ut på promenad. De 

menar att patienterna är rädda för att möta någon de känner. Deltagarna beskriver att 

patienterna inte alltid orkar träffa någon bekant och att en del patienter känner skam över att 

vara inlagd på psykiatrisk klinik. De menar vidare att en annan brist är tillgängliga lokaler för 

olika aktiviteter och att utbudet av aktiviteter är begränsat. Deltagarna upplever att svårigheter 

uppstår när olika patientkategorier blandas på en avdelning, vilket ofta innebär att 

avdelningen måste hållas låst. De menar att personalens resurser inte alltid räcker till, då 

patientgrupperna har olika omvårdnadsbehov och att patienter med depression då ofta får stå 

tillbaka till förmån för patienter som kräver större omvårdnadsinsatser. 

 

 ”… det kan räcka med att man har ett par patienter med personlighetsstörning inne- 

 liggande.” 
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När deltagarna diskuterar kring hur aktivitet ser ut idag nämner de promenader som den 

vanligaste åtgärden. Det finns ett fåtal promenadvägar och utflyktsmål att välja mellan i 

psykiatriska klinikens närhet. Att nämna det är ett sätt att se möjligheter men i samma mening 

väver de in de hinder som finns. Något som möjliggör aktivitet är att det på klinikens 

Återhämtnings- och Rekreationsenhet finns diverse utrustning som gångstavar, cykel och 

skridskor att låna gratis för patienterna samt att det även finns motionscykel och ett 

pingisbord att tillgå. Det framkommer också att arbetsterapilokaler finns tillgängliga att 

använda för olika gruppaktiviteter samt både arbetsterapeut och sjukgymnast att konsultera 

vid behov. 

 

Ointresse som ett hinder 

En annan form av hinder är när personalen prioriterar olika. Den personal som är intresserad 

av fysisk aktivitet går oftare ut med patienter än de som inte är intresserad. Deltagarna menar 

att en del personal är bekväm och hellre sitter på expeditionen och dokumenterar istället för 

att aktivera patienterna. De beskriver även att ambitionen ofta finns att gå ut med patienterna, 

men att det ofta rinner ut i sanden. 

 

 ”… någon personal tar tag i det här och går ut med patienterna, men sen är det  

 nästan ingen annan som gör det. Och det spelar faktiskt roll vilka det är som 

  jobbar.  Vi som personal prioriterar väldigt olika. Vi är intresserade av olika  

 saker.” 

 

Ytterligare hinder är att deltagarna upplever att de saknar individuella omvårdnadsplaner för 

patienter som lider av depression, men att det inte är någon som tar på sig ansvaret för att 

upprätta dessa samtidigt som de poängterar att personalens huvuduppgift är att ta hand om 

patienterna. De beskriver att en attitydförändring hos personalen är nödvändig. 

 

 ”…jag tror att man många gånger prioriterar fel som personal. Man väljer datorn 

framför patientkontakten” 
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Hindrande organisation 

Deltagarna i fokusgrupperna diskuterade hur organisationen har förändrats. Det kan ses som 

ett hinder att det är för många chefer på olika nivåer. Deltagarna beskriver att chefen idag inte 

deltar i patientarbetet som han/hon gjorde förr, utan sitter på en administrativ avdelning utan 

insyn i det direkta dagliga omvårdnadsarbetet.  

I fokusgrupperna ansågs ett hinder vara att dagens chefer inte behöver ha någon tidigare 

vårderfarenhet.  Det framkom att på enheternas planeringsdagar fokuseras det på andra saker 

än omvårdnaden i första hand, vilket leder till att omvårdnadsfrågorna får för lite utrymme 

och minskar möjligheterna till att diskutera och utvärdera omvårdnadsarbetet på avdelningen. 

 

”… det är ju då så att arbetsgivaren pekar på vad som är viktigt och är underlag 

för högre lön…” 

 

 

Deltagarna beskriver att vårdpersonalen har fått utökade arbetsuppgifter som inte har med det 

direkta omvårdnadsarbetet att göra, uppdrag som prioriteras av arbetsgivaren och leder till 

lönepåslag.  

 

”… idag när våra chefer aldrig ser vad vi gör en enda minut och ändå ska de 

lönesätta oss, bedöma vad vi går för…” 

 

 

En annan faktor som är hindrande och som diskussionsdeltagarna anser påverkar patienternas 

möjligheter att få sällskap av personal på promenad, är att kontinuiteten bland personalen 

försämrats på grund av treskiftsschema. Deltagarna beskriver oregelbundna arbetstider, vilket 

kräver att patienterna behöver ha fler kontaktpersoner som ansvarar för deras omvårdnad. 

Deltagarna anser att möjlighet till kvällspromenad för patienter, som ej kan gå ut själv, 

omöjliggörs på grund av att det är för lite personal kvällstid, vilket minskar patienternas 

möjlighet till att bli naturligt trötta och minska behovet av sömnmedicin. Dock framkom även 

åsikter om att möjligheten finns om viljan finns: 

 

 ”… men man kan ju gå promenaden sent på eftermiddagen, innan dagpersonalen  

 går hem.” 
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Deltagarna menar att den som istället väljer att ägna mer tid till omvårdnadsarbetet belönas 

inte med högre lön. Deltagarna säger att följden av detta blir att de får mindre tid för det 

patientnära omvårdnadsarbetet och patienterna själva får ta större ansvar för att aktivera sig, 

vilket drabbar patienter med depression då de behöver motiveras och stöttas för att komma 

igång. 

Deltagarna anser att samarbetet mellan olika yrkeskategorier är bristfällig och behöver 

förbättras. De anser att det är nödvändigt att läkare, sjuksköterskor, skötare och 

arbetsterapeuter arbetar tillsammans på ett bättre sätt. De föreslår även att läkaren bör 

ordinera motion på recept och att psykiatrisjuksköterskan trycker på vikten av motion i den 

individuella omvårdnadsplaneringen, där aktivering bör vara en självklar del.  

 

Möjliggörande intresse 

Samtidigt som deltagarna diskuterar orsaker till att patienterna inte aktiveras fälls några 

kommentarer som vittnar om en självkritik mot det egna förhållningssättet vilket visar på att 

möjligheter finns: 

 

”… Det är ju viktigt att vi som personal ställer upp och visar vägen och drar med oss 

patienterna.  

 - Ja, att vi kan motivera dem vi också.” 

 
Att det finns möjligheter visas när åsikter framkommer i fokusgrupperna om hur viktigt det är 

att hjälpa patienterna att se möjligheterna istället för problemen när det gäller deras väg till 

tillfrisknande. Deltagarna menar att motivationsarbetet är en viktig del av omvårdnaden, att 

förmedla kunskap till patienterna om omvårdnadsåtgärder som kan bidra till deras 

tillfrisknande.  Vidare menar deltagarna att vid djup depression är motivationsarbetet ännu 

viktigare och då kan aktiveringen handla om dagliga rutiner, att klara av att stiga upp på 

morgonen och sköta sin hygien. Vikten av individuella omvårdnadsplaner betonas. 

 

”… man får väl utgå från vart patienten befinner sig.” 

 

I fokusgruppdiskussionerna belystes möjligheter till bättre mående då det ansågs viktigt att 

patienterna försöker ta sig upp varje morgon och inte ligger kvar i sängen, att upprätthålla de 

dagliga rutinerna och att förmå dem till att ta en promenad vilket kan leda till att de mår bättre 
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efteråt. Deltagarna anser även att det är värdefullt för patienterna att få träffa andra 

människor, att prata om andra saker och inte bara fokusera på sitt mående.  

 

Att se patienten som hinder eller möjlighet 

Deltagarna beskriver att inom den psykiatriska vården idag ligger ett större ansvar, än 

tidigare, på patienten själv att aktivera sig, vilket ibland kan utgöra ett hinder till aktivitet 

beroende på vilken fas patienten befinner sig i. Diskussionsdeltagarna anser att i den akuta 

fasen är det många gånger svårt för patienten att lämna sängen och patienten vill då varken 

stiga upp eller gå ut på en promenad. Inte heller lämna sitt rum, där tryggheten finns. 

Diskussionsdeltagarna anser att det är en möjlighet till tillfrisknande om patienterna försöker 

ta sig upp varje morgon och inte ligger kvar i sängen, att upprätthålla de dagliga rutinerna och 

att förmå dem till att ta en promenad vilket kan leda till att de mår bättre efteråt. Deltagarna 

anser även att det är värdefullt för tillfrisknandet att patienterna att får träffa andra människor, 

att prata om andra saker och inte bara fokusera på sitt eget mående.  

 Deltagarna anser att det heller inte är ovanligt att patienten stänger ute sitt vanliga liv utanför 

sjukhuset, iklär sig en sjukroll och väntar på att de ska bli frisk av medicinen, vilket 

deltagarna anser utgöra ett hinder för patienten att tillfriskna De anser att ett annat hinder är 

att många patienter idag har med sig både dator och mobiltelefon till avdelningen och att en 

del patienter tillbringar mycket tid vid datorn istället för andra aktiviteter.  

 

Diskussion 

Studiens syfte var att identifiera och beskriva vårdpersonalens erfarenhet och syn på fysisk 

aktivitet som en del av den psykiatriska omvårdnaden vid depressionstillstånd. 

 

Resultatet visade att deltagarna hela tiden talar om hinder och möjligheter i utövande av 

aktivitet. Påtagligt är också hur de äldre vänder blicken bakåt mot hur det var förr. All 

personal som ingått i studien anser att fysisk aktivitet vid depression har positiva effekter. Den 

personal som har lång erfarenhet menade att det var bättre förr när det var striktare rutiner för 

fysisk aktivitet på avdelningarna. De menar att ett hinder idag är att den fysiska aktiviteten för 

patienterna inte är organiserad som den var förr, patienterna har idag ett större ansvar för sin 

egen aktivering. Varför är det så att fokusgruppdeltagarna i så hög utsträckning tittar bakåt? 
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Handlar det om att personalen var mer styrd förr och att det var mer bestämda rutiner och en 

mer strukturerad tillvaro på avdelningarna?  

Hur psykiatrins syn på patienterna förändrades då de stora mentalsjukhusen började läggas 

ner diskuterar även Jönsson (1996) och Eivergård (1991) i sina avhandlingar . De kom fram 

till att på de stora anstalterna hade psykiatrin beskrivit patienterna utifrån de förutsättningar 

som anstalterna gav. Det inrutade vardagslivet och vårdens ständiga tillgång till de intagna var 

viktiga inslag. Den strukturerade tillvaron skulle bereda den sjuke lugn och ro och skänka 

patienten den inre trygghet som sinnet saknade. I avinstitutionaliseringens spår följde nya 

förväntningar och en ny syn på patienten. Denne skulle vistas i samhället, möta andra, bo på 

egen hand och befinna sig endast stundtals i direktkontakt med sjukvården. De flesta patienter 

skulle skötas inom öppenvården. Detta skapade en ökad individualisering där patienten 

började ses som själv ansvarig för sitt tillfrisknande till skillnad från förr då det var sjukhusets 

omhändertagande som ledde till ett tillfrisknande. Detta kan vara anledningen till att dagens 

psykiatriska kliniker ligger centralt. 

 Vi anser att det är bra att synen på patienterna har förändrats. Att patienterna har fått större 

möjligheter att påverka och vara delaktig i omvårdnaden. Förr hade patienterna inte så mycket 

att säga till om, de fick rätta sig efter de rutiner och delta i de aktiviteter som fanns, utan 

möjlighet att påverka sin vård. Idag ligger fokus mer på att patienten skall vara delaktig i sin 

behandling, få stöd från personalen och i större utsträckning än förr och ha möjlighet att själv 

påverka sin omvårdnad och sitt eget tillfrisknande (Eklund och Hansson, 2001). Vi anser att 

otydliga rutiner på vårdavdelningarna är ett hinder för omvårdnadsutvecklingen och vi tycker 

att det behövs klarare rutiner på vårdavdelningarna och att personalen motiverar patienterna 

till att vara delaktiga i sin egen omvårdnad i större utsträckning.  

 

I resultatet framkommer en del självkritik där deltagarna ser det som ett hinder att rutiner inte 

alltid efterföljs och att personalen prioriterar olika, detta trots att deltagarna faktiskt har goda 

kunskaper om de positiva effekterna av fysisk aktivitet vid depression. I resultatet 

framkommer även att det på psykiatriska kliniken faktiskt finns flera möjligheter för 

patienterna till fysisk aktivitet. Detta ställer dock vissa krav på personalen som arbetar med 

patienter som lider av depression.  

Vi anser att en hindrande faktor i det dagliga omvårdnadsarbetet är att omvårdnadsplanerna 

inte används optimalt. Där ska mål och delmål anges som ska hjälpa patienten att komma 

tillbaka till sitt vanliga liv vilket och dessa mål skall utarbetas tillsammans med patienten 

(SFS 2001:212, Eklund och Hansson, 2001). Där betonas sjuksköterskans ansvar att utforma 
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omvårdnad efter patientens behov, vilket innebär att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Vi 

anser att psykiatrisjuksköterskans roll måste tydliggöras på avdelningarna så att både nya och 

gamla sjuksköterskor faktiskt blir medvetna om vad som är vårt ansvar när det gäller 

omvårdnad, dokumentation och arbetsledning. Detta anser vi är en förutsättning för att kunna 

se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. 

 

Resultatet visar att omvårdnadsplaner skulle kunna användas på ett bättre sätt och inkludera 

fysisk aktivitet i större utsträckning. En orsak till att detta inte alltid fungerar kan vara 

bristande utbildning och rutiner. Vi anser att det är en självklarhet att personalen är insatt i 

aktuell forskning inom området. Detta för att kunna undervisa och motivera patienten till 

fysisk aktivitet. Detta tar även Jerreling och Sveningsson Agardh (2003) upp i sin avhandling 

där de diskuterar olika sätt att undervisa patienter på.  

Vi håller med fokusgruppdeltagarna om att det är viktigt med kontinuerlig fortbildning om 

nya forskningsrön och behandlingsmetoder. För att underlätta för personalen att ta del av 

aktuell forskning tycker vi att en utsedd person på varje avdelning skulle kunna ansvara för att 

ta fram de senaste forskningsrönen som berör området. Dessa rön kan sedan diskuteras på 

yrkesträffar eller gemensam omvårdnadshandledning, där man tillsammans har möjlighet att 

utveckla gemensamma riktlinjer för omvårdnaden vid depression.  

 

Resultatet visar att organisationen har förändrats de senaste årtiondena. Från att chefen aktivt 

deltagit i det dagliga omvårdnadsarbetet till dagens chef, oftast utan vårdutbildning, som sitter 

på en administrativ avdelning utan insyn i den dagliga omvårdnaden. Mellancheferna är 

många och vårdpersonalen har fått utökade ansvarsområden som uppmuntras av arbetsgivaren 

genom lönepåslag. Personalens situation till följd av psykiatrins omorganisation diskuteras 

även av Sundgren och Topor (2005), som menar att ett för stort ansvar har lagts på enskilda 

personer och att det därför ibland brister i förankringen på ledningsnivå. 

Vi anser att det är en nackdel att omvårdnadsfrågorna får för lite utrymme på planeringsdagar, 

vilket leder till att personalen inte har möjlighet att diskutera omvårdnadsfrågor tillsammans 

och utarbeta gemensamma rutiner för vårdavdelningarna. Det ställs högre krav på personalen 

att planera omvårdnadsarbetet för patienterna och att arbeta utifrån omvårdnadsplaner. Detta 

till följd av att kontinuiteten bland vårdpersonalen har förändrats efter införandet av 

treskiftsschema. 

 



   18
 

Resultatet visar att det finns många möjligheter och vinster med fysisk aktivitet. Patienterna 

tillfrisknar snabbare och då blir vårdtiderna kortare. Liknande resultat kom Trivedi, Greer, 

Granneman, Chambliss och Alexander (2006) och Craft och Landers (1998) fram till i sina 

studier. De såg att patienterna tillfrisknade snabbare och krävde kortare vårdtider. Dessa 

resultat visar hur viktigt det är att patienterna får kunskap och undervisning om fysisk 

aktivitet både i behandlande och i preventivt syfte så att patienterna blir motiverade till att 

själva ta ansvar för sin egen vård.  Vi tror inte att vårdpersonalen alltid är medveten om sitt 

yrkesansvar när det gäller den psykiatriska omvårdnaden. Varför behövs en sjukgymnast för 

att aktivera patienterna?, när omvårdnaden faktiskt är psykiatrissjuksköterskans ansvar.   

 

I resultatet framkom flera faktorer som kunde påverka patienternas mående positivt; att stiga 

upp på morgonen och försöka upprätthålla de dagliga rutinerna samt att få möjlighet att träffa 

andra medpatienter och fokusera på andra saker än sitt eget mående. Johansson, Skärsäter och 

Danielsson (2007) kom i sin studie fram till hur viktig relationen mellan patienterna på 

avdelningen är. Den kunde vara både av stödjande och närgången karaktär och hade betydelse 

för upplevelsen av vårdtiden. 

 

 Det skulle vara intressant att göra om studien där andra yrkeskategorier tex läkare, deltar. 

Eller en studie där informanterna inte har så lång yrkeserfarenhet som i denna studie. Det 

skulle även vara intressant att få ta del av patienternas erfarenheter när det gäller fysisk 

aktivitet i samband med depression.  

 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ forskning möjliggjorde att få kunskap om vårdpersonalens erfarenhet och 

syn på fysisk aktivitet vid depression (Polit & Beck, 2008). Fokusgruppintervjuer var relevant 

för studiens syfte, då vi ville att personalen skulle diskutera kring forskningsfrågan. 

Diskussionerna kan leda till ett bredare resultat med flera aspekter, vilket kan vara svårare att 

uppnå vid individuella intervjuer (Kreuger & Casey, 2000; Wibeck, 2000). Styrkan med 

fokusgrupper är att deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina tankar och erfarenheter 

och få en möjlighet att jämföra dessa sinsemellan. Nackdelen är att det kan uppstå grupptryck 

som kan leda till att alla inte vågar uttrycka sina egna åsikter. En annan nackdel är att det är 

svårare att transkribera och analysera data samt att fullständig anonymitet inte kan garanteras. 
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Eftersom denna undersökning har specifika frågeställningar valdes strukturerade 

fokusgrupper. Detta ger intervjuaren möjlighet att styra upp diskussionen utifrån ämnet som 

ska diskuteras. Fördelen med strukturerade fokusgrupper i jämförelse med ostrukturerade är 

att de har en tydlig målsättning och är mer organiserade, vilket underlättar analysen av 

resultatet (Wibeck, 2000).  

 

Det var svårt att få tillgång till informanter på avdelningarna då tiden var knapp. Den 

ansträngda personalsituationen på avdelningarna gjorde det ibland svårt för informanterna att 

gå ifrån på arbetstid. Diskussionerna blev livliga och vi upplevde att allas åsikter kom fram 

och att de kände sig bekväma, samt att alla vågade prata. Att informanterna kände varandra 

sedan tidigare kan ha bidragit till det goda klimatet. Antalet i grupperna kändes lagom. Risken 

med grupper kan vara att alla inte kommer till tals, så någon kan vara mer dominant och 

avbryta när någon annan pratar (Wibeck, 2000). Detta upplevdes i en av grupperna, men med 

hjälp av följdfrågor kom alla till tals. Trots gemensamt samtycke inom gruppen om 

konfidentialitetet finns det ingen garanti för att det upprätthålls (Wibeck, 2000). Vi uppfattade 

inte att detta påverkade informanternas vilja av att dela med sig av sina tankar. 

 

För analysen av intervjuerna valdes innehållsanalys, då den följer en tydlig och strukturerad 

ordning (Lundman & Hällgren Granheim, 2008, Patton, 2002), vilket förenklade 

analysarbetet.  Det är ett omfattande arbete som underlättas av att vara två personer.. Då det 

ibland upplevdes svårt att plocka ut de bärande meningsenheterna arbetade vi först var för sig 

och jämförde sedan de meningsenheter vi plockat ut, diskuterade och gick igenom texterna 

flera gånger så att ingen viktig information skulle gå förlorad. Ibland upplevde vi detta som 

svårt, då vissa meningsbärande enheter kunde innehålla information som passade in under 

flera teman. I de fallen lades fokus på det som var ny information. Under analysen framträdde 

tydliga teman som utgjorde resultatet.   

Då intervjuerna endast är gjorda på ett sjukhus, och då alla sjukhus har olika lokala rutiner så 

kan inte vårt resultat generaliseras att gälla alla sjukhus i Sverige. Då det handlar om enskilda 

personers syn och erfarenheter om forskningsfrågan kan man heller inte säga att all personal 

inom kliniken har denna syn. Den största delen av våra informanter har väldigt lång erfarenhet 

inom yrket och det är möjligt att resultatet blivit ett annat om vårdpersonal med mindre 

erfarenhet intervjuats. En fråga som skulle ha varit intressant att ta del av är hur 

fokusgruppdeltagarna definierar begreppet fysisk aktivitet. 
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Studien har uppnått tillförlitlighet genom att metoden är tydlig och kan upprepas. Båda 

författarna har medverkat under hela forskningsprocessen och större delen av arbetet har 

gjorts gemensamt. 

 

Slutsatser 

Huvudsyftet med denna magisteruppsats har varit att identifiera och beskriva personalens 

erfarenhet och syn på fysisk aktivitet som en del av den psykiatriska omvårdnaden vid 

depressionstillstånd 

Då depression drabbar många känns detta som ett aktuellt ämne. Utifrån detta är det viktigt att 

vårdpersonalen har kunskap om vad man kan göra för att lindra symptom och minska onödigt 

lidande. Resultaten visar att personalen har stora kunskaper kring omvårdnadsåtgärder vid 

depression, men att det är svårt att få till det i den dagliga omvårdnaden. Diskussioner förs 

kring hinder och möjligheter. Därför finns ett stort behov av förbättrade rutiner för fysisk 

aktivitet vid depression för inneliggande patienter. Vi anser att personalen behöver något 

forum där de har möjlighet att gemensamt diskutera omvårdnadsfrågor som rör 

vårdavdelningen och utarbeta gemensamma rutiner. Trots deltagarnas kunskap om fysisk 

aktivitet vid depression förmår de inte att skapa förutsättningar för daglig fysisk aktivitet. De 

uttrycker hur de önskar att det skulle fungera och lägger då vikt vid andra aktörer inom vården 

samt på ökad utbildning. Diskussionsdeltagarna lyfter fram att det är viktigt att personalen 

sätter sig in i aktuell forskning och kan förmedla detta till patienten. Deltagarna menar att 

målet är att hjälpa patienten att komma tillbaka till sitt vanliga liv igen. Uppfattningen bland 

gruppdeltagarna är att vid djup depression blir deras roll ännu viktigare när det gäller att 

motivera patienten att aktivera sig. Det diskuterades om att omvårdnadsplanen ska utgöra 

grunden för vården, där patientens resurser framhålls och delmål ställs upp för att slutligen nå 

huvudmålet. Det uttrycktes att det är viktigt att hjälpa patienterna att se möjligheterna istället 

för problemen, och vikten av kontinuerlig fortbildning för vårdpersonalen om ny forskning 

och behandlingar inom psykiatrisk vård betonades. Deltagarna anser att det skulle vara 

inspirerande och att det skulle komma patienterna till nytta. Utbildningsmaterial till patienter 

behövs, för att patienterna själva ska kunna använda sig av fysisk aktivitet som egenvård i 

symptomlindrande och preventivt syfte. Vi anser att det finns ett behov av att någon på varje 

avdelning är ansvarig för att ta fram aktuell forskning, som sedan kan diskuteras i grupp samt 

att personalen bereds möjlighet till kontinuerlig fortbildning. 
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Bilaga 1 

 
Datainsamlingen kommer att ske under tiden: 2009-02-16 – 2009-03-31 
 
 
Information om studie. 
Vid Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall, Institutionen för Hälsovetenskap, planeras ett 
forskningsprojekt vars syfte är att identifiera och beskriva vårdpersonalens erfarenhet och syn 
på fysisk aktivitet som en del av den psykiatriska omvårdnaden vid depressionstillstånd. 
 
För att få djupare kunskaper vore det värdefullt att ta del av vårdpersonalens erfarenheter. 
Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer i form av fokusgrupper med 6 deltagare; 
sjuksköterskor och skötare i varje grupp. Intervjuerna beräknas pågå ca 45-60 minuter per 
tillfälle och spelas in för senare utskrift till text. 
 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av en magisteruppsats i omvårdnad med 
inriktning psykiatri. 
 
För ytterligare information är Du välkommen att höra av dig till: 
 
Anette Fundin Persson, leg sjuksköterska Elisabeth Engquist, leg sjuksköterska 
Student vid Mittuniversitetet  Student vid Mittuniversitetet 
070-682 02 27   070-597 27 98 
anfu0100@student.miun.se  eljo0300@student.miun.se 
 
 
Handledare: 
 
Lena-Mari Sjöblom   Kristina Eivergård 
Doktorand, projektansvarig.  Doktorand 
063-165636    063-165557 
Lena-mari.sjoblom@miun.se  kristina.eivergard@miun.se 
  
 
 
 
 
 
 
 
Godkännande av Verksamhetschef ____________________________________ 
 
 
Detta brev återsändes efter godkännande till Lena-Mari Sjöblom, Doktorand, Institutionen för 
Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 83125 Östersund. 
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 Bilaga 2 
 
 
Datainsamlingen kommer att ske under tiden: 2009-02-16 – 2009-03-31 
 
 
Information om studie. 
Vid Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall, Institutionen för Hälsovetenskap, planeras ett 
forskningsprojekt vars syfte är att identifiera och beskriva vårdpersonalens erfarenhet och syn 
på fysisk aktivitet som en del av den psykiatriska omvårdnaden vid depressionstillstånd. 
 
För att få djupare kunskaper vore det värdefullt att ta del av vårdpersonalens erfarenheter. 
Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer i form av fokusgrupper med 6 deltagare; 
sjuksköterskor och skötare i varje grupp. Intervjuerna beräknas pågå ca 45-60 minuter per 
tillfälle och spelas in för senare utskrift till text. 
 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av en magisteruppsats i omvårdnad med 
inriktning psykiatri. 
 
För ytterligare information är Du välkommen att höra av dig till: 
 
Anette Fundin Persson, leg sjuksköterska Elisabeth Engquist, leg sjuksköterska 
Student vid Mittuniversitetet  Student vid Mittuniversitetet 
070-682 02 27   070-597 27 98 
anfu0100@student.miun.se  eljo0300@student.miun.se 
 
 
Handledare: 
 
Lena-Mari Sjöblom   Kristina Eivergård 
Doktorand, projektansvarig.  Doktorand 
063-165636    063-165557 
Lena-mari.sjoblom@miun.se  kristina.eivergard@miun.se 
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 Bilaga 3 
 
 
Datainsamlingen kommer att ske under tiden: 2009-01-26 – 2009-02-28 
 
 
Erbjudande om deltagande i studie 
Vid Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall, Institutionen för Hälsovetenskap, planeras ett 
forskningsprojekt vars syfte är att identifiera, undersöka och få fördjupade kunskaper om 
effekten av fysisk aktivitet vid depressionstillstånd. 
 
För att få djupare kunskaper så vore det värdefullt att få ta del av Dina erfarenheter. 
Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer i form av fokusgrupper med 4-5 
sjuksköterskor och skötare i varje grupp. Intervjuerna beräknas pågå ca 45-60 minuter per 
tillfälle och spelas in för senare utskrift till text. 
Studien bygger på frivilligt deltagande och Du kan när som helst utan motivering avbryta ditt 
deltagande. 
 
Insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik och kommer att förvaras 
inlåst och endast vara tillgängligt för de som utför studien. Din identitet kommer inte att 
kunna utläsas i resultatet. 
 
Studiens resultat kommer att presenteras i form av en magisteruppsats i omvårdnad med 
inriktning psykiatri. 
 
För ytterligare information är Du välkommen att höra av dig 
 
Anette Fundin Persson, leg sjuksköterska Elisabeth Engquist, leg sjuksköterska 
Student vid Mittuniversitetet  Student vid Mittuniversitetet 
070-682 02 27   070-597 27 98 
anfu0100@student.miun.se  eljo0300@student.miun.se 
 
 
Handledare: 
 
Lena-Mari Sjöblom   Kristina Eivergård 
Doktorand, projektansvarig.  Doktorand 
063-165636    063-165557 
Lena-mari.sjoblom@miun.se  kristina.eivergard@miun.se 
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