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Abstract 
 

Bakgrund: Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten bör vara en central 

del i den psykiatriska omvårdnaden och kännetecknas av professionellt engagemang 

från sjuksköterskan.  I vården av en psykotisk patient var det viktigt att vårdrelationen 

var kontinuerlig och väletablerad. Syfte: Syftet med studien var att uppnå en 

fördjupad förståelse för sjuksköterskor upplevelser av vårdrelationen med patienter 

med psykos. Metod: En litteraturstudie med innehållsanalys av sju vetenskapliga 

artiklar genomfördes. Artiklarna granskades med kvalitativ ansats och manifest 

utgångspunkt för att uppnå en helhetsförståelse. Resultat: Resultatet resulterade i fem 

kategorier som därefter delades upp i subkategorier. Det framgick att 

sjuksköterskorna var positiva till att ha en vårdrelation med patienterna men att de 

kände oro inför etableringen. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att utföra 

gemensamma aktiviteter tillsammans med patienterna för att stärka relationen och de 

ansåg att det är viktigt att använda både verbal och icke verbal kommunikation med 

patienten. Det framkom även att samtidigt som sjuksköterskorna använder sin 

kunskap och sina erfarenheter i vårdrelationen, uttryckte de en upplevelse av brist på 

kunskap. Slutsats: I vårdrelationen sker det hos sjuksköterskan en rollförändring efter 

hand som patienten tillfrisknade. Sjuksköterskorna kände en känsla av otillräcklighet 

och skuld över omvårdnaden de gav och det framgick ett behov av utbildning.  

 

Nyckelord: Psykiatrisk omvårdnad, psykos, sjuksköterskans perspektiv, upplevelse, 

vårdrelation.  



   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning                  1 

Bakgrund                  1 

    Psykos                  1 

    Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient             2 

    Livsvärldsperspektivet                3 

    Subjektiv kropp                 3 

    Kommunikation                 4 

    Teoretisk referensram                4 

    Problemformulering                   5 

Syfte                   6 

Metod                   6 

    Urval                  6 

    Datainsamlingsmetod                6 

    Analysmetod                 7 

Resultat                  8 

    Förtroende i vårdrelationen                8 

        Utveckling av förtroende i vårdrelationen             8 

        Tillit i vårdrelationen                9 

    Förändring i vårdrelationen                9 

        Utveckling i vårdrelationen               9 

        Förändring av sjuksköterskans roll i vårdrelationen            9 

        Förändring av sjuksköterskans uppfattning om sig själv           10 

    Kommunikation i vårdrelationen               10 

        Icke verbal kommunikation               10 

        Verbal kommunikation                10 

    Sjuksköterskans kunskaper i vårdrelationen             11 

        Kunskap om vikten av en vårdrelation              11 

        Kunskap genom utbildning och erfarenhet             11 

        Patientundervisning i vårdrelationen              11 

    Sjuksköterskans känslotillstånd i vårdrelationen             12 

        Negativa känslor                 12 

        Positiva känslor                 12 

Diskussion                  12 

    Metoddiskussion                 12 

    Resultatdiskussion                 14 

    Slutsats                  17 

Referenslista                  18 

Bilagor                  21 



   

1 

 

INLEDNING 

Hur är det att som sjuksköterska ha en vårdrelation med en person som upplever 

företeelser som inte uppfattas av andra än personen själv? Denna fråga väcks hos oss, 

eftersom vi har ett intresse kring hur psykiatrisk omvårdnad ser ut och då speciellt 

kring hur sjuksköterskor upplever vårdrelation till en patient som drabbats av psykos. 

Vi vill med denna studie därför belysa denna vårdrelation. 

 

BAKGRUND 

 

Psykos  

Varje år insjuknar 1 500-2 000 personer i psykos i Sverige. Från 1991 till 2000 har 

medelvårdtiden i slutenvård minskat från 98 till 31 dagar, samtidigt har antalet 

vårdplatser minskat kraftigt (Allgulander, 2005).  

 

Enligt Allgulander (2005) betyder psykos ge liv åt själen och kommer från det 

latinska ordet psycosis och grekiskans psyche, som betyder själ. Psykos är ett 

samlingsnamn för olika tillstånd med störd verklighetsvärdering och frånvaro av 

sjukdomsinsikt. En psykotisk patient kan må bra vilket skiljer dem från patienter som 

känner sig nedstämda eller ångestfyllda och mår dåligt (Allgulander, 2005). 

Psykotiska symtom kan likaså uppträda hos personer som inte lider av psykisk 

störning, som är tillfälligt påverkade av stress, alkohol, droger eller hjärnskada 

(Egidius, 2006). World Health Organization, WHO (2006) har tagit fram kriterier för 

att diagnostisera psykos. I dessa kriterier beskrivs symtomen hos en patient med 

psykos som hallucinationer, vanföreställningar och förvirring (WHO, 2006). Om 

patienten inte uppvisar vanföreställningar definieras det inte som psykos (Cullberg, 

2004). Symtomen är normalt övergående och försvinner efter ett par veckors tid, 

högst inom några månader (WHO, 2006).  

 

Enligt Løkensgard (1997) är hallucinationer ”… sinnesförnimmelser som uppstår 

utan sensorisk påverkan utifrån.” (s172). Patienten som hallucinerar kan höra, lukta, 

se och känna smak utan yttre påverkan (a a). Den vanligast förekommande 

hallucinationen är hörselhallucinationer. Patienten hör då röster i huvudet, dessa 

röster är patientens egna tankar som uttalas med patientens egen röst eller andras 

(närstående eller för patienten okända) röster. Rösterna kan upplevas som hotfulla 

eller kommenderande (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2006). En patient som 

har hörselhallucinationer kan ses tala med de röster han eller hon hör inom sig, hålla 

för öronen eller ha en påtagligt lyssnande attityd. Vid hörselhallucinationer kan 

kommunikationen med patienten vara problematisk (Løkensgard, 1997). 

Synhallucinationer förekommer främst i samband med akuta hjärnskador, som 

tillfogats på grund av en yttre påverkan (Levander et al., 2006). Enligt Løkensgard 

(1997) kan dessa märkas då patienten exempelvis sparkar eller plockar efter något 

som inte andra kan se. Hallucinationer kan ske parallellt med vanföreställningar, men 

bör inte förväxlas. 
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Løkensgard (1997) definierar vanföreställningar som ”… idéer, tankar eller 

påståenden som inte stämmer med verkligheten.” (s 167). Vanföreställningar är ett 

typiskt symtom vid psykos. Ett annat namn för detta är paranoida idéer. Det 

begreppet används för att definiera feltolkningar och idéer med förföljelseinnehåll. 

Som sjuksköterska kan vanföreställningarna verka osannolika, men det är viktigt att 

ha i tankarna att det kan finnas en kärna av sanning i patientens upplevelse. 

Vanföreställningarna är en del av patientens verklighet. Det är viktigt att lyssna och 

ha en öppen hållning till patientens upplevelser då dessa berättar om hur patienten ser 

på sig själv och sin omgivning (Løkensgard, 1997). Den vanligast förekommande 

vanföreställningen är upplevelsen av skvaller och förföljelse. Det är däremot ovanligt 

att patienten känner en skuld över sin övertygelse (Startup & Startup, 2005). 

  

En kontinuerlig och väletablerad kontakt är viktig för omvårdnaden vid 

vanföreställningar. Det är viktigt att motverka isolering då patienter med 

vanföreställningar har lätt för att dra sig undan från omvärlden. Vid isolering blir de 

felaktiga uppfattningarna inte korrigerade och därför är den sociala kontakten viktig i 

rehabiliteringen (Løkensgard, 1997).   

 

Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient 

Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är ett centralt 

antagande inom vårdvetenskapen att människan ses som en helhet. Utgångspunkten 

är att det inte går att tala om vare sig kropp, psyke, själ, och/eller ande utan bara om 

en ”människa”. Omvårdnaden ska vila på ett etiskt patientperspektiv med en hållning 

och en värdegrund som kännetecknas av integritet och värdighet. Målsättningen är att 

det skall uppstå en vårdande relation där sjuksköterskan gör sitt bästa för att lindra 

lidande och främja hälsa och välbefinnande. 

 

”Vårdrelationen mellan vårdare och patient kännetecknas av ett professionellt 

engagemang som innebär att vårdaren inte räknar med att få ut något för egen del.” 

(Dahlberg et al., 2003, s 46). Relationen mellan sjuksköterska och patient har alltid 

bedömts vara en viktig del i den psykiatriska omvårdnaden. För att kunna erbjuda en 

fullständig närvaro i vårdrelationen använder sjuksköterskan sin personliga kunskap 

och erfarenhet. Då en professionell vårdrelation kräver en stor öppenhet från 

sjuksköterskans sida präglas det förhållningssättet av reflektion, både över det som 

händer i vårdandet, relationen och för förståelsen. Det som gör det viktigt med det 

professionella förhållningssättet är att det minskar risken att vårdrelationen förväxlas 

med en vänskapsrelation. Viktigt är att sjuksköterskan och patienten har en 

kontinuerlig relation, då denna relation utgör grunden för den psykiatriska 

omvårdnaden. Då relationen hålls konstant och kontinuerlig kan denna bibehållas 

även om patienten under perioder kan känna stark misstro eller har psykotiska 

föreställningar (aa). Foster och Hawkins (2005) menar att genom att som 

sjuksköterska acceptera patienten, tas det kanske viktigaste steget för att utveckla en 

terapeutisk vårdrelation. Oavsett hur vårdsituation ser ut är vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten det centrala i patientens välmående och för 

sjuksköterskans professionella tillfredställelse i arbetet. 
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Dahlberg et al. (2003) menar att sjuksköterskans vårdvetenskapliga kunskap och 

omvårdnadskompetens utgör en grund i vårdrelationen. Vårdrelationen är alltid 

sjuksköterskans ansvar och det är därför dennes ansvar att relationen blir bra. 

Faktorer som kan försvåra utvecklingen av en vårdrelation kan vara att patienten får 

sjuksköterskan att känna sig osäker eller en rädsla att bli för involverad i patienten 

livsvärld. Likaså kan brist på tid vara ett hinder för att skapa en bra vårdrelation. 

 

Livsvärldsperspektivet 

Dahlberg et al. (2003) anser att livsvärlden är den värld människan dagligen lever i. 

Livsvärldsperspektivet innebär att sjuksköterskan försöker förstå patientens tillvaro 

som denne upplever den. Genom detta blir det möjligt att mötas och se den stora 

bredden av möjligheter, men på grund av patientens livsvärldsperspektiv kan detta bli 

begränsat. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att förstå betydelsen av patientens 

känslor och tankar, men desto viktigare är det att försöka sätta sig in i vad dessa 

tankar och känslor har för innebörd. Ibland kan sjuksköterskan befinna sig i en 

situation där patienten har en begränsad förmåga att uttrycka sin upplevelse av 

livsvärlden, t.ex. under en psykos. Genom att minnas hur världen gestaltas i 

drömmar, kan sjuksköterskan få en inblick i hur en patient som drabbats av psykos 

kan uppleva världen. Stommen i drömmen kommer från det dagliga livet, men i 

drömmen förändras innehållet och blir förvridet.      

 

Enligt SFS (1982:763), Hälso- och sjukvårdslagen, är all psykiatrisk vård i grunden 

frivillig, dock kan undantag göras, vilket då sker enligt SFS (1991: 1128), Lag om 

Psykiatrisk Tvångsvård. Dahlberg et al. (2003) anser att vid tvångsvård kan 

livsvärldsperspektivet förändras. En patient som är intagen enligt Lag om Psykiatrisk 

Tvångsvård kan uppleva att de vårdåtgärder som görs är skrämmande och felaktiga. 

Trots tvingande vårdinsatser är det möjligt att ge en god omvårdnad om 

sjuksköterskan lyckas förmedla en känsla av att åtgärderna gjorts med omsorg för 

patienten. Detta är en förutsättning för att en patient med psykos ska uppfatta att 

sjuksköterskan vill denne väl och visar att det är möjligt att få en god vårdrelation 

trots tvång. 

 

Subjektiv kropp 

Dahlberg et al. (2003) menar att människor lever genom sin kropp och det är genom 

kroppen vi har tillgång till livet. Kroppen är navet i människans existens och allt 

kretsar kring denna. Om det sker en förändring med kroppen sker det en förändring 

av tillgången till livet och världen. Genom att se kroppen som ett objekt och som 

något vi lever igenom får sjuksköterskans självkännedom en rikare innebörd inom 

vårdandet. Detta för att kunna möta patienten i dennes livsvärld och för att med ett 

helhetsperspektiv kunna upptäcka innebörder av tillgång till livet genom kroppen och 

kunna förstå varför livsvärlden kan förändras om kroppen förändras. Dahlberg et al. 

anser att bland de som arbetar med patienter som drabbats av psykos har det 

uppmärksammats två ytterligheter vad gäller dessa patienters kroppsuppfattning. Den 

ena utgörs av de patienter som kan tvätta sig och duscha i flera timmar i sträck och 
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den andra utgörs av de patienter som aldrig tvättar sig eller byter kläder. I ett av 

försöken att förstå varför någon duschar i flera timmar har det framkommit en 

förklaring att en patient med psykos kan ha så sköra ”jaggränser” att de inte vet var 

kroppen slutar och i duschen kan de känna kroppens gränser. Vid försök att förklara 

den andra ytterligheten har det framkommit att de kan uppleva kläderna som sin 

kropp och att ta av sig kläderna skulle för dem innebära att krypa ur sitt eget skinn. 

Detta visar på vikten av att som sjuksköterska vara medveten om den subjektiva 

kroppen och att en person med psykos kan ha en annan kroppsuppfattning än vad 

sjuksköterskan har (Dahlberg et al., 2003). 

 

Kommunikation  

Med kommunikation menas förbindelse eller förmedling i en förbindelse mellan 

människor. Tonvikten ligger i samspelet mellan människor. I omvårdnad omfattar 

kommunikation både verbal och icke verbal kommunikation och förmedling som sker 

mellan sjuksköterskan och de personer som finns i sjuksköterskans närhet, patienter 

och medarbetare (Løkensgard, 1997). 

 

Burnard (2003) menar att grunden i den psykiatriska omvårdnaden vilar på 

vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten och för att denna relation ska 

kunna uppstå är det viktigt att konversera med patienten. För att denna utveckling av 

vårdrelationen ska kunna ske är det viktigt att sjuksköterskan kan kommunicera med 

patienten på både en behandlande och en mer ytlig nivå, till exempel genom att 

kallprata med patienten om olika saker. På detta sätt kan sjuksköterskan genom 

kommunikationen skapa ett förtroende i vårdrelationen. Sjuksköterskor som inte 

använder kallprat i konversationerna till patienten, kan uppfattas som alltför intensiva 

i sitt sätt att kommunicera. 

 

Whittington och McLaughlin (2000) gjorde en observationsstudie där de observerade 

sjuksköterskor som arbetar på en psykiatrisk vårdavdelning. Enligt denna studie 

spenderar sjuksköterskorna mindre än hälften av sin arbetstid i direktkontakt med 

patienterna. Denna studie visar också att mindre än tio procent av arbetstiden 

tillbringas i vårdande samtal med patienten, och att en tredjedel av arbetstiden utgörs 

av administrativa uppgifter eller i samtal med andra sjuksköterskor.  

 

Teoretisk referensram 

Peplau (1991) definierar omvårdad som: “Nursing is a significant, therapeutic, 

interpersonal process. It functions co-operatively with other human processes that 

make health possible for individuals in communities.” (s 16) 

 

Peplau (1991) menar att sjuksköterskan är en deltagande observatör i de flesta 

relationer i sjuksköterskeyrket. Detta kräver att sjuksköterskan använder sig själv 

både som ett instrument och ett objekt, att observera samtidigt som hon/han deltar i 

en interaktion mellan sig själv och en patient eller en grupp. När sjuksköterskan kan 
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använda sig själv som ett instrument i en observation, finns det möjlighet att 

observera relationen och kunna prestera i och utveckla sina omvårdnadsmetoder.  

 

Peplau definierar fyra olika faser i relationen mellan sjuksköterska och patient. Dessa 

fyra faser är orienteringsfasen, identifieringsfasen, nyttjandefasen och 

besluts/resultionsfasen. Faserna karaktäriseras av roller och funktioner i relation till 

hälsoproblem där sjuksköterskan och patienter lär sig att arbeta tillsammans för att 

lösa eventuella svårigheter som uppkommer. Dessa roller tillskriver patienten 

sjuksköterskan för att kunna möta de problem som uppkommer i vården, och 

sjuksköterskan tar på sig olika roller beroende av hur de anser att 

omvårdnadsuppgiften skall utföras (Peplau, 1991). 

 

Enligt Peplau sker kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten både med 

verbal och icke verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen uttrycks med 

det talade språket medan den icke verbala kommunikationen uttrycks med gester, 

kroppshållning och beröring (Peplau, 1991).  

 

Peplau är vald som teoretisk referensram, eftersom hennes teori beskriver 

kommunikation, sjuksköterskans olika roller och faser i vårdrelationen på ett tydligt 

sätt. Vi anser att det är relevant i vår studie då vi valt att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av vårdrelationen. 

 

Problemformulering  

Vi anser att förutsättningarna för att skapa och upprätthålla vårdrelationen med en 

person som drabbats av psykos gemfört med en psykiskt frisk person är olika. Detta 

tror vi kan bero på grund av den förändrade livsvärlden hos personen med psykos. 

Därför menar vi att det är av vikt att i en studie belysa sjuksköterskors upplevelser av 

vårdrelationen med en patient med psykos. 
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SYFTE  

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för sjuksköterskors upplevelser 

av vårdrelationen med patienter med psykos. 

 

 

METOD  

Metoden som användes var litteraturstudie, detta för att vi med denna studie ville 

uppnå en fördjupad förståelse kring hur sjuksköterskor upplever vårdrelationen med 

patienter med psykos. Vid en litteraturstudie frambringas en slutsats av fakta från 

redan tidigare genomförda studier inom området (Forsberg & Wengström, 2008). 

Genom att granska litteraturen med en kvalitativ ansats kan det uppnås en 

helhetsförståelse och det går att få en så fullständig bild som möjligt över det valda 

området (Olsson & Sörensen, 2004).  

Urval 

Inkluderingskriterierna var artiklar skrivna ur allmänsjuksköterskors och 

psykiatrisjuksköterskors perspektiv, vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed), 

artiklar skrivna på engelska eller svenska samt att vården som artiklarna avsåg skedde 

på psykiatriska vårdavdelningar eller inom rättspsykiatrin och var skriva efter 1995. 

 

Exkluderingskriterier var psykoser relaterade till alkohol, droger och läkemedel, 

eftersom dessa ämnen har tillförts kroppen utifrån och enligt Allgulander (2005) kan 

ses som en biverkan av det intagna ämnet.  

Datainsamlingsmetod  

Litteratursökningen gjordes på referensdatabaserna Academic Search Elite, CINAHL, 

ELIN@Blekinge, Medline och PsycINFO. Följade sökord i fritextsökningar användes 

och kombinerades i olika sökningar och databaser: psychosis, nurse, relationship, 

psychiatric care, psychiatric nurse, psychiatric nursing, attitude, meet, meeting, 

psychotic disorder, nurse attitudes, nurse- patient, forensic psychiatry, interaction, 

interpersonal relations, forensic nursing, manic, affectic- disorder- psychotic, manic 

disorder, nursing as a profession, psychiatric hospital, professional- client- relations, 

interpersonal relationship, mentally- ill- offenders, professional- patient- relations, 

professional role, nursing role och acute psychosis. Alla sökningar som gjordes gav 

inte artiklar som stämde överens med syftet för vår studie och valdes därför bort. De 

artiklar som användes till studien återfanns i CINAHL, ELIN@Blekinge och 

PsycINFO. Vi valde att enbart redovisa den sista sökningen i tabellen nedan, eftersom 

många sökord användes och vår sökväg var lång. Detaljerad sökväg för de artiklar 

som användes, var god se bilaga 1. 

 

De artiklar som användes i studien hittades i följade sökningar med följade sökord: 
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Tabell 1. Artikelsökningar i CINAHL, ELIN@Blekinge och PsycINFO som 

resulterade i artiklar som använts i resultatet.  
                                                                    CINAHL                       

 

Sökord:                                                          Antal träffar:                                  Utvalda artiklar: 

 

Psychotic disorders AND nurse 

attitudes  

 

Nurse- patient- relation AND 

mentally ill offenders 

 

Psychosis AND nurse-patient 

 

                8 

 

 

               14 

 

 

               13 

 

                  1  

 

 

                  2 

 

 

                  1 

                                                                    ELIN@Blekinge 

 

Psychosis AND nurse 

 

               32 

 

                  1  

 

 

                                                                     PsycINFO 

 

Forensic nursing AND 

relationship 

 

               39 

 

                  2 

 

 

 

Vissa artiklar återfanns i flera av sökningarna.  

 

Första urvalet under sökningen gjordes efter titeln på artikeln, om den inte 

överensstämde någorlunda med syftet för vår studie uteslöts den. Sammanfattningen 

av de artiklar vars titel stämde med vårt syfte lästes. Om sammanfattningen stämde 

med syftet för vår studie läste författarna igenom artikeln var för sig, artiklarna byttes 

sedan författarna emellan. I de artiklar som användes för studien kontrollerades 

referenslistan för att undersöka om någon ny artikel kunde hittas, men ingen 

ytterligare artikel blev funnen på detta sätt. Alla artiklar som användes i analysen (se 

bilaga 2) är vetenskapligt granskade (peer-reviewed) och återfunna i 

vårdvetenskapliga tidsskrifter som är inriktade på omvårdnad. Artiklarna vi använt i 

analysen innehåller de delar som vetenskapliga artiklar ska, vilket innebär; nyckelord, 

introduktion, bakgrund, metod, resultat, diskussion och slutsats. 

 

Analysmetod  

Analysen har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2008) tolkning av 

analysmodell, som används inom vårdvetenskapen för att analysera material. 

Innehållsanalysen gjordes efter hur Graneheim och Lundman tolkar texter, i detta fall 

artiklar.  Dessa tolkades med en manifest utgångspunkt. Graneheim & Lundman 

(2004) menade med manifest utgångspunkt det uppenbara och synliga i texten som 

analyseras. Metoden är vald för att vi anser att den beskriver på ett tydligt och 

överskådligt sätt hur artiklarna ska analyseras. 

 

Artiklarna delades upp mellan författarna för att söka meningsbärande enheter. Enligt 

Graneheim och Lundman (2008) är meningsbärande enheter ord, meningar och 
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stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Dessa markerade 

författarna var för sig med en färgpenna och artiklarna byttes sedan. Jämförelse 

gjordes av vilka meningsbärande enheter som markerats av respektive författare och 

detta sammanställdes. De meningsbärande enheterna skrevs gemensamt in av 

författarna på datorn ordagrant och numrerades och skrevs sedan in i en tabell. I 

tabellen gjordes en kondensering av de meningsbärande enheterna. Under denna 

process översattes de meningsbärande enheterna från engelska till svenska. 

Kondensering är enligt Graneheim och Lundman (2008) en process där den 

meningsbärande enheten förkortas och förenklas samtidigt som kärnan finns kvar. 

Med utgångsläge från studiens syfte gjordes koder av de kondenserade 

meningsenheterna som gavs olika färger. Graneheim och Lundman (2008) förklarar 

koder som etiketter vilka kortfattat förklarar innehållet i den meningsbärande 

enheten. Utifrån koderna skapades sedan preliminära kategorier. Graneheim och 

Lundman (2008) menar att innehållet i en kategori är närbesläktade koder där 

innehållet skiljer sig från övriga kategorier. Ur kategorierna skapades därefter 

subkategorier för att ge mer struktur på resultatet. Analysprocessen är genomförd tre 

gånger eftersom svårigheter med kategoriseringen uppkom. Exempel på hur 

innehållsanalysen gick till redovisas i bilaga 3. 

 

 

RESULTAT  

Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier; Förtroende i vårdrelationen, 

Förändring i vårdrelationen, Kommunikation i vårdrelationen, Sjuksköterskans 

kunskaper i vårdrelationen och Sjuksköterskans känslotillstånd i vårdrelationen.  

 

De olika kategorierna delades upp i subkategorier. Kategorin Förtroende i 

vårdrelationen fick subkategorierna Utveckling av förtroende i vårdrelationen och 

Tillit i vårdrelationen. Kategorin Förändring i vårdrelationen fick subkategorierna 

Utveckling i vårdrelationen, Förändring av sjuksköterskans roll i vårdrelationen och 

Förändring av sjuksköterskans uppfattning om sig själv. Kategorin Kommunikation i 

vårdrelationen fick subkategorierna Icke verbal kommunikation och Verbal 

kommunikation. Kategorin Sjuksköterskans kunskaper i vårdrelationen fick 

subkategorierna Kunskap om vikten av en vårdrelation, Kunskap genom utbildning 

och erfarenhet och Patientundervisning i vårdrelationen. Sista kategorin 

Sjuksköterskans känslotillstånd i vårdrelationen fick subkategorierna Negativa 

känslor och Positiva känslor. 

 

Förtroende i vårdrelationen 

Utveckling av förtroende i vårdrelationen  

Sjuksköterskorna upplevde ängslan inför kontaktetableringen med patienten 

(Lesinskiene, Jegorova & Ranceva, 2007). De var positivt inställda till vårdrelationen 

med patienten, men inledningsvis upplevdes denna relation av sjuksköterskorna som 

ytlig (Forchuk, Jewell, Tweedell & Steinnagel, 2003).  Det var viktigt att 

sjuksköterskorna utvecklade en förståelse för patientens behov, eftersom de ansåg att 

en psykotisk patient kunde göra saker mot och säga saker till personer i sin 
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omgivning som han/hon senare kunde ångra. Sjuksköterskorna hade för avsikt att i 

sitt arbete försöka skydda patienten från detta beteende. I vårdrelationen stod 

sjuksköterskorna för kontinuiteten i vården av patienten genom att samma 

sjuksköterska följde patienten i vardagen på avdelningen (Engqvist, Nilsson, Nilsson 

& Sjöström, 2007).   

 

Tillit i vårdrelationen  

I vårdrelationen kände sjuksköterskorna att det var viktigt att patienterna litade på 

dem, samtidigt som de kände oro för tilliten (Lesinskiene et al., 2007). 

Sjuksköterskorna ansåg att tilliten djupnade då patienten öppnade sig för dem i 

vårdrelationen (Forchuk et al., 2003), dock menade sjuksköterskorna att 

vårdrelationen med patienten var bräcklig och känslig för det som patienten uppfattar 

som svåra frågor (Martin & Street, 2003). 

 

Förändring i vårdrelationen 

Utveckling i vårdrelationen 

Sjuksköterskorna upplevde att vårdrelationen med patienten djupnade i takt med att 

psykosen lättade. Denna fördjupning av relationen skedde inte med en rak linje utan 

det fanns bakslag på vägen till tillfrisknande och sjuksköterskorna svarade på 

patientens behov under hela processen fram till tillfriskning (Forchuk et al., 2003). 

För att framsteg i vårdrelationen skulle ske var det avgörande med ett bra samarbete 

mellan sjuksköterskan och patienten (Engqvist et al., 2007). Samtidigt som 

sjuksköterskorna tyckte om att se patientens framsteg (Lesinskiene et al., 2007), var 

de bekymrade över patientens tillfrisknande på två sätt: bristen på hopp om 

tillfrisknande och inför de risker som tillfrisknandet sedan innebar (Forchuk et al., 

2003). 

 

”First, they were concerned about the implications of lack of recovery and the 

potential loss of hope. Second, they were concerned about the risk involved in 

recovery, specifically that the awareness of losses and exposure to new 

feelings and reality would put the client at risk for self- harm.” (Forchuk et 

al., 2003, s 275) 

 

Förändring av sjuksköterskans roll i vårdrelationen 

Sjuksköterskan upplevde ett behov av att ändra roller allteftersom patientens behov i 

vårdrelationen ändrades (Forchuk et al., 2003; Lesinskiene et al., 2007). Forchuk et 

al. (2003) anser att sjuksköterskan vid framgång hos patienten intog en mer stöttande 

och utbildande roll i vårdrelationen då patienten blev mer självständig. Detta innebar 

att sjuksköterskan upplevde att målet med behandlingen gick från symtomlindring till 

rehabiliteringsmål (Forchuk et al, 2003). Ibland upplevde sjuksköterskan patienten 

som sin fiende och att hon/han var ett offer för patientens handlingar (Hellzen, 

Asplund, Sandman & Norberg, 1999).  
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Förändring av sjuksköterskans uppfattning om sig själv 

Sjuksköterskorna i studien av Hellzen et al. (1999) menade att genom att bli utsatt för 

psykiskt och fysiskt våld i vårdrelationen ändrades sjuksköterskorna syn på sig själva. 

De upplevde en kluvenhet och blev samtidigt medvetna om en mörkare sida av sin 

egen personlighet. Denna mörkare sida ledde till en känsla av förtvivlan och rädsla 

för sig själva. I sitt arbete med psykostiska patienter upplevde de ibland att de var 

offer som gjorde ett arbete som ingen annan ville göra (Hellzen et al., 1999).   

 

 

Kommunikation i vårdrelationen 

Icke verbal kommunikation 

För att bygga upp en vårdrelation med patienten menade sjuksköterskorna att det var 

viktigt att umgås med patienten (Rask & Brunt, 2006) och tillsammans utöva 

gemensamma aktiviteter (Lesinskiene et al., 2007). I en studie gjord av Engqvist et al. 

(2007) framkom det att sjuksköterskorna ansåg att fysisk och psykisk närvaro var 

viktigt i vårdrelationen.  

 

” The nurses said it is important to be physically present and close to the 

patient, to sit beside her, give physical touch and by putting her arms around 

her so that the patient can see and feel the presence of the nurse. 

Psychological presence is to show interest in the patient and to give her full 

attention, even through periods of silence.” (Engqvist et al., 2007, s 1336) 

 

 

Verbal kommunikation 

Enligt en studie av Martin och Street (2003) upplevde sjuksköterskorna att samtal 

inledningsvis var det bästa sättet att skapa en social relation med patienterna. En 

annan studie visade att sjuksköterskorna upplevde det positivt att lyssna på och 

konversera med patienterna (Lesinskiene et al., 2007). 

 

Sjuksköterskorna ansåg att verbal kommunikation hade en betydande del i arbetet och 

var det huvudsakliga instrumentet i vården av psykotiska patienter. En tredjedel av 

sjuksköterskorna i samma studie uppgav samtidigt att de aldrig eller sällan hade 

regelbunden verbal kommunikation med patienterna (Rask & Levander, 2001). 

Däremot visade en studie av Engqvist et al. (2007) att sjuksköterskorna upplevde att 

de ägnade mycket tid åt samtal med patienterna. Sjuksköterskorna menade att det var 

viktigt att uppmuntra patienterna till samtal då de hade det svårt, samtidigt var det 

svårt för sjuksköterskorna att tillåta patienterna att känna hur det var att ha det svårt 

(Rask & Brunt, 2006).  

 

Fokuseringen i kommunikationen var patienternas problem i det dagliga livet och 

deras beteende på avdelningen (Rask & Levander, 2001). Enligt Rask och Brunt 

(2006) upplevde sjuksköterskorna att patienternas känslor var i fokus under samtalen. 

Någonting som användes ofta i samtalen med patienterna var uppmuntran till 

deltagande i gruppaktiviteter och praktisk träning samt att uppmuntra patienterna då 
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de gjort någonting bra. Det sjuksköterskorna ansåg var minst viktigt var uppmuntran 

till nya kontakter utanför sjukhuset (Rask & Brunt, 2006). Likaså ansåg 

sjuksköterskorna att ämnen som patienternas negativa upplevelser från vårdtiden, 

patienternas barndomsupplevelser och patienternas sexuella problem var mindre 

viktigt att ta upp i samtalen med patienterna (Rask & Brunt, 2006; Rask & Levander, 

2001).   

 

Sjuksköterskans kunskaper i vårdrelationen 

 Kunskap om vikten av en vårdrelation 

Det fanns en enighet hos sjuksköterskorna om vikten av att ha en vårdrelation med 

patienten (Rask & Levander, 2001). De upplevde vårdrelationen med patienten som 

en terapeutisk och stark relation och denna behandlande relation var enligt 

sjuksköterskorna det bästa för patienten (Martin & Street, 2003). Samtidigt upplevde 

sjuksköterskorna att det viktigaste i vårdrelationen med patienterna var att vara 

stödjade och uppmuntrande (Rask & Brunt, 2006). 

 

Kunskap genom utbildning och erfarenhet 

Genom sina förvärvade kunskaper och erfarenheter upplevde sjuksköterskorna att de 

genom en begränsning av patientens intryck kunde minska patientens oro under 

psykosen. Det var samtidigt viktigt för sjuksköterskorna att vara närvarande hos 

patienten under den psykotiska fasen. En metod att begränsa patientens intryck och få 

patienten att känna sig säker var genom isolering (Engqvist et al., 2007). I 

vårdrelationen med den psykotiska patienten ansåg sjuksköterskorna att det var av 

vikt att ha säkerheten för patienter och personal i åtanke (Lesinskiene et al., 2007). 

 

Brist på kunskap ledde till att sjuksköterskorna upplevde att alla dagar på arbetet var 

lika och att de omvårdnadsåtgärder som utfördes i vårdrelationen var enligt 

sjuksköterskorna ej korrekt utförda, vilket ledde till att sjuksköterskorna uttryckte en 

önskan om att få ökad kunskap genom utbildning (Hellzen, 1999).  

 

Patientundervisning i vårdrelationen 

Sjuksköterskorna ansåg att undervisning och rådgivning behövdes för att 

vårdrelationen skulle vara effektiv (Martin & Street, 2003) och att de kunskaper som 

sjuksköterskan innehar kunde gagna patienten (Engqvist et al., 2007). En del av 

rådgivningen i vårdrelationen innebar en uppmuntran till patienten att bibehålla god 

personlig hygien. Sjuksköterskorna ansåg inte att det var av samma betydelse att 

informera patienten om vikten av regelbundna måltider (Rask & Brunt, 2006). 

 

En studie av Rask och Brunt (2006) visade att det var minst förekommande att 

sjuksköterskorna hjälpte patienterna att återfå kontakten med verkligheten. Samtidigt 

ansågs detta av sjuksköterskorna vara minst viktigt. Studien av Engqvist et al. (2007) 

visade däremot att sjuksköterskorna kan reducera patientens vanföreställningar 

genom verklighetsanknytning.  
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”The nurse frequently speaks with the patient trying to reconnect her to 

reality when psychotic. The nurse attempts to have the patient understand 

what is going on here and now, hopefully bringing her back to reality.” 

(Engqvist et al., 2007, s 1338) 

 

Sjuksköterskans känslotillstånd i vårdrelationen 

Negativa känslor 

Sjuksköterskorna upplevde att aggressioner och självmordsbenäget beteende hos 

patienterna var det beteende som var mest skrämmande (Lesinskiene et al., 2007).   

 

Enligt Hellzen et al. (1999) tampades sjuksköterskorna med en känsla av hopplöshet, 

trötthet och känsla av otillräcklighet i vårdrelationen. De fick skuldkänslor över 

omvårdnadshandlingar som ofta inte kändes rätt och kände även skuld gentemot 

andra patienter på avdelningen som inte krävde lika mycket tid. Sjuksköterskorna 

upplevde att patienten hade makten, vilket ledde till att de kände sig smittade av 

patientens sjukdom. Samtidigt som sjuksköterskorna kände sympati för patienten, 

kände de motvilja gentemot patienten. 

 

Vården var en nästintill kroniskt stressfylld situation, vilket sjuksköterskorna 

upplevde överväldigande. I denna situation kände sjuksköterskorna att de var i stort 

behov av stöd (Hellzen et al., 1999).  

 

Positiva känslor 

Sjuksköterskorna upplevde att kontakten med patienten medförde ett hopp om 

framtiden och patientens tillfrisknande (Engqvist et al., 2007). Enligt Hellzen et al. 

(1999) kände sjuksköterskorna en stolthet över omvårdnaden de gav, trots 

omständigheterna och svårigheterna i relationen med patienten tyckte 

sjuksköterskorna att de hanterade patienten på ett professionellt sätt. 

 

 

DISKUSSION  

 
Metoddiskussion 

Syftet med studien är att uppnå en fördjupad förståelse för sjuksköterskors 

upplevelser av vårdrelationen med patienter med psykos. Svaret på syftet uppnås med 

en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar analyseras, eftersom vi anser att det är det 

bästa sättet att få en så tillförlitlig studie som möjligt, eftersom detta innebär att göra 

en sammanställning av redan gjorda undersökningar. 

 

Sökningarna görs i Academic Search Elite, CINAHL, ELIN@Blekinge, Medline och 

PsycINFO. Sökningarna i Medline och Academic Search Elite ger inga för syftet 

relevanta artiklar. Andra sökvägar med andra sökord och fritextsökningar än de som 

används till studien tror vi eventuellt kan leda till ett annat resultat. Trots detta anser 

vi att sökningarna vi använder är bra, för att vi anser att de sökord som används 

motsvarar vårt syfte. Vi anser även att sökningarna är tillräckliga och leder till ett 
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brett resultat, då vi har sökt i flera olika databaser och med många olika sökord och i 

olika kombinationer. Alla de sökord som återfinns i metoden är använda till olika 

sökningar i databaserna, däremot har inte alla sökningar resulterat i användbara 

artiklar.  

 

Tidsbegränsningen är att artiklarna ska vara från 1995 och framåt för att vi i vår 

studie vill ha så aktuell information som möjligt. Den artikel som är äldst och ingick i 

analysen är från 1999, då vi inte anser att några av de äldre artiklarna som vi fann är 

relevanta för vårt syfte.   

 

Datainsamling och urval resulterar i sju artiklar, varav tre artiklar bygger på studier 

med kvalitativ metod, tre artiklar på studier med kvantitativ metod och en artikel där 

författarna använder både kvalitativ och kvantitativ metod, där vi i denna artikel 

väljer att enbart använda det kvalitativa innehållet. Anledningen till valet att ha med 

både artiklar med kvalitativa och kvantitativ metod är att författarna till denna studie 

vill uppnå både djup och bredd. Vi anser att djupet bäst fås genom intervjustudier 

med kvalitativ metod och bredden genom de betydligt mer omfattande studierna med 

kvantitativ metod. Anledningen till att studien innefattar sju artiklar beror på det 

begränsade antalet artiklar som är ur sjuksköterskans perspektiv och återfinns i 

artikelsökningarna. Trots detta anser vi att de sju artiklar som ingår i studien har stor 

bredd. Ett problem med datainsamlingen är att många av de artiklar som återfanns är 

översiktsartiklar, vilket löses genom att göra ytterligare sökningar.  

 

Sökningarna görs enbart på artiklar skrivna på svenska eller engelska. Detta kan 

medföra att artiklar som hade varit relevanta för vårt syfte inte hittas på grund av 

denna språkbegränsning. Alla artiklar som används till studien är på engelska, då 

artiklarna översatts till svenska i analysprocessen kan detta bidra till en feltolkning, 

då engelska inte är vårt modersmål. 

 

Artiklarna som används i vår studie är gjorda i Australien, England, Litauen och 

Sverige. Därför anser vi inte att vår studie kan ses som representativ för 

sjuksköterskornas upplevelse av vårdrelationen med en psykotisk patient i hela 

världen. Eftersom länderna geografiskt och utvecklingsmässigt är olika så anser vi att 

det bidrar till att studien får en bredd. Det faktum att merparten (fyra av sju) av de 

artiklarna vi använt är grundade på studier som genomförts inom den svenska 

psykiatriska vården, kan medföra att resultatet inte är representativt ens för de fyra 

länder där vi har artiklar från, utan eventuellt enbart kan ses som representativ för 

Sverige. 

 

Graneheim och Lundmans tolkning av analysmodell är grunden för vår analys, denna 

modell hade vi till en början svårt att förstå. Svårigheterna uppstod i analysprocessen, 

detta löste vi genom att hitta en svensk beskrivning av analysförfarandet. Det faktum 

att analysen är omgjord tre gånger anser vi bidrar till en god tillförlitlighet i resultatet.  

 

Sjuksköterskorna som är med i artiklarna som ligger till grund för vår studie är både 

allmänsjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor, vilket vi anser bidrar till ett 

bredare resultat. Detta eftersom psykiatrisjuksköterskorna har mer utbildning kring 

psykiatriska sjukdomar och då även eventuellt mer kunskap om dessa.  
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Två av artiklarna i studien är skrivna av samma huvudförfattare, men med olika 

medförfattare, vilket kan ge ett missvisande resultat. Likaså kan det faktum att en 

artikel handlar om vården till en specifik patient ha missvisande påverkan på 

resultatet, men vi anser att artiklarna är innehållsrika och tillför intressant fakta till 

vår studie.  

 

Författarnas eventuella förkunskaper och förutfattade meningar kring hur vården och 

vårdrelationen till patienter som lider av psykoser ser ut, kan påverka hur vi uppfattar 

artiklarna och därmed även resultatet. Vi är medvetna om detta och anser att vi kan 

tygla våra förkunskaper och förutfattade meningar så att det inte påverkar resultatet 

alltför mycket. En annan aspekt som minimerar denna risk för att förkunskaperna ska 

påverka vårt resultat är att ingen av författarna har erfarenhet av att vårda psykotiska 

patienter och har därför minimal förkunskap kring vårdrelationen. 

 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet på vår litteraturstudie visar att sjuksköterskorna anser att det är viktigt att 

skapa en vårdrelation med patienten. Det framkommer även att sjuksköterskorna 

känner en oro inför att utveckla en vårdrelation. Likaså framgår att sjuksköterskorna 

utvecklar en förståelse för patientens behov i vårdrelationen. Teising (2000) menar att 

sjuksköterskan genom denna förståelse kan hålla rätt distans till patienten och då 

etablera kontakt. Dahlberg et al. (2003) beskriver vidare att det är viktigt för 

sjuksköterskan att försöka förstå patientens tillvaro så som denne upplever den och 

målsättningen i vården är att det ska uppstå en vårdande relation och sjuksköterskan 

ska göra sitt bästa för att lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande.  

 

Peplau (1991) menar att sjuksköterskan ska använda sig själv terapeutiskt i relationen 

och ta på sig olika roller allteftersom patientens behov i vårdrelationen förändras. 

Detta bekräftas i vår studie där sjuksköterskorna upplever ett behov av att ändra roller 

efter hand som patienternas behov förändras. Resultatet visar att då psykosen börjar 

avta intar sjuksköterskan en mer stöttande och utbildande roll.  

 

Det framkommer i resultatet att när sjuksköterskorna blir utsatta för psykiskt och 

fysisk våld i vårdrelationen ändras deras syn på sig själva. De upplever att de blir 

medvetna om en mörkare sida som de tidigare kanske inte var medvetna om att de 

hade.  Likheter kan ses i Mason, Lovell och Coyles (2008) studie där de menar att 

osäkerhet på sin egen förmåga och obestämdhet är sjuksköterskornas mest 

framträdande svagheter inom rättspsykiatrin. Samtidigt menar Hellzén, Kristiansen & 

Norbergh (2003) att sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten i 

vårdrelationen ändras till att bli mer negativ allteftersom sjuksköterskan får mer 

erfarenhet i yrket.  

 

Känslor av maktlöshet för att patienten har makten över dem i vårdrelationen framgår 

i resultatet. Likaså går det att utläsa att sjuksköterskorna många gånger känner sig 

som ett offer i relationen med patienten och i sitt yrke med psykotiska patienter, då de 

upplever att de utför ett arbete som ingen annan vill utföra. Detta anser vi är starka 

känslor som sjuksköterskorna måste få en chans att bearbeta för att orka arbeta. Ett 
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sätt för sjuksköterskorna att bearbeta dessa känslor anser vi skulle kunna vara genom 

regelbunden handledning. Nyström (2002) styrker detta i en artikel där det 

framkommer att handledning och fortbildning är viktigt inom psykiatrin. Det 

framkom vidare i artikeln att enbart 44 procent av deltagarna i studien uppger att de 

får behovet av handledning uppfyllt.  

 

Vidare framgår det av resultatet att det är sjuksköterskorna som ska stå för 

kontinuiteten i vårdrelationen, genom att samma personal i den mån det går följer 

patienten under vårdtillfället. Teising (2000) styrker detta och skriver i sin studie att 

sjuksköterskan har huvudansvaret för kontakten med patienten. Likaså ger Dahlberg 

et al. (2003) medhåll till att kontinuitet i vårdrelationen är viktig och att det kan 

hjälpa sjuksköterskan till att bevara vårdrelationen även då patienten i sin psykos kan 

känna stor misstro.  

 

I resultatet framgår det att om det ska kunna ske framsteg i vårdrelationen är det 

avgörande med ett bra samspel mellan sjuksköterskan och patienten. Framsteg i 

vårdrelationen sker inte i en rät linje utan bakslag kommer att uppstå på vägen. 

Dahlberg et al. (2003) bekräftar att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är 

en viktig del inom psykiatrisk omvårdnad. Lilja, Ordell, Dahl och Hellzén (2004) 

menar att vårdrelationen är en växande process där det är viktigt att sjuksköterskan 

och patienten arbetar tillsammans.  

 

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskorna anser att kommunikationen med den 

psykotiska patienten sker både med verbal kommunikation och icke verbal 

kommunikation, vilket innebär till exempel med gester och fysisk och psykisk 

närvaro under samtalen. Detta kan styrkas med Peplau’s (1991) omvårdnadsteori, där 

hon beskriver att den verbala kommunikationen uttrycks med det talade språket och 

den icke verbala kommunikationen genom kroppshållning, gester och beröring. 

Carlsson (2007) skriver i sin studie att genom full psykisk närvaro hos sjuksköterskan 

under samtalet sker en vårdande beröring.  

 

Det framgår i vårt resultat att sjuksköterskorna anser att kommunikation är en 

betydande del av arbetet i vårdrelationen och att sjuksköterskorna anser att samtal är 

det bästa sättet för att en vårdrelation ska kunna uppstå och sedan utvecklas. Burnard 

(2003) ger medhåll till att sjuksköterskan genom att kommunicera med patienten kan 

utveckla och bygga upp ett förtroende i vårdrelationen. Dock framkommer det 

tvetydigheter i resultatet angående hur mycket tid sjuksköterskorna anser att de har 

till samtal med patienten. I ena studien som ingår i resultatet framkommer det att 

sjuksköterskorna aldrig eller sällan har regelbundna samtal med patienten, men i en 

annan studie upplever sjuksköterskorna däremot att de ägnar mycket tid åt samtal. 

Whittington och McLaughling (2000) anser att sjuksköterskorna spenderar mycket 

lite av sin arbetstid i samtal med patienterna. Dahlberg et al. (2003) menar att brist på 

tid kan vara ett hinder för att skapa en god vårdrelation. I Hellzéns (2004) studie 

framkommer det att sjuksköterskorna spenderar mer tid tillsammans med patienter 

som de tycker om eftersom den relationen ger dem en positiv respons.   

 

I vårt resultat framkommer det att sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att 

uppmuntra patienterna till samtal då patienterna har det svårt (Hellzén, 2004). Foster 
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& Hawkins (2005) styrker detta och menar i sin studie att det är viktigt att uppmuntra 

patienterna att samtala om sin oro, sina rädslor och sårbarheter.  

 

Det framgår även i vår studie att sjuksköterskorna via sin kunskap och sina 

erfarenheter i arbetet med psykotiska patienter anser att det är bra att isolera patienten 

under de psykotiska perioderna, för att på detta sätt kunna begränsa patientens intryck 

och få honom/henne att känna sig tryggare. Detta gör sjuksköterskorna även för att 

minska patientens oro. Samtidigt som Teising (2000) bekräftar vårt resultat, menar 

Løkensgard (1995) motsatsen, att det är av vikt att motverka isolering vid 

vanföreställningar för att de felaktiga uppfattningarna inte blir korrigerade då.  

 

I resultatet av vår studie framkommer det att sjuksköterskorna upplever det som 

viktigt att hjälpa patienten att återfå kontakten med verkligheten och minska 

patientens vanföreställningar och att de har möjligheten och kunskapen till att göra 

detta. Vidare framkommer det motsägande i resultatet, att sjuksköterskorna i en 

annan studie menar att verklighetsanknytning är det som anses som minst viktigt i 

vårdrelationen med patienten. Studien som är genomförd på en allmänpsykiatrisk 

avdelning visar på vikten av att hjälpa patienten att återfå kontakten med verkligheten 

och studien där sjuksköterskorna anser att verklighetsanknytning är minst viktigt i 

vårdrelationen är genomförd inom rättspsykiatrin. Vi tror att denna skillnad kan bero 

på att prioriteringarna i vårdrelationen ser annorlunda ut beroende av vilken 

vårdinstans det gäller. I en studie av Patton (2006) framkom det att sjuksköterskor 

som arbetar med äldre psykiskt sjuka patienter ofta använder verklighetsanknytning i 

sitt arbete. Enligt samma studie var verklighetsanknytning vanligast förekommande 

på morgonen och på kvällen.  

 

I vår studie framkommer det att sjuksköterskorna anser att det är minst viktigt att 

uppmuntra patienterna till att skapa nya kontakter utanför sjukhuset. Vidare framgår 

att barndomsupplevelser, sexuella problem och eventuella negativa upplevelser från 

vårdtiden är av mindre vikt att samtala med patienten om. Vi har sedan tidigare 

uppfattningen om att dessa samtalsämnen utgör en stor del av innehållet i samtalen 

med patienterna. Då vårt resultat motsäger detta medför det att vi är förvånade över 

hur prioriteringen i samtalen ser ut. Carlsson (2007) menar däremot att det är viktigt 

att sjuksköterskan förmedlar en trygghet och säkerhet i vårdrelationen och visar att 

hon eller han är stark nog att kunna ta emot det som patienten vill säga till 

honom/henne, vilket kräver både mod och vilja från både sjuksköterskan och 

patienten. 

 

Av vårt resultat framgår det att sjuksköterskorna anser att patientundervisning och 

rådgivning behövs för att vårdrelationen ska vara effektiv och att en stor del av 

undervisningen innebär att uppmuntra patienten till att upprätthålla god personlig 

hygien. Detta överensstämmer med Dahlberg el al. (2003) som framhäver vikten av 

att sjuksköterskan har god kännedom om begreppen subjektiv kropp och att hon/han 

förstår att en psykotisk patient kan ha svaga ”jaggränser” och då inte har samma 

kroppsuppfattning som sjuksköterskan själv. 

 

Det framgår av vår studie att sjuksköterskorna upplever att vårdrelationen med 

patienten ger dem hopp om framtiden och patientens tillfriskning. Vidare visar 
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resultatet att sjuksköterskorna i vårdrelationen tampas med känslor av hopplöshet, 

trötthet och känslor av att inte räcka till. Därutöver framkommer att sjuksköterskorna 

arbetar i en stressfylld situation och att de upplever ett stort behov av stöd. De 

upplever det likaså skrämmande att vårda aggressiva och självmordsbenägna 

patienter. Detta överrensstämmer med en studie av Mason et al. (2008) där 

sjuksköterskorna uttrycker frustation över aggressiva patienter och brist på resultat i 

arbetet.  

 
Slutsats 
Studien visar att sjuksköterskorna är positivt inställda till och inser vikten av att ha en 

vårdrelation med patient med psykos, men de känner samtidigt en oro inför 

utvecklingen av vårdrelationen. I den relationen använder sjuksköterskan både verbal 

och icke verbal kommunikation för att skapa kontakt med patienten. För att sedan 

bevara kontakten samtalar de med och utför olika aktiviteter tillsammans med 

patienten. Under patientens väg till tillfrisknande är det sjuksköterskan som är 

ansvarig för att tillfredställa de olika behov som finns hos patienten under 

tillfriskningsprocessen. För att dessa behov ska kunna tillfredställas är det av vikt att 

sjuksköterskan intar olika roller i vårdrelationen. Samtidigt som det finns mycket 

hopp om framtiden hos sjuksköterskorna uttrycks också en känsla av otillräcklighet 

och skuld i vårdrelationen.  

 

Studien visar att sjuksköterskorna upplever att de har brist på kunskap. På grund av 

denna brist känner sjuksköterskorna att de omvårdnadsåtgärder som utförs i 

vårdrelationen blir ej korrekt utförda. Detta medför att sjuksköterskorna får en önskan 

om ökad kunskap om att vårda patienter med psykos. 

 

Vi har sedan tidigare en uppfattning om att handledning har ett stort utrymme inom 

psykiatrin, vilket inte har framkommer i vårt analysmaterial. Vad som däremot 

framkommer i resultatet är vad som kan tolkas som ett behov av handledning. Detta 

för att sjuksköterskorna ska kunna få hjälp att hantera de känslor som uppstår i 

vårdrelationen.  

 

I vårt resultat framkommer det inte någonting om hur sjuksköterskan upplever 

bemötandet med en patient som drabbats av psykos. Vi är förvånade över detta och 

har sedan tidigare en förväntan och uppfattning om att detta utgör en stor del av 

skapandet och bevarandet av vårdrelationen.   

 

Vi tycker att det finns en brist på forskning inom detta område vilket leder till en brist 

på kunskap hos sjuksköterskorna. Vi tror att ny forskning kan gagna sjuksköterskor i 

sitt arbete och hjälpa dem att skapa en bra vårdrelation med en patient som drabbats 

av psykos. 
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Tabell 2. Utökad artikelsökning 

 

CINAHL 
 

Sökord: Antal träffar: Urval: Kombinerad 

sökning: 

Antal träffar: Urval: 

Psychosis 

 

1192 0 Psychosis AND  

Nurse- patient 

 

13 

 

1 

Nurse- patient 7707 0 

Nurse-patient-

relations 

 

11978 0 Nurse-patient-

relations AND 

Mentally ill 

offenders 

 

 

14 

 

 

2 

Mentally ill offenders 763 0 

Psychotic disorders 1866 0 Psychotic 

disorders AND 

Nurse attitudes 

 

9 

 

1 

Nurse attitudes 10501 0 

 

 

          ELIN@Blekinge 
 

Sökord: Antal träffar: Urval: Kombinerad 

sökning: 

Antal träffar: Urval: 

Psychosis 7768 0 

 

 

Psychosis AND 

Nurse 

 

32 

 

1 

Nurse 

 

48226 0 

 

 

PsycINFO 
 

Fritextsökning: Antal träffar: Urval: Kombinerad 

sökning: 

Antal träffar: Urval: 

Forensic nursing 88 0 Forensic nursing 

AND  

relationship 

 

38 

 

2  

Relationship 

 

 

192342 

 

0 
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Tabell 3. Artikelöversikt 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

 

 
Lesinskiene, 

Jegorova & 

Ranceva. 

(2007) 

Litauen 

 

Nursing of 

young 

psychotic 

patients: 

Analysis of 

work 

environments 

and attitudes. 

Att analysera 

sjuksköterskans situation 

på vårdavdelningar, deras 

attityder, behov och 

känslomässiga aspekter 

på att vårda unga (15-35 

år) psykotiska patienter.  

Studie med kvantitativ 

metod. Frågeformulär 

skickades ut till 152 

psykiatrisjuksköterskor 

på 15 olika avdelningar 

där psykotiska patienter 

vårdas. Varav 86 

besvarades. 

Psykiatrisjuksköterskan 

har många olika roller 

och uppgifter. Bland 

annat att etablera en 

vårdrelation med 

patienten.  

Martin & 

Street. 

(2003) 

Australien  

 

 

 

 

Exploring 

evidence of the 

therapeutic 

relationship in 

forensic 

psychiatric 

nursing. 

Hur 

psykiatrisjuksköterskan 

på en akut rättspsykiatrisk 

avdelning representerar 

patienten och 

sjuksköterska – patient 

relation i journalen. 

Studie med både 

kvalitativ och kvantitativ 

metod. 

Enkätundersökning samt 

fem intervjuer. 1278 

enkäter skickades ut. 

Den terapeutiska 

relationen mellan 

sjuksköterska patient är 

viktig för patientens 

tillfrisknande. 

Rask & 

Levander.  

(2001) 

Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Forchuk, 

Jewell, 

Tweedell, & 

Steinnagel. 

(2003) 

England. 

 

Interventions in 

the nurse-

patient 

relationship in 

forensic 

psychiatric 

nursing care: a 

Swedish 

survey. 

 

Role changes 

experienced by 

clinical staff in 

relation to 

clients’ 

recovery from  

psychosis. 

Att undersöka 

interaktionen mellan 

sjuksköterskan och 

patienten.  

 

 

 

 

 

 

Undersöka personalens 

upplevelse av att arbeta 

med patienter i 

tillfrisknandefasen från 

en psykos.  

Studie med kvantitativ 

metod där en  

enkätundersökning med 

350 enkäter sändes ut 

varav 246 besvarades.  

 

 

 

 

 

Studie med kvalitativ 

metod med intervjuer av 

10 olika behandlingsteam 

med ett medeltal av 4 

personer per team deltog.  

Verbal kommunikation 

mellan sjuksköterskan 

och patienten är huvud 

instrumentet i 

omvårdnaden.  

 

 

 

 

 

Personalen välkomnade 

deras rollförändringar allt 

eftersom patienten 

fortskred i sin 

tillfriskning. 
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Resultat  

Rask, & Brunt. 

(2006) 

Sverige. 

Verbal and social 

interactions in 

Swedish forensic 

psychiatric nursing 

care as perceived 

by the patients and 

nurses. 

Att undersöka 

patienter och 

sjuksköterskors 

upplevelse av antal 

och vikten av verbal 

och social 

interaktion i 

rättspsykiatrisk 

vård.  

Studie med kvantitativ 

metod där 79 patienter fick 

enkäten utskickad varav 20 

genomförde 

undersökningen och 127 

sjuksköterskor fick 

enkäten och 87 svarade på 

den. 

Att stödjade och 

uppmuntrande 

samtal och 

undervisning i 

praktiska moment 

var den interaktion 

som var vanligast 

och viktigast enligt 

sjuksköterskorna. 

 

Hellzen, Asplund, 

Sandman, & 

Norberg. 

(1999) 

Sverige. 

 

 

Unwillingness to be 

violated: carers’ 

experiences of 

caring for a person 

acting in disturbing 

manner. An 

interview study. 

 

Att undersöka vad 

som händer då 

vårdare utsätts för 

störande beteende 

under en lång tid.  

 

Studie med kvalitativ 

metod med intervjuer av 

15 sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna 

hade en kluven syn 

på sig själva och till 

patienten, och kände 

sig ensamma och 

inte förstådda av 

andra.  

Engqvist, Nilsson, 

Nilsson, & 

Sjöström,  

(2007) 

Sverige. 

Strategies in caring 

for women with 

postpartum 

psychosis – an 

interview study 

with psychiatric 

nurses. 

Att undersöka 

metoder som 

används av 

sjuksköterskor i 

omvårdnad av 

kvinnor med 

postpartum psykos. 

Studie med kvalitativ 

metod med intervju av 10 

psykiatrisjuksköterskor 

Två huvudmetoder 

hittades, att skapa en 

vårdrelation och 

använda terapeutiska 

metoder i 

omvårdnaden.  
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Tabell 4. Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Trust deepend as the 

client opened up more 

to people in their 

environment, including 

clinical staff (Forchuk, 

Jewell, Tweedell & 

Steinnagel, 2003).  

 

Då klienten öppnade sig 

ökade förtroendet för 

personalen. 

Ökning av 

förtroende 

Tillit i 

vårdrelationen 

Förtroende i 

vårdrelationen 

Concerns for trust in 

the nurse-patient 

relationship 

(Lesinskiene, Jegorova 

& Ranceva, 2007).  

 

Oro för tilliten i 

sjuksköterska- patient 

relationen. 

Oro för 

vårdrelationens 

etablering 

Tillit i 

vårdrelationen 

Förtroende i 

vårdrelationen 

According to the 

nurses in this study, a 

partnership between 

the patient and nurse is 

crucial to reach a 

beneficial therapeutic 

result (Engqvist, 

Nilsson, Nilsson & 

Sjöström, 2007). 

 

Samverkan mellan patient 

och sjuksköterska är 

avgörande för att nå 

resultat. 

Samverkan i 

vårdrelationen 

Utveckling i 

vårdrelationen 

Förändring i 

vårdrelationen 

The relationship 

deepened and 

progressed as the 

psychosis lifted 

(Forchuk, Jewell, 

Tweedell & 

Steinnagel, 2003). 

 

Relationen djupnade i takt 

med att psykosen lättade. 

Djupnande 

relation 

Utveckling i 

vårdrelationen 

Förändring i 

vårdrelationen 

The main finding was 

that the forensic 

psychiatric nurses used 

verbal interaction as 

the main instrument in 

the care process (Rask 

& Levander, 2001). 

 

Psykiatrisjuksköterskor 

använder verbal 

kommunikation som det 

huvudsakliga instrumentet i 

vården. 

Verbal 

kommunikation i 

arbetet 

Verbal 

kommunikation 

Kommunikation 

It is, however, 

noteworthy that more 

than one-third of the 

respondence stated that 

they never, or only 

sometimes, had 

regulary verbal 

interaction with the 

patient (Rask & 

Levander, 2001).  

Mer än en tredjedel av 

sjuksköterskorna uppgav att 

de aldrig eller sällan hade 

regelbundna samtal med 

patienten. 

Brist i 

kommunikation 

Verbal 

kommunikation 

Kommunikation 




