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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Vårdandet av en patient med psykossjukdom är komplexfyllt på grund av det 
breda spektra av svårigheter och handikapp som sjukdomen medför. Rätt bemötande inom 
psykiatrin kan erbjuda patienterna ett alternativ till medicinsk behandling. Sjuksköterskorna 
som möter patienterna är ofta medvetna om detta men saknar kunskap om vad som krävs och 
hur det ska förmedlas. Förståelsen för vilket bemötande patienten behöver och vilka redskap 
som finns bör utforskas och studeras fortlöpande för att utvecklas.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans bemötande av patient med 
psykossjukdom vid vård inom psykiatrisk slutenvård.  
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta studier genomfördes. 
Resultat: Studien resulterade i två kategorier och fyra underkategorier. Kategorierna 
kommunikation och relation underkategoriserades av förmågan att informera patienten om 
sin sjukdom och att ha delaktighet och öppenhet gällande vårdplaneringen, samt att kunna 
skapa en mellanmänsklig relation till patienten och se individen bakom sjukdomen. 
Slutsats: I studien framgick det att kommunikation med och relation till patienterna var 
viktigt för sjuksköterskorna i deras bemötande. Genomgående var förtroende och de olika sätt 
en sjuksköterska kunde gå tillväga för att skapa det. 
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Inledning 

Psykisk ohälsa är idag ett stort folkhälsoproblem där psykossjukdomar är en av de svåraste 

folksjukdomarna som ofta medför svåra konsekvenser för den drabbade och långvarigt 

sjukdomsförlopp med behov av sluten psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2013 ). Bemötandet 

är ett av omvårdnadens kompetensområden (Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2005) och en 

viktig del av vården (Fossum, 2013). För att förbättra vården och hälsan hos personer med 

psykisk ohälsa, som psykossjukdomar, har Socialstyrelsen i sin utvärdering föreslagit att 

bemötandet inom psykiatrisk vård behöver förbättras och att den psykiskt utsatte personen 

bör få ett respektfullt bemötande och åtnjuta en personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2013). 

Bemötandet är ett av omvårdnadens kompetensområden (Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 

2005) och en viktig del av vården (Fossum, 2013). Förhållningssättet personcentrerad vård 

innebär att se och bemöta patienten som den unika person denna är, med utgångspunkt i 

patientens resurser och behov (Jormfeldt & Svedberg, 2014; Socialstyrelsen, 2010; Wiklund 

Gustin, 2014). En tidigare studie tyder dessutom på att ett gott bemötande inom psykiatrin 

även skulle kunna fungera som ett alternativ till medicinsk behandling (McCann, 2001).  

 

Gall, Elliott, Atkinson och Johansen (2001) menar på att vårdgivare har en nyckelroll i 

patientens tillfrisknande och bättre mående vid psykossjukdomen schizofreni. Sjuksköterskor 

som möter patienter med schizofreni är ofta medvetna om detta men kan sakna kunskap om 

vad som krävs och hur det ska förmedlas. Förståelsen för vilket bemötande patienten med 

psykossjukdom behöver och vilka redskap som finns bör utforskas och studeras fortlöpande 

för att utvecklas, och sjuksköterskorna bör förses med uppdaterad information för att få ett 

ökat självförtroende och kompetens inom området (ibid). Att insjukna i och leva med en 

psykossjukdom innebär ofta svårigheter för individen med påverkan på jaget, välbefinnandet 

och vardagen (McCann, 2001; Roe, Chopra, Wagner, Katz & Rudnick, 2004; Socialstyrelsen, 

2013). Sjuksköterskans bemötande inom den psykiatriska vården är av stor vikt men 

bemötandet och uppbygganden av förtroende kan upplevas som en utmaning (Hem & 

Heggen, 2004; Lesinskiene et al., 2007). Att sammanställa befintliga forskningsresultat kring 

sjuksköterskans bemötande av patienter med psykossjukdom inom den psykiatriska vården 

kan bidra till identifiering av förekommande kunskapsluckor och skulle kunna användas som 

underlag för framtida förbättringsarbete kring omvårdnaden av personer med psykossjukdom.
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att psykisk ohälsa kan innebära lättare samt svårare grader 

av psykisk problematik med symtom som oro, sömnstörningar och lättare nedstämdhet. Då 

individen uppvisar flertalet psykiska symtom kan detta betraktas som psykisk ohälsa. Psykisk 

ohälsa innebär att den sjuke kan få svårt att hantera vardagen, ohälsan blir till ett handikapp, 

och patienten benämns bära på ett lidande. Vid djup svår psykotisk ohälsa kan patienten i 

perioder befinna sig i en helt egen värld och kan se och höra röster som endast finns i den 

sjukes verklighet (ibid). Psykiatriska sjukdomar och störningar är mer komplexa än våra 

kroppsliga sjukdomar då det gäller orsakerna till desamma. Likaså är de mer variabla än de 

flesta medicinska sjukdomar vilket kan försvåra behandlingen (Levander, Adler, Gefvert & 

Tuninger, 2010). 

 

WHO (2001) har beräknat att 25% av världens befolkning någon gång under livet kommer att 

kunna drabbas av någon form av psykisk störning. Wiklund Gustin (2014) beskriver hur 

ungefär var tredje patientbesök i den svenska primärvården har sin orsak i psykisk ohälsa 

(ibid). Psykisk ohälsa räknas idag som ett stort folkhälsoproblem. Den nationella 

folkhälsoenkäten för 2012 visade att personer med psykisk ohälsa sammantaget har starkt 

försämrat hälsotillstånd och uppvisar förkortad livslängd i jämförelse med resterande 

befolkning. Psykiskt utsatta personer i arbetsför ålder visade sig vara den största gruppen 

gällande de samlade sjukförsäkringskostnaderna då de i stor utsträckning saknar arbete och 

ofta befinner sig i en svår ekonomisk situation (Socialstyrelsen 2013). 

 

Psykossjukdom 

Att insjukna i en psykossjukdom kan betyda att mer eller mindre att förlora marken under 

sina fötter. Patienter som lider av en psykossjukdom kan uppleva ett bottenlöst hål framför 

sig. Detta kan i sin tur leda till misstro till omgivningen och att våga lita på någon kan kännas 

svårt. Misstron gör att patienterna är väldigt lätt påverkade av känslan av att bli avvisade och 

för sjuksköterskan att bygga ett förtroende kan bli en stor utmaning (Hem & Heggen, 2004). 

Psykossjukdomen tär ofta bort hjärtat av subjektivitet och självkänsla hos den insjuknade och 

hotar de mest intima aspekterna av en inre värld såsom tankar, uppfattningar, känslor och 

resonemang. Psykossjukdomen hotar de personer som drabbats av den genom att snärja deras 

subjektiva värld tills individerna blir sin sjukdom (Roe et al., 2004). Första gången en person 
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drabbas av en psykos kan innebära att de ofta blir rädda, förvirrade, deprimerade och oroa sig 

för att bli avslöjade. Personen kan bli förtvivlad av det plötsliga avbrottet i sitt liv mot sitt 

livsmål, och dessa patienter löper därför större risk för självmord än övriga populationen 

(Van Dusseldorp, Goossens & Van Achterberg, 2011). Vidare berättar Lesinskiene, Jegorova 

och Ranceva (2007) att sjukdomen kraftfullt försämrar den normala sociala kompetensen och 

påverkar patientens förmåga att lösa vardagliga problem (ibid). Många av dessa patienter kan 

enligt McCann (2001) ha brister i koncentrationsförmåga och uppmärksamhet, sämre 

korttidsminne, motivation och beslutsfattande. Dessa symtom kan leda till arbetslöshet, social 

isolation och skapa ett beroende av närståendes stöd. Symtomen gör därför vårdandet av 

patienterna utmanande och svårt, speciellt eftersom det blir svårt att tolka deras behov och 

önskemål (ibid). Lesinskiene et al. (2007) bekräftar att de vanligaste symtomen uppvisade av 

en inlagd patient är oro, sömnproblem och aggression riktad mot andra människor, inklusive 

sjuksköterskorna som vårdar dem. En del sjuksköterskor uppger att alla aspekter kring 

vårdandet av en patient med psykossjukdom kan vara svårt (ibid). Efter eller under en psykos 

känner patienten inget hopp, inget förtroende för framtiden eller mening med livet. 

Motivationen att försöka göra något åt sin situation är liten och inget som kan klaras 

självständigt av patienten (Van Dusseldorp et al., 2011). 

 

Schizofreni 

Bland psykossjukdomar anses den vanligaste vara schizofreni. Idag refererar man till 

psykossjukdomar som schizofrena störningar. På grund av flertalet symtom, framförallt 

inbillning och hallucinationer är dessa patienter svåra att bygga en relation med och nå fram 

till. Schizofreni beskrivs som en vanligt förekommande psykossjukdom som kan orsaka 

oerhört stort lidande, och göra den sjuke socialt handikappad och oförmögen att sköta sin 

egen hälsa. Mer än någon annan psykossjukdom associeras just schizofreni med försämring, 

hjälplöshet och pessimism (Lesinskiene, 2007; Roe et al., 2004; Socialstyrelsen, 2013). 

Insjuknandet startar oftast med en period då personen drar sig undan sociala kontakter och 

förlorar engagemang för intressen, skola och i vissa fall kan tappa gränsen mellan rätt och fel. 

Denna fas varaktighet är individuell och kan vara kort eller utdragen under många år. Den 

första akuta episoden utlöses oftast i samband med en avgörande livshändelse. I denna 

förekommer tre positiva symtom som är subjektiva tankestörningar, vanföreställningar och 

hallucinationer. Personen kan dessutom få svårt att hålla ihop ett logiskt resonemang eller 

göra rimlighetsbedömningar. De negativa symtomen som kan uppstå är bortfallssymtom, dvs. 
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att funktioner som fanns före sjukdomsdebuten förloras. Dessa funktioner är autism, förmåga 

att avläsa social kommunikation och att förhålla sig till sociala regler. Sjukdomen ses som 

allvarlig då den insjuknade ofta missköter sin hälsa och kan få en höjd suicidrisk (Levander et 

al., 2010). Sjuksköterskor är generellt sett den profession som har mest regelbunden kontakt 

med patienterna och kan därför anses ha en nyckelroll i behandlandet av psykossjukdomen 

schizofreni. De erbjuder viktig psykosocial guidning genom att delge information om 

behandling, råd om hur patienten ska klara sina symtom, hjälp med allmän daglig livsföring 

(ADL) och stöd i sociala aktiviteter (Van Vel & Landsheer, 2012).  

  

Patienten med schizofreni kan uppleva en jagsvaghet, som kan lindras vid respektfullt och 

personcentrerat bemötande i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2013). McCann (2001) beskriver 

i sin studie att utvecklingen visar på hur rätt bemötande och interaktion med vårdpersonal 

skulle kunna minska patientens behov av medicinsk behandling (ibid). Detta bekräftar 

Lesinskiene et al. (2007) som också visar att del av patienternas problematik ligger i deras 

brist på förtroende av omgivningen och människorna i den (ibid). Det är viktigt med en så 

god arbetsallians mellan sjuksköterskan och patienterna som möjligt. Svårigheten i detta kan 

vara många patienters oförmåga att kommunicera sina tankar och känslor på ett sätt som vi är 

vana vid. Sjuksköterskan måste därför försöka att även kunna samarbeta med patientens 

sociala nätverk och närstående (Levander et al., 2010).  

 

Bemötande 

Bemötandet kan uppfattas som ett abstrakt begrepp med många dimensioner. Det kan 

innefatta både människosyn och indirekt även hur vården utförs. Sjuksköterskans bemötande 

av patient med psykossjukdom vid vård inom psykiatrisk slutenvård kan vara synonymt med 

mottagandet, behandlingen, uppträdandet och genmälet. Bemötandet kan innehålla grader av 

vänlighet och hjälpsamhet, sjuksköterskans människosyn och syn på människovärde, respekt, 

engagemang och information med korrekta besked och upplysningar (Fossum, 2013). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram  

Travelbee (1971) beskriver betydelsen av kommunikation i sjuksköterskans bemötande och 

förmågan att hjälpa patienter då en mellanmänsklig och ömsesidig kontakt kan skapas. 

Genom god kommunikation kan sjuksköterskan ges möjlighet att bemöta patienter med det 

de behöver i förhållande till deras individuella omvårdnadsbehov. Den mellanmänskliga 
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relation som skapas mellan patienter och sjuksköterskan medger en möjlighet att lära känna 

varandra. Att skapa en relation medför tillit och kan göra att patienterna vågar öppna upp sig 

och dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser (ibid). Genom att sjuksköterskan 

bemöter patienten med att försöka förstå hur patienten själv upplever sin sjukdom och sitt 

lidande skapas en god omvårdnadsrelation. Enligt Travelbee (1971) är individen en unik 

varelse med en personlig uppfattning och tankar kring lidande som inte kan likställas någon 

annans. Travelbee (1971) menar att omvårdnad är en process där det krävs att sjuksköterskan 

stöttar och hjälper patienten att finna mening i sin sjukdom och sitt lidande. Först efter att 

patienten lyckats med detta kan sjukdomen hanteras. Sjuksköterskan måste i bemötandet 

försöka att förbise sina egna behov och använda sig själv terapeutiskt. Ansvaret för att den 

mellanmänskliga relationen ska uppstå ligger hos sjuksköterskan. Fossum (2013) beskriver 

hur mottagandet av patienten är en del av sjuksköterskans bemötande och möjlighet att 

anlägga tonen för den vidare utvecklingen av deras relation. Travelbee (1971) beskriver hur 

den mellanmänskliga relationen utgörs av fyra olika faser som tillsammans visar hur 

sjuksköterskan kan utveckla sin relation med patienten  

 

Det första mötet: I det första mötet är sjuksköterskan och patienten främmande för varandra.  

Sjuksköterskan behöver vara medveten om hur förutfattade åsikter kan påverka synen på 

patienten och ska grunda sin uppfattning på en klinisk blick (Travelbee, 1971).  

 

Utveckling: Ett öppet bemötande som tillåter att personligheterna växer fram och identiteter 

skapas gör att tidigare intryck som kan ha varit felaktiga får möjlighet att korrigeras. Bilden 

av sjuksköterskan som enbart en yrkesroll kan minskas och individen träder istället fram. På 

samma vis kan bilden av patienten förändras till en bild av människan bakom sjukdomen med 

egna behov och upplevelser (Travelbee, 1971).  

 

Empati: Ett aktivt deltagande av andra människors känslor och behov ger en tätare kontakt 

med ökad förståelse (Travelbee, 1971).  

 

Sympati: Sjuksköterskans förmåga att bemöta patienten med empati kan skapa en trygg 

relation med patienten som kan göra att de våga dela med sig av sina tankar och de negativa 

upplevelserna kan lindras med hjälp av sjuksköterskans stöd (Travelbee, 1971).  
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Genom samtliga faser ska sjuksköterskan bemöta patienten med lyhördhet och stötta 

patienten i sjukdomen. Då sjuksköterskan bemöter patient med psykossjukdom vid vård inom 

psykiatrisk slutenvård med god kommunikation medges den mellanmänskliga relationen där 

sjuksköterskan får möjlighet att erbjuda patienten både professionellt och psykosocialt stöd 

(Travelbee, 1971).  

 

Definition av centrala begrepp  

Psykisk ohälsa: Psykisk ohälsa är en övergripande term vilken innefattar lättare psykiska 

symtom såsom oro och sömnsvårigheter, psykisk störning samt psykisk sjukdom. De 

psykiska sjukdomarna kan utgöras av depression, ångestsyndrom, schizofreni och bipolär 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2010, 2013). 

 

Psykossjukdom: Tillståndet delas grovt in i schizofreni och övriga psykoser. Som en följd av 

sjukdomen får patienter med psykossjukdom vanligtvis nedsatt psykologisk, kognitiv och 

social funktion. En stor andel av patienterna har betydande svårigheter att klara ett normalt 

liv (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans bemötande av patient med psykossjukdom 

vid vård inom psykiatrisk slutenvård.  

Metod 

Som metod valdes en kvalitativ litteraturstudie. Innebörden av en kvalitativ litteraturstudie är 

att söka, granska och sedan sammanställa forskning som finns inom ett valt ämne. Syftet med 

denna metod är att sammanställa tidigare forskning för att utgöra grunden för den kliniska 

verksamheten. Antalet studier väljs utifrån vad författaren hittar samt vilka in – och 

exklusionskriterier artiklarna har (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Datainsamling och urval 

Databaser som användes för sökning av artiklar var MedLine och Cinahl.  Sökorden var 

MeSHtermer och CinAhl-headings samt olika kombinationer av ord som motsvarade syftet; 

Psychiatric care, Patient relations, Nurse-patient relations, Schizophrenia, Nursing, 
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Approach, Schizoid conditions, Psychotic disorders, Attitudes, Treatment, Psychosis, Nurse 

och Experience. Sökorden Attitudes, Treatment och Approach var de synonymer som kom 

upp i sökningen vid översättandet av ordet Bemötande till engelska. Fritextsökning användes 

för att hitta fler artiklar till studien. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att 

denna metod innebär att databasen söker på alla referenser som innehåller de sökta orden 

(ibid). För att träffsäkerheten skulle öka för sökning av relevant litteratur parades sökorden 

ihop och ingick i olika kombinationer, sammankopplade med den booleska söktermen AND. 

Detta gjordes då Willman et al. (2011) visar att sökningar med endast ett sökord inte är 

tillräckligt och att kombinationen av rätt sökord sammanbundna med den booleska söktermen 

kan ge ett bredare sökningsresultat (ibid). Databassökningen ses i Bilaga 1. 

Inklusionskriterier var artiklar beskrivande psykossjukdomar och bemötande ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna var skrivna på eller översatta till engelska eller svenska 

eftersom dessa språk behärskades av författaren. De artiklar som prioriterades att inkluderas i 

urvalet var publicerade tidigast januari 2004. Artiklarna som valdes ut visades i pdf full text, 

var peer rewied samt med valet in-patient i avancerad sökning. Exklusionskriterier var att 

artiklarna inte var genusberoende samt att patienterna som sjuksköterskorna mötte inte var 

yngre än 15 år. 

Av artiklarna lästes 580 stycken på titelnivå och av dessa 407 stycken abstrakt. Av dessa 

abstrakt valdes 32 artiklar ut för utskrivning till pappersformat och en detaljerad läsning i sin 

helhet genomfördes flertalet gånger för att kunna välja ut de som motsvarade syftet bäst. 

Slutligen fanns 16 stycken artiklar kvar som motsvarade studiens syfte bäst och som gick 

vidare till kvalitetsgranskning.   

Kvalitetsgranskning  

De utvalda 16 artiklarna granskades med en modifierad version av granskningsmall med 26 

frågor för kvalitativa studier tillhandahållen av högskolan Dalarna enligt Bilaga 2 (Forsberg 

& Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Värderingen gjordes via 25 

stycken frågeställningar som besvarades med ja eller nej. Då frågan besvarades med ett ja gav 

detta ett (1) poäng och efter erhållen totalsumma bedömdes artikeln som låg, medel eller hög. 

I studien användes de artiklar med poäng motsvarande hög (80-100%). Granskningen uteslöt 

9 artiklar av olika skäl, med gemensam anledning att det fanns innehåll i texten som gjorde 
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det svårt att bedöma graden av trovärdighet. Av de 16 stycken artiklar som granskades valdes 

slutligen 7 stycken att ingå i studiens resultat. Dessa motsvarade samtliga poäng för hög nivå. 

Bilaga 3 visar artiklar som ingår i studien och deras värdering. 

Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 

används denna metod för att systematiskt behandla data och för att kunna beskriva och 

förklara ett specifikt fenomen (ibid). Analysen var manifest med latenta inslag. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att en manifest analys är då innehållet och textmaterialet 

beskriver den synliga texten utan tolkning, medan en latent analys tillåter tolkning av 

textmaterialet och fokuserar mer på vad texten handlar om (ibid). Texten bearbetades med 

utgångspunkt för forskningsfrågan som styrde studiens syfte. Korta stycken ur texten valdes 

ut som tycktes svara mot studiens syfte och dessa delades in i meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna är enligt Graneheim och Lundman (2004) ord, meningar eller 

stycken som genom sitt innehåll och sammanhang hör ihop (ibid). Meningsenheterna 

översattes sedan till valda språket svenska samt kortades ner utan att kärnan i texten 

förlorades, en så kallad kondensering. Graneheim och Lundman (2004) visar att genom 

kondensering blir meningen lättare att hantera och förstå (ibid). Utifrån meningsenheten 

skapades sen koder, ord som beskriver meningen, som sorterades upp och lades i olika högar. 

Dessa högar bildade sedan underkategorier och kategorier. Bilaga 4 visar utdrag ur 

innehållsanalysen. 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier; Att öka patienternas kunskap om sin sjukdom och 

stärka deras självförtroende, Strävan efter en öppen kommunikation och patienternas 

delaktighet och Relationen. Underkategorierna till kategorin Relationen blev; Att bygga upp 

ett förtroende och bibehålla en god relation till patienterna och Se människan- inte 

sjukdomen. 
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Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

 

Att öka patienternas kunskap om sin sjukdom och stärka deras självförtroende 

Analysen visade att sjuksköterskorna förstod att de i sitt bemötande kunde öka och stärka 

patientens självförtroende genom utbildning och information. Genom kunskap ville de hjälpa 

patienterna att bli medvetna och förstå sin sjukdom och därmed våga försöka ändra sin attityd 

och beteenden kring sjukdomen. Strategin med utbildning ansågs kunna hjälpa patienterna i 

att försöka klara av sin sjukdom och dess symtom. Sjuksköterskorna såg i vissa fall på 

patienterna som levande döda på grund av deras sjukdom och situation som gjorde att de 

levde i sin egen värld, och påtalade därför vikten av information och verklighetsförankring i 

sitt bemötande. Tidsorientering var viktig, såsom att informera om vilket klockslag, årtal och 

dag det var. Syftet med att hålla strukturen och att informera om nutidsorientering var att 

tvinga patienterna tillbaka in i verkligheten och förstå hur sjukdomen påverkade den. Att 

använda denna strategi ansåg sjuksköterskorna kunna tillfälligt leda till mer oro för 

patienterna, men slutligen även en tryggare tillvaro med ett större självförtroende (Hellzen, 

Kristiansen & Norbergh, 2004; McCann & Clark, 2004). Sjuksköterskorna uppfattade att 

patienterna hade ett behov av att få veta vad som hände med dem och varför, de ville förstå 

sin sjukdom. Då sjuksköterskorna i sitt bemötande kunde förklara detta upplevde de att 

patienterna lättare kunde förstå vad som komma skulle inom vården och vilka behandlingar 

de kunde förvänta sig. Sjuksköterskorna önskade och strävade därför efter att kunna bemöta 

patienterna med mer och bättre information om vad vården innebar och kunde erbjuda. 

Att öka patienternas kunskap om sin 

sjukdom och stärka deras 

självförtroende 

Relationellt och etiskt 

förhållningssätt 

Strävan efter en öppen 

kommunikation och patienternas 

delaktighet 

Se människan- inte sjukdomen 

 

Att bygga upp ett förtroende 

och bibehålla en god relation 

till patienterna 
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(McCann & Clark, 2004; Pitkänen, Hätönen, Kollanen, Kuosmanen & Välimäki, 2010).  

Sjuksköterskorna var medvetna om att för att lyckas med att öka förståelsen krävdes ett öppet 

och deltagande bemötande från dem snarare än en sköterske-centrerad vetenskaplig attityd. 

Sjuksköterskorna behövde vara medvetna om hur mottaglig patienterna var från gång till 

gång och kunna läsa vilken nivå av information som var aktuell. För att lugna patienterna och 

försöka skapa en känsla av säkerhet delgav sjuksköterskorna information som reflekterade 

verkligheten. På så vis kunde sjuksköterskorna med sitt bemötande hjälpa patienterna att 

förstå sin sjukdom bättre och relatera till situationerna de hamnade i. Sjuksköterskorna 

menade att det var viktigt att bemöta patienter med psykossjukdom personcentrerat då ett för 

stort informationsflöde skapade oro hos patienten vilket kunde påverka deras självförtroende 

negativt. Däremot kunde sjuksköterskorna ge en lugnande effekt och stärka självförtroendet 

genom att informera och prata med patienterna då detta upplevdes få dem att slappna av och 

må bra (McCann & Clark, 2004; Pitkänen et al., 2010). 

 

 

Strävan efter en öppen kommunikation och patienternas delaktighet 

Då sjuksköterskorna bemötte patienterna med ett öppet och ärligt samtalsklimat upplevde de 

att patienterna tyckte sig utvecklas bättre. Ett av sjuksköterskornas viktigaste instrument i 

kommunikationen ansåg de vara tillgängligheten, som en säkerhet för patienterna att det 

fanns någon där som ville lyssna och vara delaktig i patienternas mående. Sjuksköterskorna 

såg den positiva effekten av mer tid till patienterna att få utveckla och vara öppna med vad 

det var de behövde och sina åsikter. I dessa samtal inkluderade sjuksköterskorna patienternas 

planer för framtiden, arbete, vänskap, och påverkan som sjukdomen hade på patienternas 

sociala relationer. Sjuksköterskor som bemötte patienterna med att visa att de lyssnade och 

bekräftade informationen de hört fick veta att de var högt uppskattade av patienterna. Då det 

inte fanns möjlighet eller tid att lyssna eller hjälpa patienterna visste sjuksköterskorna att det 

var önskvärt att det togs ett par minuter till att öppet och ärligt förklara varför och bestämma 

tid för uppföljning istället (Gunasekara, Pentland, Rodgers & Patterson, 2014; Pitkänen et al., 

2010) När sjuksköterskorna lyckades bygga ett öppet klimat i samtalet med patienterna 

medgav detta en möjlighet att bli delgivna situationer som upplevts vara svåra, och 

patienterna visade att de uppskattade känslan av öppenhet och ärlighet i sjuksköterskornas 

bemötande. (Hawamdeh & Fakhry, 2013).  Sjuksköterskorna upplevde att de skapade öppna 

och motiverande möten då de pratade med patienterna, var uppmuntrande och försökte inge 



14 
 

hopp. Sjuksköterskorna trodde att deras visade intresse för patienterna genom att ge 

tillräcklig tid att prata och ställa frågor om patienternas liv, ansågs motiverande. Dessa samtal 

kunde handla om patienternas sjukdom, patienternas närstående, sociala relationer, arbete och 

hobbys. (Pitkänen et al., 2010). Att vara tålmodig i sitt bemötande av patienter med 

psykossjukdom var ett annat attribut som sjuksköterskorna upplevde lönade sig. Detta gjorde 

att de uppfattade samtalet mindre stressande, och patienterna tog sin tid att öppna sig berätta 

ur sin synvinkel i egen takt. (Hawamdeh & Fakhry, 2013). Sjuksköterskor som mötte 

patienten i samtalet upplevde att de tillsammans med patienterna byggde upp en känsla av 

delaktighet och dialog som innebar att patienterna var öppna med vad som pågick och valde 

att kontakta sjuksköterskorna om de mådde dåligt istället för att skada sig själva (Hawamdeh 

& Fakhry, 2013). Sjuksköterskorna försökte bemöta patienterna med en öppen, ärlig och 

regelbunden kommunikation gällande patienternas behandlingsprocess. Sjuksköterskorna 

förklarade tydligt vad som skulle hända under dagen och vilka långsiktiga planer som fanns 

vilket gjorde att patienterna kunde känna sig delaktiga. Eftersom sjuksköterskorna ansågs 

vara länken till läkaren och andra specialister som var avgörande för behandlingen visste de 

att patienterna förväntade sig att de skulle veta vad som skedde och vara villiga att låta 

patienterna bli delaktiga i informationen (Gunasekara, et al., 2014). Sjuksköterskorna bjöd 

därför in patienterna att delta i vårdplaneringen och att ta beslut och kontroll över sitt 

tillfrisknande. Då de integrerades och fick ta ansvar i planeringen kände sjuksköterskorna att 

patienterna upplevde sig bli lyssnade på, att det var mycket uppskattat och ökade patienternas 

känsla av delaktighet. Om patienterna inte dök upp på avsatt tid för samtal följdes detta upp 

av sjuksköterskorna som tog kontakt med dem och pratade om situationen. Sjuksköterskorna 

förväntade sig en öppen kommunikation, om patienterna inte kände sig redo för samtalet 

bokades tiden om. Detta upplevde sjuksköterskorna skapa en känsla av sammanhållning, 

delaktighet och samarbete för patienterna (McCann & Clark, 2004; Moe, Brinchmann & 

Brinchmann, 2012). 

 

Relationellt och etiskt förhållningssätt 

I denna kategori beskrev sjuksköterskorna sitt bemötande av patient med psykossjukdom som 

ett relationellt och etiskt förhållningssätt där förtroende och respekt för individen 

genomsyrade förhållningssättet. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att bygga upp ett 

förtroende och gav exempel på olika sätt bibehålla en god relation till patienterna. De 
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upplevde att patienterna ville bli bemötta och behandlade som individer och visade att detta 

kunde göras genom att fokusera på människan bakom sjukdomen.  

 

Att bygga upp ett förtroende och bibehålla en god relation  

Sjuksköterskor som närmsta vårdgivare ansvarade för att patienternas hygien och nutrition 

sköttes på ett korrekt sätt, då det kunde vara så att patienterna var oförmögna att klara sin 

ADL på egen hand och behövde stöttning. Genom att bemöta patienterna med hjälpsamhet i 

dessa uppgifter, som inte var de mest glorifierade inom psykiatrin, visade sjuksköterskorna 

att de brydde sig om vilket de upplevde ökade patienternas förtroende för dem och påverkade 

deras relation positivt. Följaktligen var den mellanmänskliga relationen central för 

patienternas förmåga att bygga ett förtroende och acceptera hjälp (Hawamdeh & Fakhry, 

2013).  Sjuksköterskorna anpassade sig i sin relation med patienterna. Om sjuksköterskorna 

inte nådde patienterna genom konversation fick de gå andra vägar för att skapa en god 

relation. Praktiska saker för att lyckas med detta kunde vara att ta med och engagera 

patienterna i aktiviteter både inom och utanför avdelningen. De kunde samlas för att sjunga 

tillsammans eller gemensamt ta en tur till det lokala badhuset. Sjuksköterskorna fick veta att 

detta bemötande gjorde att patienterna upplevde att detta ökade deras livskvalité och det 

underlättade att kunna bygga ett förtroende. Tiden kunde även ägnas åt att bara vara med 

patienterna, med vetskapen om att de behövdes där, och det i sig självt var värdefullt för 

patienterna och relationen med sjuksköterskorna. Att vara en fast punkt i patienternas tillvaro 

och att aktivera dem, vara någon att identifiera sig med, vara ärlig och att aldrig ge upp var 

några av de viktigaste aspekterna för sjuksköterskorna i bemötandet av patienter med 

psykossjukdom (Hellzen et al., 2004; Moe et al., 2012; Pitkänen et al., 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev hur patienterna blev mer villiga att aktivt berätta om och dela sina 

erfarenheter med dem då förtroendet byggts upp. Sjuksköterskorna upplevde att detta gjorde 

det också lättare att lära känna dem och skapa en relation. Sjuksköterskorna berättade att de 

kunde se hur deras engagemang återspeglades i patienternas vilja att engagera dem när de 

mådde dåligt (Scott et al., 2004), ”Previously you went to roughly a crisis before you do 

anything” (Scott et al., 2004, s. 472). Sjuksköterskorna nämnde förtroende som ständigt 

återkommande förutsättning i bemötandet av patienter för att kunna skapa en relation. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att vi- och de känslan mellan dem och patienterna 

försvann, något de kunde påverka genom samarbete och förändringar i arbetsrutinerna. Som 

exempel så upplevde sjuksköterskorna att patienterna minskade sitt intag av medicin i 
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samförstånd snarare än på egen hand när en relation fungerade och förtroende skapats. 

Patienternas syn på läkemedel verkade också förändras, då de litade på sjuksköterskorna 

kunde de få dem att förstå att medicinerna var ett verktyg för att hjälpa dem att må bra och 

inte något de fick för att dämpas (Moe et al., 2012; Scott et al., 2004). 

 

Se människan- inte sjukdomen 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna ville bli bemötta och behandlade som individer och 

inte som en lista med symtom att kontrollera. De verkade uppskatta när sjuksköterskorna var 

genuint intresserade av deras liv och personliga erfarenheter. Sjuksköterskor som tog sig tid 

att lära om varje enskild patients hopp, målsättningar, styrkor och ambitioner hjälpte till att 

engagera och uppmuntra patienten längs vägen till ett tillfrisknande (Gunasekara et al., 2014). 

Ofta kunde sjuksköterskorna uppfatta att patienterna tyckte sig inte ha kontroll över vad som 

hände kring dem. Deras önskemål om att bli bemötta som individer kunde speglas i enkla 

åtgärder som till exempel att sjuksköterskorna såg dem var och en och kom och presenterade 

sig när de gick på sitt skift och förklarade sin roll, stannade till och pratade några ord. 

Sjuksköterskorna såg att detta personliga bemötande och engagemang från deras sida kunde 

göra en positiv skillnad i tillfrisknandet. Patienterna upplevdes behöva all den extra tid de 

fick att uttrycka sina känslor och individuella behov. Sjuksköterskorna uppmuntrade 

patienterna som individer att våga utveckla sina sociala relationer, hobbys och att våga sig på 

hembesök under vårdtiden (Gunasekara et al., 2014; Pitkänen et al., 2010). Sjuksköterskorna 

såg att respektfullt bemötande och integritet som individer var två faktorer i patienternas 

önskemål om sjuksköterskors bemötande. Respekt för individen kunde innebära till exempel 

att sjuksköterskorna avstod från olämpliga diskussioner och negativt prat om patienterna i 

korridorerna. (Gunasekara et al., 2014). Att låta patienterna vara i sin egen värld för länge 

menade sjuksköterskorna kunde vara negativt. Sjuksköterskorna ville försöka återbygga 

patienternas identiteter som enskilda individer, något de upplevde krävde mycket tålamod 

och bekräftelse av patienterna. Även om patienterna tvingades tillbaka i verkligheten och här 

och nu ville sjuksköterskorna aldrig förneka dem deras egen bakgrund och historia eftersom 

detta var en viktig del av dem och deras integritet. (Hellzen et al., 2004). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Forsberg och Wengström (2013) menar att avgörande för metodval är forskningsfrågan 

(ibid). Denna studie syftade till att studera sjuksköterskans bemötande av patient med 

psykossjukdom vid vård inom psykiatrisk slutenvård. Arbetet fokuserade på att tolka och 

skapa mening och förståelse för människans upplevelse av ett fenomen, därför valdes formen 

litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

 

Databaserna MedLine och CinAhl användes vid litteratursökningarna eftersom dessa ansågs 

motsvara inriktningen omvårdnad och sjukvård som studien skulle behandla. William et al. 

(2011) visar att kunskap om de olika databasernas struktur och uppbyggnad av sökmotorer är 

viktigt. Det kan enligt Forsberg och Wengström (2013) vara till fördel för författaren att ha 

ett möte med bibliotekarie med kunskap om databasernas uppbyggnad och sökförfarande 

(ibid). Kunskap om sökningsarbetet och databasernas uppbyggnad skaffades genom 

bibliotekarie vid högskolans bibliotek. Det skulle kunna vara en begränsning att studien 

skrevs av en författare då detta drog ner hastigheten i sökningarna. Det skulle även kunna 

påverka resultatet då författarens förförståelse och egna tolkning av studiens uppbyggnad 

omedvetet skulle kunna ha påverkat valet av sökord och dess kombinationer. Viss risk för 

enkelspårighet skulle också kunna föreligga. Fördelar med en ensam författare var att tiden 

kunde nyttjas efter eget behag, och det underlättade i planeringen och struktureringen av 

arbetet. Allt material som användes i studien fanns samlat på ett ställe och det fanns ingen 

risk att något skulle falla mellan stolarna på grund av missförstånd och kommunikationsbrist 

som skulle kunna uppstå när man är flera författare. 

 

Sökorden som togs fram för sökning av vetenskapliga artiklar motsvarade syftet. För att inte 

utelämna eventuella synonymer till översättningen för ordet bemötande gjordes en 

synonymsökning och resultatet av denna användes i artikelsökningen. Översättningen av 

ordet schizofreni inkluderades också eftersom detta sjukdomstillstånd kunde räknas som en 

av de vanligaste inom psykossjukdomar.  

Artiklar som valdes att användas i studien värderades med en modifierad version av 

granskningsmall tillhandahållen av högskolan Dalarna (Forsberg & Wengström, 2008; 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Detta eftersom mallen var med i studien redan vid 

projektplanens skrivande. Sista frågan i granskningsmallen behandlade ämnet 
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genusperspektiv. Eftersom en av exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara 

genusbundna så togs denna fråga bort ur mallen och lämnade kvar 25st frågor att besvara.  

Det förekom artiklar som var svåra att göra en fullständig värdering på. Detta kunde bero på 

svårigheter att översätta texten till korrekt svenska med risk för felaktig grund för värdering, 

eller då kriterierna i artiklarna uppfattades vara flyktigt beskrivna.  

Vid översättningen av de meningsbärande enheterna fick i vissa fall lexikon och 

översättningssidor på internet användas, i de flesta fall dubbelkontrollerades översättningen 

med vice versa för att säkerställa förståelsen. Då studien skrevs av en författare skulle det 

kunna innebära att kodningen omedvetet påverkades av författarens förförståelse av 

innehållet i artiklarna. För att försöka möjliggöra en så objektiv tolkning som möjligt gjordes 

kodningen av meningsenheterna därför vid två separata tillfällen oberoende av varandra. 

Resultatet av kodningen jämfördes sedan och fördelades i underkategorier och kategorier. 

Vid första resultatsammanfattningen bildades sju underkategorier som efterhand kortades ner 

till fyra. Dessa placerades under två kategorier. Efter en komplettering av studien upptäcktes 

att underkategorierna i vissa avseenden gick in i varandra, varpå den sista redigeringen 

innebar att det istället skapades tre kategorier och två underkategorier.  

 

Artiklarna som användes var 7st, med fördelning på länderna England, Norge, Förenta Arab 

Emiraten, Australien, Finland och Sverige. Den geografiska spridningen på artiklarna var 

något att uppmärksamma då detta skulle kunna påverka resultatet om det fanns stora 

kulturella skillnader i sjukvårdssystem och strukturell uppbyggnad. Efter 

kvalitetsgranskningen och jämförande av artiklarnas resultat mot varandra stod det klart att 

den kulturella skillnaden inte var avsevärd i resultatet som handlade om mänskliga handlingar 

och bemötande av psykossjukdomar. Artikeln från Förenta Arab Emiraten blev särskilt 

uppmärksammad och granskad då den ansågs kunna ha störst kulturell skillnad, men 

innehållet i texten visade inga tecken på detta och den fick därför ingå i studiens resultat. 

Artiklarna som ingick i resultatet motsvarade syftet i sin helhet och i vissa fall till viss del. I 

de artiklar som motsvarade till viss del var det av stor vikt att de meningsbärande enheterna 

som valdes ut verkligen var ur sjuksköterskans perspektiv och behandlade patienter med 

psykossjukdom inom psykiatrisk slutenvård. Informationen som togs ur dessa artiklar 

tolkades att motsvara syftet om det någonstans i resultatet framgått att artikeln presenterade 

patienter med psykossjukdom inom psykiatrisk slutenvård. Det fanns en risk att resultatet för 
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studien skulle kunna påverkas av att använda meningsbärande enheter som var tagna ur ett 

större sammanhang där artikeln även innehöll andra vårdenheter, professioner eller 

sjukdomar. Dock ansågs de valda meningsenheterna överensstämma med syftet för studien 

och togs därför med. En annan anledning till att låta dem ingå i studien var att det ansågs 

kunna vara intressant att resultatet i artiklarna som svarade på sjuksköterskans bemötande av 

patient med psykossjukdom inom psykiatrisk slutenvård som en del i ett större sammanhang 

var lika resultaten i artiklar som hade endast det ämnet att belysa, och därmed kunde bekräfta 

resultatet i studien. I en artikel var direktöversättningen till svenska en annan än 

översättningen till artikelns originalspråk som var norska. I detta fall översattes artikeln först 

till originalspråk för att säkerställa att den behandlade rätt vårdenhet innan den sedan 

översattes till svenska. En utav artiklarna som ingick i studien benämnde patienterna som 

klienter i en övergripande kontext, dock framgick det av sjukhuset som ingick i artikelns 

studie att de inlagda patienterna inom slutenvården i huvudsak behandlades för 

psykossjukdom, varav tolkningen gjordes att resultatet var applicerbart. En artikel hade 

studerat bemötandet och behandlingen av patienter med olika psykiska sjukdomar, däribland 

psykossjukdom, och de förtydligade att den allra vanligaste sjukdomen i innehållet var 

schizofreni varpå artikeln ansågs motsvara syftet i tillräcklig grad för att kunna användas i 

studien. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgår det att sjuksköterskorna oftast är medvetna om att då de bemöter 

patienterna med information och utbildning om deras sjukdom kan detta upplevas stärkande 

för deras självförtroende. Genom att informera patienten om vad som händer med dem och 

varför, kan detta skapa en förståelse för dem att klara sin sjukdom och dess symtom. Borge, 

Rössberg och Sverdrup (2013) bekräftar detta då de anser att det informativa bemötandet av 

patient med psykossjukdom skulle kunna vara att lära dem att förstå hur deras tankar och 

agerande påverkar deras känslor, och därmed även försöka öka deras självförtroende i hur de 

klarar av sina negativa känslor genom att bli medvetna om sina tankar och ändra sitt beteende 

(ibid). Detta bemötande ger sjuksköterskorna en möjlighet att påverka patienterna i deras sätt 

att hantera problem och förståelse av behandling (Borge et al., 2013; Van Dusseldorp et al., 

2011). Travelbee (1971) beskriver att omvårdnadsprocessen kräver att sjuksköterskorna 

bemöter patienterna med hjälpsamhet där de försöker att få patienten att finna mening i sin 

sjukdom och förstå sitt lidande (ibid). I resultatet framgår att då sjuksköterskorna försöker 
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förklara sjukdomen och symtomen upplevs patienterna lättare förstå och kunna ta till sig av 

vad de kan förvänta sig inom vården, varför och vilka behandlingar som är aktuella. Van Wel 

och Landsheer (2012) berättar om sjuksköterskornas utbildarroll och nyckelposition för 

patienternas tillfrisknande. De bekräftar vikten av information till patienterna angående deras 

sjukdom, även vad gäller att klara de vardagliga situationerna (ibid). Lesinskiene et al. (2007) 

beskriver hur sjuksköterskorna ofta kan mötas av patienter med oro, sömnproblem och 

aggression mot andra. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att patienterna lugnas 

och slappnar av, och får möjlighet att stärka sitt självförtroende då de får information och får 

prata om sin sjukdom. Dock varnar Pejlert, Asplund, Gilje och Norberg (1998) för risken då 

sjuksköterskorna låter utbildarrollen ta så stor plats att de till sist känner sig som tjatande 

föräldrar utan framgång (ibid). Studiens resultat skulle kunna tolkas som att om 

sjuksköterskorna bemöter patienterna med hjälpsamhet och informerar om sjukdomen skulle 

de kunna påverka deras självförtroende till det positiva genom en ökad förståelse för vad 

sjukdomen innebär. Detta skulle kunna visa på att grundläggande kunskap om 

psykossjukdom kan vara till stor hjälp för sjuksköterskorna i deras bemötande och därmed 

även för patienternas utveckling.  

 

I resultatet utläses att sjuksköterskorna märker fördelarna då de bemöter patienterna med en 

öppen och ärlig kommunikation, där tillgängligheten är ett av de viktigaste instrumenten för 

patienterna att känna sig delaktiga. Detta bekräftar Pejlert et al. (1998) som menar att 

skicklighet i att lyssna, observera och kommunicera kan vara av stor betydelse för 

bemötandet av patienter med psykossjukdom inom psykiatrisk slutenvård. Travelbee (1971) 

bekräftar vikten av att sjuksköterskorna, genom alla hennes beskrivna fyra faser i den 

mellanmänskliga relationen, är lyhörda och eftersträvar en god och öppen kommunikation 

med patienterna (ibid). Resultatet framhäver att sjuksköterskor som lyckas få en öppen och 

ärlig kommunikation oftast blir delgivna situationer som upplevs svåra att prata om för 

patienterna i normala fall. Sjuksköterskorna kan låta samtalen handla om patienternas 

historia, planer för framtiden, sociala relationer och hur sjukdomen har inverkat på dessa. 

Sjuksköterskorna tycker dessutom att samtalen med patienterna där de får höra om deras 

drömmar och fantasier är mycket positiva, och de upplever att patienterna litar på dem och 

öppnar sig (Lesinskiene et al., 2007). Pejlert et al. (1998) bekräftar att genom att vinkla in 

samtalet att handla om både dåtid, nutid och framtid lyckas oftast sjuksköterskorna få 

patienterna att öppna sig och prata om annat än bara här och nu, i sjukdomen (ibid). 

Resultatet visar även att denna öppenhet gör att patienterna väljer att ta kontakt med 
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sjuksköterskorna för att prata när de inte mår bra, istället för att skada sig själva. Vidare ses i 

resultatet att då sjuksköterskorna bemöter patienterna med öppen kommunikation och gör 

patienterna delaktiga i vårdplanering kan detta påverka patienterna positivt. Sjuksköterskorna 

tillåter patienterna att integrera i planeringen vilket gör att patienterna aktivt kan påverka sin 

situation och sitt tillfrisknande. Borge et al. (2013) och Pejlert et al. (1998) beskriver att 

sjuksköterskorna upplever att detta kan medföra att patienterna lättare kan relatera till 

vårdplanen och de åtgärder som måste göras. Delaktigheten att planera vårdtiden tillsammans 

med patienterna, såsom till exempel ADL, och få ta del av patienternas egenidentifierade 

målsättningar och önskad roll i livet lägger en grund för större möjlighet att hjälpa patienterna 

(ibid). Det framgår i resultatet att sjuksköterskorna ser att detta bemötande oftast är 

uppskattat av patienterna och att det skulle kunna öka deras känsla av jämlikhet och 

delaktighet. Vidare framgår det att sjuksköterskorna vill försöka hålla kommunikationen med 

patienterna öppen, tydlig och regelbunden. Pejlert et al. (1998) bekräftar hur den 

gemensamma vårdplaneringen kan öka sammanhållningen och förtroendet för 

sjuksköterskorna, då delaktigheten ger en öppen och ärlig kommunikation (ibid). Denna 

studie tyder på att öppenhet och ärlighet kan vara en viktig beståndsdel i sjuksköterskornas 

bemötande av patient med psykossjukdom vid vård inom psykiatrisk slutenvård. Genom att 

sjuksköterskorna tillåter patienterna att få vara delaktiga i sin egen vårdplanering skapas ett 

klimat som eventuellt kan öppna för ett bättre samarbete och ökad ärlighet i 

kommunikationen mellan sjuksköterskorna och patienterna. Svårigheten skulle kunna ligga i 

hur mycket delaktighet patienterna är redo för och i vilken grad bemötandet ska vara öppet, 

beroende på i vilken fas av sjukdomen som patienterna befinner sig i. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna anser att förtroende är en av de viktigaste grundstenarna 

i att bygga en relation med patienterna. För att vinna förtroende kan de visa sin välvilja och 

ödmjukhet genom att bemöta patienterna med hjälpsamhet i situationer som de finner svåra. 

För vissa patienter kan detta vara ADL, och för andra kan det vara att kommunicera och 

samtala. Sjuksköterskorna försöker anpassa sig i sitt bemötande så att de patienter som inte 

går att nå via samtal går de andra vägar med för att kunna kommunicera. Lesinskiene et al. 

(2007) och Van Dusseldorp et al. (2011) bekräftar att sjuksköterskorna skulle kunna nå 

patienterna på en mängd olika sätt och på så vis skapa en bra relation. Genom att 

sjuksköterskorna visar att de försöker förstå patienternas situation, visar vänlighet, och 

bevarar ett förtroende vinner de mer förtroende (ibid). Detta visar även Travelbee (1971) som 

menar att relationen skulle kunna medföra tillit som gör att patienterna vågar öppna upp sig. 
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En god omvårdnadssituation kan skapas genom att sjuksköterskorna bemöter patienterna med 

att försöka förstå hur de själv upplever sin sjukdom. Den tredje av de fyra faserna är enligt 

Travelbee (1971) empati där sjuksköterskornas aktiva engagemang och deltagande skapar en 

trygg relation med patienterna som vågar dela med sig av sina tankar. Resultatet visar också 

att den tid som sjuksköterskorna ägnar åt att bara vara med patienterna är värdefullt och 

uppskattat av patienterna som ser sjuksköterskorna som en fast punkt i tillvaron. Detta 

bekräftar Lesinskiene et al. (2007) som påvisar att sjuksköterskorna som försöker visa 

förståelse för patienternas situation genom att bara vara, är positivt bemötta av patienterna 

(ibid). I resultatet framgår det att sjuksköterskorna upplever att patienterna öppnar sig mer 

och att deras livskvalité ökar när de gör saker tillsammans utanför avdelningen. 

Sjuksköterskorna tycker att det underlättar deras möjligheter att bygga en relation till 

patienterna. Pejlert et al. (1998) bekräftar detta och beskriver det som att sjuksköterskorna 

tycker att deras relation med patienternas förändras då de lämnar avdelningen och dess 

rutiner och tar med patienterna ut. Patienterna tycks oftast leva upp, och sjuksköterskorna 

känner det som att de utkämpar en vinnande strid med ett steg i rätt riktning (ibid). Resultatet 

visar att sjuksköterskorna tycker att det är viktigt att vi- och de känslan försvinner i deras 

bemötande, något de försöker påverka genom samarbete. Pejlert et al. (1998) och Van Wel 

och Landsheer (2012) berättar om hur sjuksköterskorna genom gemensamma aktiviteter med 

patienterna upplever en familjär vi- känsla där patienterna vågar öppna sig och visa fler sidor 

av sig själva. Detta gör att sjuksköterskorna känner hopp inför framtiden och sina patienter. 

Sjuksköterskornas bemötande erbjuder viktig psykosocial guidning och stöd för patienternas 

sociala åtaganden (ibid).  

 

Sjuksköterskorna upplever att då relationen till patienterna är god känns det också lättare att 

försöka påverka dem i deras behov av medicinering. Detta bekräftar Lesinskiene et al. (2007) 

och Van Dusseldorp et al. (2011) som visar att en grund av förtroende mellan 

sjuksköterskorna och patienterna skulle kunna påverka patienternas syn på 

läkemedelsbehandling. Den goda relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna är 

nödvändig för att lyckas med behandlingen eftersom den får patienterna att tro på det 

gemensamma målet de sätter upp (ibid). Studien visar att sjuksköterskorna genom sitt 

bemötande kan påverka patienternas känsla av förtroende för dem och därmed troligtvis 

lyckas bygga en relation. Studiens resultat skulle kunna tolkas som att sjuksköterskorna ser 

det som sitt ansvar att få denna relation att fungera och bibehållas. Genom att bemöta 

patienterna med förståelse, empati och visa välvilja upplever de att patienternas förtroende 
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för dem kan öka. Frågeställningar kan göras om tidsaspekten i att lyckas bygga ett förtroende, 

framförallt med hänsyn till i vilken fas i sjukdomen patienterna befinner sig, och därmed 

även hur tidigt man kan säga att man får en positiv respons i behandlingen. 

 

Vidare framgår ur resultatet att sjuksköterskorna får positiv feedback av patienterna när de 

bemöter dem med genuint intresse för dem som individer och deras liv och erfarenheter. När 

sjuksköterskorna tar sig tid att ta reda på om patienternas personliga målsättningar i livet, 

hopp och ambitioner uppmuntrar de patienterna på vägen mot ett tillfrisknande. Van 

Dusseldorp et al. (2011) bekräftar att i en relation där sjuksköterskorna försöker att aktivt lära 

känna människan bakom sjukdomen upplever de att patienterna får nytt hopp. I resultatet 

framgår det att då sjuksköterskorna ger det lilla extra av sin tid får de lära sig mycket om 

individen bakom sjukdomen eftersom det kan ge en möjlighet för patienterna att berätta om 

sina framtidsplaner, vänner och familj. Van Wel och Landsheer (2012) berättar att 

sjuksköterskorna använder denna information och kunskap om patienterna att skapa 

individuella planer för att de ska kunna få möjlighet att uppnå sina mål. Sjuksköterskorna 

försöker att träna olika med alla patienter beroende på deras unika förutsättningar som 

personer (ibid). 

 

Det framgår ur resultatet att sjuksköterskorna försöker uppmuntra patienterna i 

självförtroende, sociala relationer och intressen. Enligt Pejlert et al. (1998) och Van Wel och 

Landsheer (2012) ser sjuksköterskorna patienternas unika personligheter, som till exempel 

deras gröna fingrar i rabatten eller deras kokkunskaper i köket. Patienterna bemöts av 

sjuksköterskorna som människor med stora tillgångar och stora möjligheter för utveckling 

(ibid). Travelbee (1971) menar att alla människor är unika individer med egna tankar och 

behov. Under de fyra faserna i den mellanmänskliga relationen måste sjuksköterskorna 

försöka att se denna unika individ i bemötandet och inte bara patienten eller sjukdomen. 

Sjuksköterskorna tonar ner sin yrkesroll och låter de personliga egenskaperna växa fram 

samtidigt som de hjälper patienterna att göra detsamma för att skapa sina identiteter och 

kunna mötas som människor (ibid). 

 

 

 

 



24 
 

Slutsats 

Genom att belysa sjuksköterskans bemötande av patient med psykossjukdom vid vård inom 

psykiatrisk slutenvård framkom det i studien några exempel på förutsättningar för att lyckas 

bättre med att nå patienterna. Sjuksköterskor som bemötte patienterna med öppen 

kommunikation och därmed även att försöka lyssna och vara lyhörda för patienternas behov 

ansåg sig ha lättare för att bygga ett förtroende hos patienterna. Informationen de fick utav 

samtalen med patienterna var en bra grund för att tillsammans med patienterna lägga upp en 

vårdplan med personliga målsättningar, något som de upplevde gav patienterna en känsla av 

delaktighet och motivation. Att bemöta patienterna med information om deras sjukdom gav 

sjuksköterskorna en möjlighet att försöka hjälpa patienterna att klara sina symtom bättre med 

ett större självförtroende och få en ökad förståelse om sin sjukdom. Genom att försöka se 

människan bakom sjukdomen och att få ett förtroende från denna person upplevde 

sjuksköterskorna som en av de stora faktorerna att lyckas bygga en förtrolig relation med 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att ovanstående bemötande påverkade deras 

möjligheter att nå patienterna positivt och därmed även kunna erbjuda dem en bättre vård. 

Denna studie öppnar upp för vidare frågeställningar. Studien tyder på att sjuksköterskorna 

upplever att deras bemötande av patient med psykossjukdom vid vård inom psykiatrisk 

slutenvård kan påverka deras möjligheter att ge patienterna en bättre vård. För vidare 

forskning inom detta område vore det intressant om samtliga berörda patienter fått berätta om 

hur mottagandet av samma bemötande upplevdes för att kunna ge sjuksköterskorna en ökad 

förståelse och eventuellt fler redskap att arbeta med i sina möten med dem. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

 

Sökningar i MedLine: 

Sökordskombinat

ioner 

Antal 

träffar 

Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda artiklar

S1 Psychiatric care  50753 15-11-11 0 0 

S2 Patient 
Relations 

153389 15-11-11 0 0 

S3 Schizophrenia 117025 15-11-11 0 0 

S4 Nurse patient 
relations  

35554 15-11-11 0 0 

S5 Nursing 575987 15-11-11 0 0 

S6 Patient relations 153389 15-11-11 0 0 

S7 Approach 916862 15-11-11 0 0 

S8 Schizoid 
conditions 

66 15-11-11 0 0 

S9 Psychotic 
disorders 

43591 15-11-11 0 0 

S10 Attitude 241187 15-11-11 0 0 

S11 Psychosis 28337 15-11-11 0 0 

S12 Experience  487274 15-11-11 0 0 

S13 Nurse 149307 15-11-11 0 0 

S1 AND S2 AND 
S3 

34 15-11-12 34 1 

S1 AND S4 AND 
S3 

22 15-11-12 22 0 

S1 AND S5 AND 
S3 

111 15-11-12 42 3 

S6 AND S3 AND 
S7 

9 15-11-12 9 0 

S3 AND S5 AND 
S7 

45 15-11-12 39 2 

S8 AND S5 AND 
S7 

0 15-11-12 0 0 

S9 AND S6 53 15-11-12 41 2 

S9 AND S2 AND 
S10 

6 15-11-12 6 0 

S11 AND S6 AND 
S13 

14 15-11-12 14 0 
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S11 AND S10 
AND S13 

7 15-11-12 7 0 

S1 AND S10 AND 
S13 

233 15-11-12 50 2 

S1 AND S10 AND 
S13 AND S11 

5 15-11-12 5 0 

S11 AND S6 AND 
S13 AND S12 

2 15-11-12 2 0 

S11 AND patient 
AND S13 AND 
relations 

14 15-11-12 14 0 

S11 AND patient 
AND S13 AND 
treatment 

28 15-11-12 28 1 

 
 
 
Sökningar i CinAhl: 

 
Sökordskombinat

ioner 

Antal 

träffar 

Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

S1 Psychiatric care  17211 15-11-13 0 0 

S2 Patient 
Relations 

90531 15-11-13 0 0 

S3 Schizophrenia 12228 15-11-13 0 0 

S4 Nurse patient 
relations  

28641 15-11-13 0 0 

S5 Nursing 488969 15-11-13 0 0 

S6 Patient relations 90531 15-11-13 0 0 

S7 Approach 137363 15-11-13 0 0 

S8 Schizoid 
conditions 

6 15-11-13 0 0 

S9 Psychotic 
disorders 

5516 15-11-13 0 0 

S10 Attitude 165861 15-11-13 0 0 

S11 Psychosis 4122 15-11-13 0 0 

S12 Experience  151283 15-11-13 0 0 

S13 Nurse 336548 15-11-13 0 0 

S1 AND S2 AND 
S3 

16 15-11-14 16 2 

S1 AND S4 AND 
S3 

10 15-11-14 10 1 
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S1 AND S5 AND 
S3 

17 15-11-14 17 0 

S6 AND S3 AND 
S7 

3 15-11-14 3 0 

S3 AND S5 AND 
S7 

5 15-11-14 5 0 

S8 AND S5 AND 
S7 

0 15-11-14 0 0 

S9 AND S6 5 15-11-14 5 1 

S9 AND S2 AND 
S10 

2 15-11-14 2 0 

S11 AND S6 AND 
S14 

2 15-11-14 2 0 

S11 AND S10 
AND S13 

3 15-11-14 3 1 

S1 AND S10 AND 
S13 

73 15-11-14 24 0 

S1 AND S10 AND 
S13 AND S11 

3 15-11-14 3 0 

S11 AND S6 AND 
S13 AND S12 

1 15-11-14 1 0 

S11 AND patient 
AND S13 AND 
relations 

2 15-11-14 2 0 

S11 AND patient 
AND S13 AND 
treatment 

1 15-11-14 1 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden besksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

26 Går det att identifiera ett genusperspektiv och sociokulturellt 

perspektiv i artikeln, hur i så fall?  ( Ingår ej) 

  

Summa    
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Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2011)  och 

Forsberg, C. & Wengström Y. (2013) 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

 

Gunasekara, I., Pentland, T., 

Rodgers, T. & Patterson, S. 

 

2014, Australien 

“What makes an excellent 

mental health nurse? A 

pragmatic inquiry initiated and 

conducted by people with lived 

experience of service use” 

Kvalitativ studie med 

ostrukturerade 

intervjuer i tre 

omgångar. 

20 personer, både patienter 

och sjuksköterskor med 

erfarenhet från psykiatrisk 

avdelning. 

Hög 

Hawamdeh, S., & Fakhry, R. 

 

2013, Förenta Arabemiraten 

 

”Therapeutic relationships from 

the psychiatric nurses 

perspectives: An interpretative 

phenomenal study” 

 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

17 sjuksköterskor som 

arbetade på två olika 

psykiatriska sjukhus. 

Gemensamt för dem var 

längden på deras erfarenhet 

inom vården. 

Hög 

Hellze´n, O., Kristiansen, L. 

& Norbergh, K-G. 

 

2004, Sverige 

”Being an outsider; Nurses 

statement about a vignette of an 

eldery resident with 

schizophrenia and dementia 

behavior” 

En kvalitativ studie 

baserad på 

frågeformulär. 

75 sjuksköterskor varav 63 

med specialistutbildning mot 

psykiatrin. 

Hög 



 

 
 

     

McCann, T-v. & Clark, E. 

 

2004, Australien. 

“Advancing self-determination 

with young adults who have 

schizophrenia” 

Kvalitativ studie med 

ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

24 sjuksköterskor Hög 

Moe, C., Kvig, E-I., 

Brinchmann, B., & 

Brinchman, B-S. 

 

2012, Norge. 

 

”Working behind the scenes. An 

ethical view of mental health 

nursing and first-episode 

psychosis” 

 

Kvalitativ studie med 

datainsamling 

uppdelade i grupper och 

intervjuer av dessa. 

Analysen influerad av 

Grounded Theory. 

 

7 multidisciplinära team med 

6-8 medlemmar deltog i 

studien. 

Hög 

Pitkänen, A., Hätönen, H., 

Kollanen, M., Kuosmanen, 

L., & Välimäki, M. 

 

2010, Finland 

 

 

”Nurses perceptions of nursing 

interventions suporting quality 

of life in acute psychiatric 

wards” 

Kvalitativ studie med 

intervju av 

fokusgrupper. 

29 sjuksköterskor 

intervjuades om 

uppfattningen av att öka 

patienternas livskvalite. 

Hög 

Scott, S-R., Reid, I., Smith, 

J., Natynczuk, S., Robson-

“A staff perspective of early 

warning signs intervention for 

Kvalitativ studie med 

intervjuer av 

8st sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Hög 



 

 
 

Ward, M. & Vaughan, J. 

 

2004, England 

individuals with psychosis: 

Clinical and service 

implications” 

fokusgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 

Exempel på analys. 

Meningsenheter Översatt Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Two main strategies are 

used in the process of 

educating: knowing how and 

knowing what (McCann & 

Clark, 2004). 

Två huvudstrategier användes I 

utbildningsprocessen: Att veta 

hur och att veta vad. 

Utbildning  Att öka patienternas 

kunskap om sin sjukdom 

och stärka deras 

självförtroende 

Giving information related 

to patients illness, care, 

restrictions used on the 

ward, and patients 

associations were also 

actions related to 

empowering interventions 

(Pitkänen et al, 2010). 

Att delge information om 

patientens sjukdom och 

behandling var ett stärkande 

ingripande. 

Delge information  Att öka patienternas 

kunskap om sin sjukdom 

och stärka deras förtroende 

Service users want to know 

what you know about them- 

communication about the 

process of care should be 

clear, honest and frequent 

Patienterna vill veta, 

kommunikationen om 

vårdplanen bör vara tydlig, ärlig 

och regelbunden. 

Ärlig och tydlig 

kommunikation 

 Strävan efter en öppen 

kommunikation och 

patienternas delaktighet 



 

 
 

(Gunasekara, 2014). 

Nurses also reported that 

showing a client a respectful 

approach really makes a 

difference in how the client 

responds to you and others. 

(Hawamdeh et al, 2013). 

 

Att bemöta patienten 

respektfullt gjorde skillnad i 

patientens eget agerande. 

Bemöta med respekt Se människan- inte 

sjukdomen 

Relationellt och etiskt 

förhållningssätt 

Activities such as going on a 

drive or visiting a café were 

useful to build a trusting 

relationship. 

(Moe et al, 2012). 

En runda med bilen eller besök 

på ett café var användbart för att 

skapa en förtroendegivande 

relation. 

Förtroendegivande 

relation 

Att bygga upp ett 
förtroende och 
bibehålla en god 
relation 

Relationellt och etiskt 

förhållningssätt 

 

     

     

     



 

 
 

     

     

     

     

 


