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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Patienter med samtidig psykisk och somatisk ohälsa, så kallad samsjuklighet har 
visats få ett annorlunda omhändertagande på somatiska vårdavdelningar än patienter med 
endast somatisk ohälsa. På en akutmottagning är det sjuksköterskan som tar emot och har det 
första mötet med patienten och ett mindre bra möte kan innebära onödigt vårdlidande för 
patienten. Tidsbristen på en akutmottagning är ofta påtaglig och det kan därmed påverka 
mötet. Det har visats att patienter med samsjuklighet kan ses som mer krävande och att de 
kan störa den naturliga rytmen i omvårdnadsarbetet. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter 
med både psykisk och somatisk ohälsa, så kallad samsjuklighet på en somatisk 
akutmottagning. 
Metod: Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en öppen 
fråga och följdfrågor. Studien bestod av sex intervjuer och analysen gjordes med hjälp av 
Burnards tolkning av innehållsanalys, bestående av fyra steg. 
Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier; känslor i mötet, tidens betydelse, 
kommunikationens betydelse, skillnader i mötet samt vikten av utbildning och erfarenheter.  
Slutsats: Intervjudeltagarna upplevde flera olika känslor i mötet med de samsjukliga 
patienterna. Tidsaspekten, kommunikationen, utbildning och erfarenhet visade haft stor 
betydelse för mötena. Skillnader i mötena mellan samsjukliga patienter och 
intervjudeltagarna kontra patienter med enbart somatisk ohälsa beskrevs vara ett faktum. 
Resultatet kan bidra till ökad förståelse för hur sjuksköterskan upplever mötet med en 
samsjuklig patient på en akutmottagning och vidare forskning kan ses som nödvändigt då det 
påvisats brister i mötena med patienter med samsjuklighet. 
 
Nyckelord: Akutmottagning, möte, psykisk ohälsa, samsjuklighet, sjuksköterska, somatisk 

ohälsa, upplevelse 
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Inledning 
Forskning visar att sjuksköterskor inom somatisk vård har annorlunda attityder till patienter 

med psykisk ohälsa än till patienter med endast somatisk ohälsa (Reed & Fitzgerald 2005). 

Samspelet och mötet kan på så sätt påverkas negativt (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011) 

och kan enligt Dahlberg (2002) därmed resultera i att patienten känner att deras lidande inte 

uppmärksammas och att sjukvården fråntar deras rätt till att deltaga i sin egen hälsoprocess. Är 

mötet av negativ karaktär kan det öka lidandet och på så sätt påverka den känsla patienten har för 

sig själv och sin kropp (Dahlberg, 2002). En studie visar att för de patienter med samsjuklighet 

som söker vård för sin somatiska ohälsa är situationen särskilt utsatt (Faglioni & Goracci, 

2009). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) har som mål att alla i befolkningen skall få 

en god hälsa och vård på lika villkor och ett krav om att vården skall bygga på respekt över 

patientens integritet och självbestämmande och att den skall vara lättillgänglig. Enligt 

Socialstyrelsen (2013a) får patienter med samsjuklighet inte en jämlik, kunskapsbaserad, 

säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Clark, Dusome och Hughes (2007) 

forskning visar att patienter med samsjuklighet känner sig ovälkomna på en somatisk 

akutmottagning och de känner även att deras väntetid är längre i jämförelse med dem med 

endast somatisk ohälsa (a.a). Det har visats finnas relativt mycket forskning gjorda om 

sjuksköterskors upplevelser av möten med samsjukliga patienter på somatiska 

vårdavdelningar, men färre gjorda på somatiska akutmottagningar. Eftersom Socialstyrelsen 

(2005) skriver att den psykiska ohälsan ökar i samhället kan det därför antas vara så att det 

uppstår många möten på den somatiska akutmottagningen även med patienter med 

samsjuklighet. En intervjustudie kan bidra med ökad förståelse och kunskap om svårigheterna 

som sjuksköterskan träffar på i mötet med de samsjukliga patienterna. På så sätt är det möjligt 

att identifiera vad som behöver förbättras och utvecklas för att sjuksköterskan lättare skall 

kunna möta varje individ på bästa sätt.  

Bakgrund 

Psykisk och somatisk ohälsa - samsjuklighet 
Enligt Socialstyrelsen (2005) är psykisk ohälsa ett samlingsbegrepp på lättare psykiska 

problem eller besvär samt psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa kan vara till exempel 

sömnproblem, oro, ångest, psykos och depression (Socialstyrelsen, 2005). I studien har 
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begreppet psykisk ohälsa använts och då innefattat Socialstyrelsens (2005) beskrivning och 

begreppet samsjuklighet som avser samtidig somatisk och psykisk ohälsa. Socialstyrelsen 

(2013b) skriver att psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblem i Sverige och år 2012 

upplevde 20 % av kvinnorna och 14 % av männen av befolkningen psykisk ohälsa (a.a).  

 

Björkman, Angelman och Jönssons (2008) studie visar att vårdpersonal på somatiska 

vårdavdelningar som vårdar patienter med samsjuklighet kan finna de mer krävande, 

skrämmande och mindre tillförlitliga än patienter med endast somatisk ohälsa. Brinn (2000) 

tar fram i resultatdiskussionen i sin studie att en del sjuksköterskor på somatiska avdelningar 

har förutfattade meningar om att alla patienter med samsjuklighet har ett avvikande beteende 

jämfört med patienter med enbart somatisk ohälsa. Sjuksköterskorna kan även känna mer 

empati för de med endast somatisk sjuklighet (Brinn, 2000). Enligt kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor (2005) skall sjuksköterskor besitta förmågan att möta alla patienter i deras 

sjukdomsupplevelse och med hjälp av adekvata åtgärder lindra lidandet så långt det går (a.a). 

Möte 
På en somatisk akutmottagning är det enligt Wikström (2006) sjuksköterskan som tar emot 

och har det första mötet med patienterna. Dahlberg (2002) skriver att möten har stor 

betydelse i vården då mindre bra möten kan resultera i onödigt vårdlidande för patienterna. 

Vårdlidandet kan enligt Eriksson (1994) uppstå genom bland annat omedvetna handlingar 

eller brist på kunskap. Enligt Engman (2003) är mötet med patienter med psykisk ohälsa 

annorlunda än möten med patienter med somatisk ohälsa och det kan bero på fördomar och 

missförstånd. Uppfattningen att patienterna är oberäkneliga när de mår psykisk dåligt är till 

exempel en stor missuppfattning. En annan orsak kan vara att de med psykisk ohälsa kan vara 

svårare att förstå och att de är mer känslomässigt instabila (Engman, 2003). Ottosson (2007) 

menar att för att uppnå ett bra möte mellan patient och vårdpersonal, speciellt inom 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa, är det viktigt att den som möter patienten har 

intresse, tålamod, empati, medkänsla och lyhördhet. Med de här egenskaperna skapas en 

trygg relation (Ottosson, 2007), men det kan enligt Wikström (2006) vara svårt för 

sjuksköterskor på en akutmottagning att hinna skapa den här relationen på grund av den korta 

tid patienten befinner sig där. Om sjuksköterskan hade haft mer tid till att lära känna 

patienten hade det enligt Macdonald (2007) minskat svårigheterna i mötet med patienten och 

förutsättningarna för ett bra möte hade varit större (a.a). 
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Kontext 
Forskning visar att patienter med samsjuklighet som kommer in på en somatisk 

akutmottagning får en känsla av att de blir behandlade och bedömda för sin psykiska ohälsa 

även om de kommer in för somatisk sjuklighet (Clark, Dusome & Hughes, 2007). 

Sjuksköterskor på en akutmottagning har enligt Byrne och Heyman (1997) ett större intresse 

av att skicka de samsjukliga patienterna vidare i vårdkedjan snarare än att sitta ned och 

samtala med dem. Hopkins (2002) studie visar att patienter med samsjuklighet är mer 

krävande än andra patientgrupper (a.a) och det kan enligt Sullivan, Xiaotong, Moore och 

Kotrla (2006) ha betydelse då de inte alltid samarbetar med vårdpersonalen när de kommer 

till en akutmottagning (a.a). Det faktum att patienter med samsjuklighet ses som mer 

krävande än andra patientgrupper menar Hopkins (2002) påverkar den naturliga rytmen och 

att tidspressen på en akutmottagning enligt Byrne och Heyman (1997) gör så att 

sjuksköterskorna känner brist på tid eftersom mer tid hos en enskild patient ger mindre tid 

med andra patienter (a.a). 

 

På en somatisk avdelning menar Mavundla (2000) att patienter med samsjuklighet kan störa 

sjuksköterskornas arbete och att sjuksköterskorna inte anser patienter med samsjuklighet höra 

hemma på den somatiska avdelningen. Mavundla (2000) skriver även att problem med 

patienter med samsjuklighet kan vara att de vandrar omkring mycket, är högljudda och stör 

den tysta miljön som bör finnas på ett sjukhus. Patienter med samsjuklighet kan även ha ett 

bisarrt beteende som till exempel att de kan gå nakna framför sina medpatienter och det är 

sjuksköterskan inte van vid att hantera på en somatisk avdelning (Mavundla, 2000).  

 

Sjuksköterskor beskriver i olika studier att de inte har kompetens nog att hantera de 

samsjukliga patienterna på somatiska avdelningar (Hopkins, 2002; Mavundla, 2000) och brist 

på den här kunskapen ger en osäkerhet och rädsla skriver Liggins och Hatcher (2005). Brinn 

(2000) påpekar i sin studie att sannolikheten för att känna en rädsla och försiktighet är stor 

hos sjuksköterskorna när det gäller omvårdnad av patienter med samsjuklighet på en somatisk 

vårdavdelning. Hopkins (2002) menar att en känsla av bitterhet och hjälplöshet över att inte 

kunna hantera patienterna med samsjuklighet uppstår, vilket kan leda till undvikande och 

därför kan sjuksköterskorna lämna dem direkt efter att de är medicinskt färdigbehandlade 

trots att de kanske skulle behöva ytterligare vård (Hopkins, 2002). Det framkommer enligt 
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Socialstyrelsen (2011) att den somatiska vården tar hand om patienter med samsjuklighet 

sämre och skillnader i utförande av vårdåtgärder visar sig vara stora (a.a).  

Teoretisk referensram 
I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) står det att sjuksköterskor i mötet med 

patienter, närstående, personal och andra ska ha förmåga att kommunicera med empati, 

respekt och lyhördhet. Travelbee (1971) menar att ett av sjuksköterskans viktigaste redskap 

är kommunikation och det är något som uppstår både verbalt och icke-verbalt när två 

individer möts. Den teoretiska referensramen utgår därför ifrån Joyce Travelbees (1971) teori 

om omvårdnadens mellanmänskliga perspektiv. Teorin bygger på en humanistisk övertygelse 

och dess viktigaste begrepp är bland annat kommunikation. Travelbee menar att för att inse 

vad omvårdnad innebär och bör innebära, måste samspelet mellan patient och sjuksköterska 

förstås och vilka konsekvenser det får för patienten. Enligt Kirkevolds (2000) översättning 

förklarar Travelbee begreppet omvårdnad som: 

En mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern 

hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller 

bemästra upplevelser av sjukdom och lidande, och vid behov, att finna en 

mening i dess upplevelser (Kirkevold, 2000, s. 130) 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med 

både psykisk och somatisk ohälsa, så kallad samsjuklighet på en somatisk akutmottagning. 

Metod 

Design 
Studien har gjorts med en kvalitativ ansats och det kvalitativa perspektivet går enligt 

Henricson och Billhult (2012) ut på att studera människans upplevelse av ett fenomen. En 

människas upplevelse är enligt Eriksson (1991) individuell och kan inte helt förstås eller 

gestaltas av någon annan. En upplevelse möjliggörs genom ett möte med andra individer och 

medför en läkande utveckling för människan (Eriksson, 1991). En kvalitativ 

forskningsintervju ansågs vara en adekvat metod då upplevelser av ett möte skulle beskrivas 
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och det enligt Kvale och Brinkmann (2009) är genom att inhämta kunskap om erfarenheter, 

känslor och attityder och en förståelse för världen ur intervjupersonens synvinkel fås.  

Urval och rekrytering 
Studien genomfördes på en akutmottagning vid ett mindre sjukhus i södra Sverige. Ett 

strategiskt urval gjordes för studien, vilket innebar inklusionskriterierna att vara 

sjuksköterska, arbeta på en somatisk akutmottagning och ha mött en patient med 

samsjuklighet i sitt arbete. Enligt Trost (2010) innebär strategiskt urval att ett antal variabler 

väljs ut som är av teoretisk betydelse för studien. Totalt arbetade det 32 sjuksköterskor på 

akutmottagningen vid den aktuella tidpunkten och avsikten var att fyra till sex individuella 

intervjuer skulle genomföras. 

 

Telefonkontakt upprättades först med verksamhetschefen för den aktuella akutmottagningen 

och då gavs ett muntligt godkännande av att genomföra studien. Därefter skickades en 

skriftlig förfrågan (bilaga 1 och bilaga 2) ut via mejl till såväl verksamhetschefen som 

avdelningschefen innan information hämtades in från deltagarna. Patel och Davidsons (2011) 

menar att innan en studie påbörjas är det viktigt att få ett godkännande ifrån den ansvarige för 

verksamheten. Efter ett möte med avdelningschefen beslutades det att denne skulle förmedla 

ett informationsbrev till sjuksköterskorna via mejl där de fick två veckor på sig att svara om 

de var intresserade av att deltaga i studien. Då inget svar erhållits inom den angivna tiden 

skickades ett påminnelsemejl ut av avdelningschefen. Efter ytterligare en vecka då 

fortfarande inga deltagare anmält sig intresserade ansågs det vara nödvändigt att muntligt 

informera om studien vid två avdelningsmöten. I samband med de två avdelningsmötena 

rekryterades sex intervjudeltagare, varav en av intervjuerna användes som pilotintervju för att 

undersöka intervjuguidens (bilaga 3) relevans till studiens syfte samt inspelningsutrustning. 

Patel och Davidson (2011) skriver att det under pilotintervjun ges möjlighet att testa 

frågornas formulering och innehåll. Efter pilotintervjun finjusterades den öppna frågan. 

Datainsamling 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer bestående av en 

öppen fråga och Danielson (2012) skriver att på så sätt kan forskaren anpassa intervjun med 

följdfrågor efter vad som kommer fram i svaren (a.a). Genom att använda sig av en öppen 

fråga, eller låg grad av strukturering, formulerades följdfrågorna efter hand under intervjun. 
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Patel och Davidson (2011) beskriver att det på så sätt kan ge maximalt med utrymme för 

deltagaren att svara med sina egna ord och uttryck (a.a). 

 

Intervjuerna genomfördes under november 2013 i lokaler i anslutning till sjukhusets 

akutmottagning. Pilotintervjun skedde på ett kontor, en intervju i ett konferensrum och fyra 

intervjuer i ett jourrum och samtliga intervjuer skedde under deltagarnas arbetstid. Då de 

båda författarna var noviser inom intervjugenomförandet togs beslutet att båda två skulle 

deltaga under samtliga intervjuer för att på så sätt lättare uppmärksamma vad som sades 

under intervjuerna. Varje intervju inleddes med en muntlig förfrågan om samtycke till att 

deltaga i studien och en erinran om informationsbrevet (bilaga 4) gjordes. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon och tog tillsammans sammanlagt 147 minuter att 

genomföra, med en genomsnittlig längd på 24,5 minuter per intervju. Efter varje avslutad 

intervju transkriberades materialet ordagrant vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

innebär överföring från talspråk till skriftspråk och det resulterade i totalt 36 sidor 

textmaterial. Genom transkriberingen strukturerades intervjusamtalet i en form som enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är passande och det blev därmed inledningen till den analytiska 

processen. 

Analys 
Analysen av intervjuerna gjordes med hjälp av en innehållsanalys, som enligt Elo och Kyngäs 

(2008) är lämplig då en stor mängd textmaterial inom omvårdnadsforskning skall analyseras. 

Textmaterialet har analyserats med en manifest ansats med latenta inslag, vilket enligt Olsson 

och Sörensen (2011) innebär att det synliga och uppenbara i texten analyserats men även det 

som sagts mellan raderna tolkats. Innehållsanalysen som användes var Burnards (1996) 

tolkning av innehållsanalys med kvalitativ ansats som innefattade fyra steg.  

 

Första steget innebar att de utskrivna intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en 

djupare inblick av innehållet. Samtidigt gjordes en ”öppen kodning”. Enligt Burnard (1996) 

innebär en ”öppen kodning” att enstaka ord och korta fraser som summerar textinnehållet 

skrivs i marginalen. Under andra steget grupperades liknande och upprepande ord och fraser. 

Enligt Burnard (1996) resulterar de grupperande orden och fraserna i en lista med kategorier. 

I tredje steget tilldelades de olika kategorierna varsin färg och textmaterialet som resulterade i 

de olika kategorierna fick därefter samma färg. All text som hade samma färg sammanfördes 

därefter i varsitt Word-dokument. Enligt Burnard (1996) får den som analyserar på så sätt en 
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överblick över det analyserade textmaterialet.  Sista och fjärde steget innebar att 

textinnehållet i de olika kategorierna sammanställdes och bildade studiens resultat. Enligt 

Burnard (1996) skall frågan ”So what?” ställas i fjärde steget och en teori endera uppstå eller 

ej. 

 
ÖPPEN KODNING MENINGSBÄRANDE 

ENHET 
UNDERKATEGORI HUVUDKATEGORI 

Känner vanmakt Man blir förkrossad över 

att inte kunna hjälpa 

dessa patienter. 

 Känslor i mötet 

Patienters integritet Det är svårt att komma 

dessa patienter nära och 

skapa en relation. 

 Kommunikationens 

betydelse 

Brist på tid Känner mig otillräcklig 

och förtvivlad över att 

inte haft tid att göra ett 

riktigt bra jobb, fast jag 

ändå försökt. 

 Tidens betydelse 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Etiskt övervägande 
Enligt ”Lagen om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS2003:460) anses inte 

arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildningar på grundnivå eller avancerad nivå 

omfattas. Enligt rekommendation från Blekinge Tekniska Högskola har dock en etisk 

egengranskning genomförts och en ansökan om etisk rådgivning skickades in till 

Etikkommittén Sydost (Dnr EPK 172- 2013). Kommittén gav några rekommendationer som 

antogs och ändringar genomfördes enligt deras förslag. I övrigt ansåg kommittén att studien 

utan etiska hinder kunde genomföras.  

 

Ljudfilerna förvarades inlåsta under arbetets gång och kommer vara inlåsta på Blekinge 

Tekniska Högskola efter studiens slut. Patel och Davidson (2011) skriver att allt material som 

författarna får in ifrån och information om de intervjuade skall hållas konfidentiellt. När 

urvalet är en liten grupp är det lättare att kunna identifiera de intervjuade än om det är en stor 

grupp, och det är därför viktigt att noga tänka igenom konsekvenser av det planerade 

upplägget av studien (Patel & Davidson, 2011). Deltagarna tillskrevs därför ett nummer 
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istället för deras egentliga namn. Enligt Polit och Beck (2008) är det författarnas skyldighet 

att skydda och värna om deltagarnas rättigheter och skall så långt det är möjligt minimera och 

undvika negativ påverkan hos deltagarna (a.a). 

Resultat 
De sex intervjuerna resulterade i fem kategorier som alla speglade intervjudeltagarnas 

upplevelser i mötet med patienter med samsjuklighet. Då det enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är viktigt att värna om intervjudeltagarnas integritet har citaten ej refererats till varje 

enskild intervjudeltagare för att undvika igenkänning. 

 

 
Figur 1. Översikt av kategorier 

 

I kategorin känslor i mötet beskrivs intervjudeltagarnas känslor som de upplevde när de mötte 

en patient med samsjuklighet. Kategorin tidens betydelse beskrev intervjudeltagarnas 

upplevelse av tidspress och tidens betydelse i mötet med patienterna. I kategorin 

kommunikationens betydelse framkom det hur kommunikationen med de samsjukliga 

patienterna upplevdes. I skillnader i mötet beskrevs vilka skillnader som upplevdes i mötet 

med de patienterna med samsjuklighet gentemot de med endast somatisk ohälsa. I den sista 

kategorin vikten av utbildning och erfarenheter visades det hur stor betydelsen av utbildning 

inom ämnet psykiatri hade och på vilket sätt mötet kunde påverkas av tidigare 

patienterfarenheter. 

RESULTAT 

KÄNSLOR I MÖTET 

TIDENS BETYDELSE 

KOMMUNIKATIONENS 
BETYDELSE 

SKILLNADER I MÖTET 

VIKTEN AV UTBILDNING 
OCH ERFARENHETER 
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Känslor i mötet 
I analysen framträdde det tydligt att intervjudeltagarna i mötet med samsjukliga patienter 

upplevde många olika känslor som till exempel empati, osäkerhet, hopplöshet och frustration. 

När känslor som empati upplevdes resulterade det i att de till exempel kunde sitta och hålla 

patienterna i handen under en längre tid. En del av intervjudeltagarna uttryckte empati i mötet 

med de patienter som kom in för att ha skadat sig själva och som hade sår som behövde sys.   

Ja jag fick ju känsla att jag tyckte… alltså jag… jag fick en… en empati 

för honom. Jag satt och höll honom i handen 

Andra intervjudeltagare upplevde att de patienter med exempelvis depression eller psykos ej 

berörde dem lika mycket som de patienter som hade vardagliga problem som till exempel oro 

och ångest. Några av intervjudeltagarna upplevde en osäkerhet i mötet med de samsjukliga 

patienterna. Osäkerheten visade sig som att det var svårt att veta vilka reaktioner hos 

patienten de kunde mötas av. Osäkerheten visade sig även i mötet då det var svårt att veta hur 

patienterna skulle reagera då en del av dem grät, några var arga, aggressiva eller utåt-

agerande. Att inte alltid kunna förutspå patientens reaktioner beskrev några intervjudeltagare 

som utmattande då de hela tiden behövde tänka över vartenda litet steg de tog runt patienten. 

När patienterna var utåtagerande och slängde stolar upplevde några intervjudeltagare en 

aggression snarare än en rädsla. Efter att patienterna med samsjuklighet var färdigbehandlade 

för sin somatiska ohälsa kände några av intervjudeltagarna en vanmakt över att inte kunna 

hjälpa dem med deras psykiska ohälsa. Några upplevde en hopplöshet och otillräcklighet i 

mötet över att inte kunna hjälpa tillräckligt och det resulterade i en ängslan när patienten 

skickades hem. När intervjudeltagarna kände att de inte kunde hjälpa de samsjukliga 

patienterna på ett tillräckligt omfattande sätt upplevde de en ledsamhet och några kände att de 

blev förkrossade. När intervjudeltagarna mötte samma patient flera gånger under en vecka 

upplevde några intervjudeltagare en frustration och hopplöshet över ”psykvården” och blev 

beklämda och bekymrade över att samarbetet inte alltid fungerade optimalt så att patienten 

fått rätt typ av vård. Ett flertal av intervjudeltagarna upplevde att de fick en ”speciell känsla” 

som de inte kunde beskriva närmare när de mötte en patient med samsjuklighet. Den här 

”känslan” beskrev intervjudeltagarna hade betydelse i mötet då de tack vare ”känslan” lättare 

kunde identifiera samsjukligheten och på så sätt skapa ett bra möte.  



 

14 
 

Tidens betydelse 
Samtliga intervjudeltagare upplevde att tiden med varje patient hade stor betydelse för hur 

mötet blev. När det var lugnt och få patienter på akutmottagningen upplevde några 

intervjudeltagare att de hade bättre tid för de samsjukliga patienterna och att de då kunde sitta 

ner och prata med dem. De upplevde då att mötet med patienterna blev mycket bättre och att 

de fick större förståelse för patienternas ohälsa. Brist på tid var något som alla intervju-

deltagare kände och mötet blev därför påverkat på ett negativt sätt. De beskrev att de inte 

hann gå på djupet med patienterna och fick därmed korta möten där endast det somatiska blev 

omhändertaget. Bristen på tid resulterade i att intervjudeltagarna kände otillräcklighet och 

förtvivlan över att inte hinna göra ett bra arbete även om de hade försökt. Vidare beskrev 

några av intervjudeltagarna att de kände att patienterna med samsjuklighet krävde mer tid än 

de med endast somatisk ohälsa. 

 

De mötena upplever jag som ganska svåra för att, när man får... man får 

oftast den känslan eh…, och kanske akuten är man under ganska mycket 

under tidspress, och kanske en sån patient eh…., upplever jag behöver lite 

mer tid….  

 

I analysen framkom det även att intervjudeltagarna upplevde en hopplöshet över att inte ha 

tid att skapa någon relation till patienterna, något som de erfor att de samsjukliga patienterna 

egentligen behövde för att mötet skulle bli så bra som möjligt.  

Kommunikationens betydelse 
Många av intervjudeltagarna beskrev att det ibland kunde vara svårt att kommunicera med de 

samsjukliga patienterna på grund av deras integritet och på så sätt komma patienterna nära. 

Mötet upplevdes som komplicerat då det var svårt att nå fram till patienterna och kunna ta 

reda på det underliggande problemet. Många av patienterna upplevdes som inneslutna och då 

var det ibland svårt att hålla ett samtal och det kunde resultera i att den muntliga 

kommunikationen uteblev. Några av intervjudeltagarna upplevde att samtalet i mötet oftast 

blev väldigt ytligt och att de många gånger behövde lirka fram information från patienterna. 

Andra intervjudeltagare förklarade att om de ställde ”rätt frågor” till patienten upplevde de att 

det var lättare för patienten att öppna upp sig. Många av intervjudeltagarna upplevde att det 
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var svårt att veta hur de skulle prata med patienterna med samsjuklighet och att 

kommunikationen ibland upplevdes som ett vågspel. De upplevde även att det ibland var bra 

om patienten hade någon personal eller anhörig med sig så att de slapp prata så mycket med 

patienten. Det upplevdes som komplicerat att aldrig veta hur patienterna reagerade på vad 

som blev sagt och några intervjudeltagare uttryckte att om de sa ett ord fel till patienten var 

det ibland kört och att de då fick skicka in någon annan personal. Några intervjudeltagare 

upplevde att de i mötet med de samsjukliga patienterna inte alltid visste vad de skulle säga 

eller hur de skulle bete sig, att patienterna lyssnade på varje ord som blev sagt och det 

resulterade i att de då fick gå lite på tå. De kände att de hela tiden fick tänka på hur de stod 

och var de befann sig i rummet under mötet. Vidare beskrev några av intervjudeltagarna att 

de pratade annorlunda med dem med samsjuklighet än med dem med endast somatisk ohälsa 

genom att vara extra tydlig i sin kommunikation. Att gå in i diskussioner med de samsjukliga 

patienterna upplevdes som svårt då patienterna pratade omkull några av intervjudeltagarna 

och många gånger upplevdes som tjatiga. Intervjudeltagarna upplevde att när den somatiska 

ohälsan hamnade i fokus och att kommunikationen var knapp fanns det en risk att patienten 

kunde känna sig negligerad och det gjorde mötet komplicerat. 

Skillnader i mötet 
I analysen framkom det att intervjudeltagarna upplevde skillnader i mötet genom att de var 

mer omhändertagande med de samsjukliga patienterna gentemot patienter med enbart 

somatisk ohälsa. De upplevde att de var mer fysiska med de samsjukliga patienterna genom 

att till exempel ge dem en klapp på axeln och att de försökte trösta dem mer än dem med 

endast somatisk ohälsa. Några intervjudeltagare upplevde att om de kunde lätta upp 

stämningen med att till exempel ge patienten en smörgås och kaffe kändes det bra för både 

patienten och intervjudeltagarna. En annan skillnad som upplevdes av några intervjudeltagare 

var att de inte kunde arbeta i samma tempo med patienterna med samsjuklighet än vad de 

hade gjort med patienter med endast somatisk ohälsa. Vidare beskrev några av 

intervjudeltagarna att även om de försökte möta alla patienter på samma sätt antog de att de 

samsjukliga patienterna blev mötta på ett annorlunda sätt.  

 

Man försöker ju möta de på samma sätt, men jag tror inte att man gör det 

för man...man pratar nog inte...nu har jag aldrig tänkt riktigt så men jag 
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tror inte att man...man pratar nog kanske inte riktigt på samma sätt till de  

som man pratar med en som söker för att ha brutit foten till exempel  

Vikten av utbildning och erfarenheter 
Det framkom i analysen att intervjudeltagarna upplevde att deras tidigare erfarenheter hjälpte 

dem i mötet med de patienter med samsjuklighet då de lättare kunde avgöra om det var en 

samsjuklig patient eller ej. Andra beskrev att det var svårt att möta de samsjukliga patienterna 

då de hade relativt liten erfarenhet av att möta de här patienterna och att de inte kände sig 

kompetenta nog. Intervjudeltagarna beskrev att då några av de inte hade någon utbildning 

inom ämnet psykiatri upplevdes mötena som svåra. Det enda intervjudeltagarna då kunde 

förlita sig på var sina tidigare erfarenheter. Några intervjudeltagare beskrev att varje möte gav 

dem mer kunskap och att ju längre de arbetade på akutmottagningen desto lättare blev det att 

möta de samsjukliga patienterna. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med 

samsjuklighet valdes en kvalitativ ansats. Intervjuer valdes att genomföras för att det enligt 

Patel och Davidson (2011) kan ge detaljerade beskrivningar av en människas upplevelse. 

Under intervjuer ges en möjlighet att kunna ställa följdfrågor och fördjupa sig i svaren, något 

som inte är möjligt med en empirisk studie bestående av enkätfrågor. En litteraturstudie 

ansågs inte heller vara aktuell att utföra då tillräckligt mycket material som svarar till studiens 

syfte ej fanns publicerat och det enligt Axelsson (2008) är en förutsättning för att kunna 

genomföra en litteraturstudie.  

 

Det uppstod problem i rekryteringen då det efter sista anmälningsdagen inte anmälts några 

intresserade, men det löstes efter att det gjordes två personliga besök på akutmottagningen 

och sjuksköterskorna då fick en uppfattning om vilka som skulle utföra intervjuerna. Ett 

bättre sätt för att rekrytera intervjudeltagare kunde vara att från början informera om studien 

på plats på akutmottagningen istället för att enbart skicka ut informationsmejl. Urvalet för 

studien var strategiskt, vilket innebar att intervjudeltagarna skulle uppfylla inklusionskriteriet 

att de någon gång under sin verksamma tid på akutmottagningen mött en samsjuklig patient. 
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Inklusionskriterier som sattes för studien visade sig vara relevanta för att få svar på studiens 

syfte. Antalet intervjudeltagare bestämdes till fyra-sex, vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) ansågs vara ett brukligt antal utifrån storleken på studien. Det framkom redan efter 

femte intervjun att en viss mättnad uppstått, dock valdes det att genomföra den sjätte 

intervjun och därmed kändes antalet deltagare vara lämpligt. 

 

Intervjuerna utfördes i olika rum i anslutning till akutmottagningen. De två första intervjuerna 

tog plats i lokaler som visade sig vara mindre lämpliga då de inte skedde helt ostörda och det 

faktum togs i beaktande vid analysen. Enligt Trost (2010) är det viktigt att uppmärksamma 

störningsmoment som uppkommit under intervjuerna när analysförfarandet pågår. Att 

intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplats kan ses som positivt då de med stor 

sannolikhet kände sig trygga i den miljön. Trost (2010) menar att om intervjudeltagare känner 

sig trygga under intervjuerna kan det vara positivt. En pilotintervju valdes att genomföras, 

vilket resulterade i att antalet frågor i intervjuguiden reducerades till en huvudfråga. 

Anledning till reduktionen var att intervjuguiden till en början var alltför stor och innehöll 

frågor som inte hade med studiens syfte att göra. Trots att det fanns en intervjuguide var det 

svårt att hålla intervjudeltagarna fokuserade på att det var just patienter med samsjuklighet 

och inte de med endast psykisk ohälsa studien handlade om. Någon av intervjuerna blev på så 

sätt längre än nödvändigt, för att kunna få svar på studiens syfte. De båda intervjuarna kände 

varandra väl och kunde på så sätt hantera den alltid närvarande maktpositioneringen genom 

att agera som parhästar, vilket enligt Thomsson (2010) kunde vara ett adekvat sätt att arbeta 

på. Trost (2010) skriver att risk föreligger att de intervjuade kan känna sig i underläge då det 

är två som intervjuar, men den känslan framkom ej under intervjusituationerna.  

 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant av de som utförde intervjuerna. 

Enligt såväl Trost (2010) som Kvale och Brinkmann (2009) kunde det vara en fördel då 

pauser, minspel och emotionella uttryck kunde vara till stor hjälp i analysarbetet. Valet av 

analysmetod gjordes eftersom materialet inhämtades med hjälp av intervjuer och enligt 

Burnard (1991) passade metoden väl in för att analysera datamaterial ifrån semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. Det var en fördel att använda sig av den valda innehållsanalysen 

då tre av de fyra stegen var enkla att följa. Dock ansågs frågan ”So what?” i fjärde steget vara 

svår att få ett svar på. 
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Ur det etiska perspektivet kunde valet av kontext haft betydelse då studien utfördes på ett 

mindre sjukhus och det på så sätt vara lätt att identifiera intervjudelagarna.  

Resultatdiskussion 
I resultatet beskrevs det ett flertal känslor som intervjudeltagarna upplevde i mötet med 

patienter med samsjuklighet. Empatin för de samsjukliga patienterna var påtaglig och tidigare 

forskning gjord av Hopkins (2002) visar även den att empati var en vanlig känsla för de 

patienter med samsjuklighet. Intervjudeltagarna beskrev att empatin oftast framkom i mötet 

med samsjukliga patienter med självskadebeteende, däremot menar Hopkins (2002) att 

frustration över de patienter som skadat sig själva var den vanligaste känslan. En känsla av att 

ha misslyckats med att stödja patienter med självskadebeteende samt flera andra känslor som 

till exempel otillräcklighet framkom i studien och även Hopkins (2002) beskriver känslan av 

otillräcklighet när sjuksköterskan inte kunde hjälpa patienterna tillräckligt. Känslan av 

frustration och hopplöshet beskrevs när samma patient kom in upprepade gånger och flera av 

intervjudeltagarna uttryckte en önskan att samarbetet mellan den somatiska och psykiatriska 

vården skulle förbättras. Reed och Fitzgerald (2005) menar att om samarbetet mellan 

akutmottagningen och psykiatrivården varit bättre kunde möten med de samsjukliga 

patienterna blivit lättare att hantera. Intervjudeltagarna kände en vanmakt när de skickade 

hem patienterna efter att de var färdigbehandlade för sin somatiska ohälsa utan att patienterna 

fick hjälp med sin psykiska ohälsa. Att endast kunna ta hand om det somatiska och inte det 

psykiska utlöste många olika reaktioner hos intervjudeltagarna och de vanligaste känslorna i 

de här mötena var frustration och hopplöshet. Reed och Fitzgeralds (2005) studie stödjer det 

här resultatet då frustration och hopplöshet visats även i deras forskning. En känsla av 

osäkerhet framkom då intervjudeltagana inte alltid visste hur patienterna skulle bete sig då en 

del patienter var ledsna samtidigt som andra kunde vara aggressiva. Den här osäkerheten 

stöds även av Catlettes (2005) studie som visade att sjuksköterskor på en akutmottagning 

ibland upplevde de samsjukliga patienterna oförutsägbara och irrationella.  

 

I studien framkom det att det var bristen på tid som gjorde att intervjudeltagarna inte hann 

skapa en relation med patienterna eftersom mötena var alltför korta. Det framkom också att 

de samsjukliga patienterna fick ett bättre möte om de kom till akutmottagningen när det var 

lugnt för då fanns det tid till omhändertagande även av den psykiska ohälsan. Även om 

intervjudeltagarna hade en önskan av att omhänderta även den psykiska ohälsan och inte bara 

den somatiska var det tidsaspekten som avgjorde om det gick att göra eller ej. Betydelsen av 
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tid i mötet stöds även av Attrees (2001) studie då det visats sig att om mötet fick ta den tid 

som krävdes skapades ett bättre möte mellan sjuksköterska och patient.  

 

Intervjudeltagarna beskrev att det var svårt att kommunicera med patienter med 

samsjuklighet och det framgick även i Björkman, Angelman och Jönssons (2008) studie. 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation en ömsesidig process där tankar och känslor 

uttrycks och delas. Meningen med kommunikationen är att lära känna patienten och att ta 

reda på patientens behov. Kommunikationen bör resultera i lindring, men kan även förstärka 

den sjukes lidande och isolering om sjuksköterskan har bristande förmågor i sin 

kommunikation (Travelbee, 1971). Intervjudeltagarna beskrev att det var svårt att inte alltid 

veta vad de skulle säga i mötet med de samsjukliga patienterna och även Reed och Fitzgerald 

(2005) beskrev i sin studie att sjuksköterskor fann det svårt att veta hur de skulle uttrycka sig 

i mötet med patienter med samsjuklighet (a.a). 

 

Att de samsjukliga patienterna fick ett annorlunda omhändertagande i mötet framkom i 

studien. Intervjudeltagarna beskrev att de med samsjuklighet oftast fick mer fysisk beröring 

än de med endast somatisk ohälsa. Tidigare studier gjord av Woolhead m.fl. (2006) visade att 

just beröring kunde vara positivt och att patienterna då kunde få en känsla av värde. Vidare 

beskrev intervjudeltagarna att de inte alltid visste hur de skulle bete sig i mötet med de 

samsjukliga patienterna. Reed och Fitzgeralds (2005) studie visade även den att 

sjuksköterskor kände en stor utmaning i hur de skulle uppträda i mötet med patienter med 

samsjuklighet (a.a). 

 

I studien beskrev många av intervjudeltagarna att de upplevde att de inte hade tillräckligt med 

utbildning för att kunna möta patienter med samsjuklighet, men de som hade erfarenhet ifrån 

tidigare möten med samsjukliga patienter upplevde ett mer positivt möte. I både Björkman, 

Angelman och Jönssons (2008) och Reed och Fitzgeralds (2005) studier framkom det att lång 

erfarenhet var värdefull i mötet med patienter med samsjuklighet (a.a). 

Slutsats 
Studiens resultat visade att intervjudeltagarna på akutmottagningen upplevde flera olika 

känslor i mötet med samsjukliga patienter. Betydelsen av tid visade sig ha stor påverkan på 

mötet. Intervjudeltagarna upplevde även svårigheter i kommunikationen och att det fanns 
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olikheter i hur de samsjukliga patienterna möttes gentemot de med enbart somatisk ohälsa. 

Erfarenhet och utbildning var något som intervjudeltagarna tyckte var av stor vikt och något 

som de använde som ett redskap i mötet med de samsjukliga patienterna. 

 

Den här studien kan bidra till en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever möten med 

samsjukliga patienter. Vidare forskning inom området kan ses som nödvändigt och positivt 

då det i studien visats sig finnas brister i mötena vilket kan orsakat vanmakt hos personalen 

och onödigt lidande för patienterna. Kunskapen från den här studien kan tas i beaktande i 

förbättrings- och utvecklinsarbetet för sjuksköterskor i syftet att möta de samsjukliga 

patienterna på bästa sätt. 
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Bilaga 1 Skriftlig förfrågan till verksamhetschef 
 
Förfrågan om tillstånd att utföra intervjustudie  
 
Till verksamhetschefen för akutmottagningen  
 
Vi är två studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammet vid BTH och kommer i höst att 
skriva en kandidatuppsats som ingår i utbildningen, varför vi kontaktar Dig. Vår önskan är att 
få tillstånd till att intervjua sjuksköterskor på akutmottagningen. Vårt syfte är att ge en bild av 
sjuksköterskans upplevelser kring att möta en patient med både psykisk och somatisk ohälsa 
på en somatisk akutmottagning. Vi önskar göra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 
att intervjun utformas som ett samtal kring vårt syfte. Vårt mål är att intervjuer från fyra-sex 
sjuksköterskor ingår i studien. Intervjun kommer att spelas in på band och sedan 
transkriberas. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta ungefär 45 – 60 minuter och om det 
finns möjlighet, att den sker på sjuksköterskans arbetsplats. Förhoppningen är att utföra 
intervjuerna under oktober och november 2013. Ett informationsbrev om studien kommer att 
skickas ut till avdelningschefen samt sjuksköterskorna på mottagningen så fort Du givit ditt 
tillstånd till vår studie. Deltagandet är helt frivilligt och sjuksköterskorna kan avbryta sitt 
deltagande när som helst utan vidare förklaring. Under arbetets gång kommer allt material 
förvaras på ett sådant sätt att endast vi och vår handledare har tillgång till det. Efter godkänt 
arbete kommer materialet från intervjuerna att förvaras inlåst på BTH.  
Kriterierna för att delta i vår studie är att sjuksköterskorna någon gång under sin verksamma 
tid på den somatiska akutmottagningen mött en patient med både psykisk och somatisk 
ohälsa.  
Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss eller vår 
handledare.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
___________________________   __________________________  
Jane Järnerfalk     Marianne Dale  
Mobilnr: xxxx-xxxx    Mobilnr: xxxx-xxxxxx  
E-post: jane.jarnerfalk@hotmail.com  E-post: marianne_dale@hotmail.com 
 
Handledare: Ann-Charlotte Holmgren  
Tlf: xxxx-xxxxxx  
E-post: ann-charlotte.holmgren@bth.se 
 
 

 

mailto:ann-charlotte.holmgren@bth.se
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Bilaga 2 Skriftlig förfrågan till avdelningschef 
          
Förfrågan om hjälp med att utföra en intervjustudie 
 
Till avdelningschefen för akutmottagningen  
 
Vi är två studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammet vid BTH och håller just nu på 
att arbeta med vår kandidatuppsats, varför vi kontaktar Dig. Vår önskan är att få hjälp med att 
möjliggöra intervjuer från sjuksköterskor på akutmottagningen som ska ligga till grund för 
vår studie och sedermera resultera i en kandidatuppsats. Hjälpen vi önskar få från Dig i första 
skedet är att informera berörd personal och eventuellt vidarebefordra informationsbrev om 
studien. Vi hoppas att vi tillsammans med Dig vidare kan föra en dialog om hur intervjuerna 
kommer att genomföras. Vi uppskattar att intervjuerna kommer att ta ungefär 45 – 60 minuter 
per intervju och om det finns möjlighet att den sker på Er arbetsplats. 
 
Vårt syfte med studien är att ge en bild av sjuksköterskans upplevelser kring att möta en 
patient med både psykisk och somatisk ohälsa på en somatisk akutmottagning. Vilka 
utmaningar ställs hon/han inför? Hur hanterar hon/han de? Känner hon/han sig förberedd för 
att möta patienter med psykisk ohälsa? Vi önskar göra individuella intervjuer och intervjun 
kommer utformas som ett samtal kring vårt syfte. Vårt mål är att intervjuer från fyra-sex 
sjuksköterskor ingår i studien. Kriterierna för att delta i vår studie är att sjuksköterskorna 
någon gång under sin verksamma tid på den somatiska akutmottagningen mött en patient med 
både psykisk och somatisk ohälsa.  
Intervjun kommer att spelas in på band och sedan transkriberas, skrivas ner ordagrant. 
Deltagandet är helt frivilligt och sjuksköterskorna kan avbryta sitt deltagande när som helst 
under arbetets gång utan vidare förklaring. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, 
vilket innebär att materialet avidentifieras. Under arbetets gång kommer allt material förvaras 
på ett sådant sätt att endast vi och vår handledare har tillgång till det. Efter godkänt arbete 
kommer materialet från intervjuerna att förvaras inlåst på BTH.  
 
Har Du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss eller vår 
handledare.  
 
Med vänliga hälsningar  
___________________________   __________________________  
Jane Järnerfalk     Marianne Dale  
Mobilnr: xxxx-xxxxxx    Mobilnr: xxxx-xxxxxx  
E-post: jane.jarnerfalk@hotmail.com  E-post: marianne_dale@hotmail.com 
 
Handledare: Ann-Charlotte Holmgren  
Tlf: xxxx-xxxxxx   
E-post: ann-charlotte.holmgren@bth.se 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Kan du berätta för oss om dina erfarenheter och upplevelser av att möta patienter med både 

psykisk och somatisk ohälsa på akutmottagningen? 

 

Under intervjuns gång kan följande frågor ställas 

• Kan du berätta mera? 

• Hur tänkte du? 

• Hur kändes det då? 

• Kan du ge något exempel? 

• Hur menar du? 

• Har vi förstått dig rätt nu när du säger...? 
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Bilaga 4 Informationsbrev 
 
Förfrågan om medverkan i studie 
Till Dig som arbetar som sjuksköterska på akutmottagningen  
 
Bästa sjuksköterska och blivande kollega!  
Vi är två studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammet vid BTH och håller just nu på att arbeta 
med vår kandidatuppsats, varför vi kontaktar Dig.  
Vårt syfte är att ge en bild av sjuksköterskans erfarenheter och tankar kring att möta en patient med 
både psykisk och somatisk ohälsa på en somatisk akutmottagning. Vilka utmaningar ställs Du inför? 
Hur hanterar Du de? Känner Du dig förberedd för att möta patienter med psykisk ohälsa? 
 
Vi sätter stort värde i Er erfarenhet och skulle uppskatta att få ta del av den kunskapen. Vi önskar göra 
individuella intervjuer och intervjun kommer utformas som ett samtal kring vårt syfte. Vårt mål är att 
intervjuer från fyra-sex sjuksköterskor ingår i studien och de kommer utföras av oss. Kriterierna för 
att delta i vår studie är att Du någon gång under din verksamma tid på den somatiska 
akutmottagningen mött en patient med både psykisk och somatisk ohälsa.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band och sedan transkriberas, skrivas ner ordagrant. Vi uppskattar 
att intervjun kommer att ta ungefär 45 – 60 minuter och om det finns möjlighet att den sker på Er 
arbetsplats. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att materialet avidentifieras. 
Under arbetets gång kommer allt material förvaras på ett sådant sätt att endast vi och vår handledare 
har tillgång till det. Efter godkänt arbete kommer materialet från intervjuerna att förvaras inlåst på 
BTH. Deltagandet är helt frivilligt och Du har rätt att avbryta Ditt deltagande när som helst under 
arbetets gång utan vidare förklaring.  
 
Har Du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av Dig till någon av oss eller vår 
handledare.  
 
Med vänliga hälsningar  
  
___________________________   __________________________  
Jane Järnerfalk     Marianne Dale  
Mobilnr: xxxx-xxxxxx    Mobilnr: xxxx-xxxxxx  
E-post: jane.jarnerfalk@hotmail.com  E-post:  marianne_dale@hotmail.com 
 
Handledare: Ann-Charlotte Holmgren  
Tlf: xxxx-xxxxxx  
E-post: ann-charlotte.holmgren@bth.se 
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Bilaga 5 Exempel på analysförfarandet 
ÖPPEN KODNING MENINGSBÄRANDE ENHET UNDERKATEGORI HUVUDKATEGORI 

Känner otillräcklighet Blir ledsen när jag inte känner mig kapabel att 

hjälpa patienten på tillräckligt sätt. 

 Känslor i mötet 

Känner hopplöshet över bristen på 

tid 

Det fysiska kan man åtgärda, medan det psykiska 

kräver en relation med patienten som det inte finns 

tid att skapa. 

 Tidens betydelse 

Kommunikationens betydelse Det är svårt att veta hur man ska prata med dessa 

patienter. 

 Kommunikationens betydelse 

Skillnad i omhändertagandet Kanske ger de en klapp på axeln, håller om dem 

mer och försöker trösta mer än de med endast 

somatisk ohälsa. 

 Skillnader i mötet 

Känner osäkerhet Det är jättesvårt att möta dessa patienter då vi inte 

har någon utbildning, och endast får lära av våra 

erfarenheter. 

 Vikten av utbildning och 

erfarenheter 
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