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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och i andra delar av 

världen. Det har konsekvenser för individen såväl som för samhället vilket sätter stora krav 

på den psykiatriska vården och därmed dess personal. Forskning beskriver att patienter har 

både positiva och negativa erfarenheter av psykiatrisk vårdtid. Studier redovisar även vikten 

av att analysera patienters erfarenheter för förbättringsarbeten av den psykiatriska vården. 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur patienterna upplever mötet med 

sjuksköterskan inom psykiatrisk slutenvård. Metod: En litteraturöversikt där kvalitativa 

studier inkluderades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Huvudresultat: Sex 

kategorier identifierades vilka även ansågs vara de viktigaste faktorerna för hur patienterna 

upplevde mötet med sjuksköterskan var. Dessa kategorier var: Relationen mellan patient och 

sjuksköterska, kommunikation, information, viljan att bli sedd som en individ, kontroll, brist 

på sjuksköterskor och deras tid. Slutsats. Mötet med sjuksköterskan har beskrivits som 

viktigt för patienten och dennes tillfredställelse med vården. Patienter beskriver både positiva 

och negativa upplevelser i mötet med sjuksköterskan inom psykiatrisk slutenvård. 

Majoriteten av upplevelserna var dock negativa.  

 

Nyckelord: Patient, psykiatrisk slutenvård, sjuksköterska, upplevelse.  



 

ABSTRACT 

Background: Mental illness is a public health problem in Sweden as well as in other 

countries around the world. This has not only individual consequences, but also consequences 

for the community which puts pressure on the mental health care and their staff. Research 

reports that patients’ experiences from mental health care are both positive and negative. 

Studies also indicate the value of patients’ experiences for further improvement of mental 

health care. The aim of this study was to gather knowledge about psychiatric inpatients 

experiences regarding their meeting with the nurses. Method: A literature review that 

included studies with qualitative method was analyzed using content analysis. Results: Six 

categories were identified which consisted of: Patient-nurse relationship, communication, 

information, the desire to be seen as an individual, control and the lack of nurses and their 

time. Conclusion: Patients described that the meeting with nurses was important for their 

satisfaction with mental health care. Patients described both positive and negative 

experiences in meeting with nurses. However, the majority of the experiences were described 

as negative. 

 

Keywords: Experience, nursing, patient, psychiatric ward.  
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BAKGRUND 

De människor vars psykiska ohälsa kräver mer än vad öppenvården kan behandla läggs in på 

en sluten psykiatrisk avdelning. Med psykiatrisk slutenvård menas allmänpsykiatrisk 

heldygnsvård där patienten är inlagd på en vårdavdelning där denne kan få behandling och 

omvårdnad av högre grad än vad som är möjligt i hemmet (Psykiatri Södra Stockholm, 2017). 

Flera av dessa människor upplever att deras vårdtid är besvärlig eller till och med negativ 

(Nugteren et al., 2015). För att få en uppfattning om hur patienter upplever vårdtiden har man 

använt tillfredsställelse som mått. Det finns många faktorer som har betydelse för hur 

patienter skattar sin tillfredsställelse bland annat tidigare erfarenheter, förväntningar och 

behandlingens resultat (Røssberg, Melle, Opjordsmoen & Friis, 2009). En studie 

(Bramesfeld, Klippel, Seidel, Schwartz & Dierks, 2007) visar att förbättringsarbeten inom 

vården ska baseras på patienters erfarenheter och åsikter, då det är ett effektivt 

tillvägagångssätt för att förbättra vårdens organisation och patienters tillfredställelse med den. 

Det finns studier (Priebe & Gruyters, 1995; Ries, Jaffe, Comtois & Kitchell, 1999; Ruggeri, 

1994) som visar på att det finns ett tydligt samband mellan patienters tillfredställelse med 

vården och deras tillfrisknande. De patienter som upplever god kvalitet på vården har en 

tendens att tillfriskna och återfå sina ursprungliga funktioner i det vardagliga livet snabbare 

än de som upplevt vården negativt. 

 

Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa används ofta som ett samlingsnamn för ett tillstånd som drabbar en 

människas psykiska mående av olika anledningar. Det kan handla om psykiska sjukdomar, 

besvär, upplevelser eller störningar. Till psykisk ohälsa hör både diagnostiska sjukdomar, 

exempelvis schizofreni men även besvär som nedstämdhet, oro, ångest och sömnsvårigheter, 

vilka även är vanliga symptom till diagnostiska sjukdomar. Psykisk ohälsa påverkar inte 

endast den drabbade individen utan påverkar även familj, vänner och vardagslivet. Individen 

är i en oerhört utsatt situation som ofta upplevs som skrämmande och maktlös. Psykisk 

ohälsa är ett stort folkhälsoproblem i Sverige, vilket även påverkar samhället och hela 

befolkningen då detta är den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar (Hedelin, 

2006). Den stora utsträckningen av detta problem sätter stora krav på att den psykiatriska 

vården ska vara av god kvalitet, kunskapsbaserad och jämlik (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Enligt statistisk för psykisk ohälsa bland unga vuxna (16-24 år) från Socialstyrelsen (2013) 
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kan man se ökning av psykisk ohälsa hos personer födda 1987 i jämförelse med personer 

födda 1971. Unga vuxna har ökande behov av behandling för psykisk ohälsa, kvinnor 

drabbas i högre grad än män, och utlandsfödda behöver vård i större utsträckning än kvinnor 

och män födda i landet. De sjukdomstillstånd som drabbar ungdomsgruppen är främst 

depressions- och ångestsjukdomar samt missbruk. Av de unga vuxna som behandlas 

inneliggande på sjukhus är det många av dem som blir inlagda igen inom fem år. Det har 

även visats att unga vuxna som vårdas för psykisk ohälsa i sin ungdom har en lägre 

utbildningsnivå vid 29 års ålder. Lågutbildade med psykisk ohälsa i bakgrunden har sämre 

förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden än personer utan tidigare besvär 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Socialstyrelsen (2013) undersökte den ekonomiska situationen vid 33 års ålder för personer 

med bakgrund av psykisk ohälsa i sin ungdom. En tredjedel av dessa hade vid 33 års ålder 

annat än förvärvsarbete som huvudinkomst, vilket sågs vara en tre gånger högre risk för 

personer med besvär i sin ungdom än personer helt utan besvär i sin ungdom. Då 

förvärvsarbete inte var ens huvudinkomst kunde det istället vara så att inkomsten kom från 

sjukpenning, arbetsunderstöd, aktivitetsersättning eller sjukersättning (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Det ökande antalet individer som drabbas av psykisk ohälsa leder till att den psykiatriska 

vården möter allt fler i behov av vård och behandling (Socialstyrelsen, 2010). Som tidigare 

nämnt är psykisk ohälsa ett stort folkhälsoproblem i Sverige men kan även ses vara problem i 

andra delar av världen. Till exempel finns det ett stort behov av psykiatrisk vård i USA där 

det år 2000 var 50 miljoner människor som sökte sig till psykiatrin (Hopkins, Loeb & Fick, 

2009). Även i Finland finns det en problematik då psykisk ohälsa är den största anledningen 

till varför människor går i förtidspension. Trots att efterfrågan av den psykiatriska vården i 

Finland ökar med åren har antal sängplatser minskat och i sin tur även vårdtiderna 

(Kuosmanen, Hätönen, Jyrkinen, Katajisto & Välimäki, 2006). I likhet med Finland minskar 

antalet vårdplatser i Sverige då det skett förändringar inom psykiatrin som innebär att 

vårdandet av personer med psykisk ohälsa förflyttats från sjukhuset till patientens hemmiljö 

(Foldemo, 2010).  

 

Sjuksköterskans perspektiv 

En ökad efterfrågan av psykiatrisk vård ställer höga krav på vårdkvaliteten och därför även på 
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sjuksköterskorna. I en studie (Hällgren Graneheim, Slotte, Markström Säfsten & Lindgren, 

2014) beskrivs det att sjuksköterskor upplever stor tidsbrist och att tid för samtal med 

patienterna är minimal. Deltagarna i studien beskriver stor medvetenhet för betydelsen av 

samtal med patienterna men att tid ofta inte finns för att tillgodose detta behov. När det inte är 

möjligt att spendera tillräckligt med tid med patienterna upplever sjuksköterskorna 

skuldkänslor och att de känner sig otillräckliga. De beskriver även att de har höga ambitioner 

till att vara den optimala sjuksköterskan som har tid för alla patienter. De upplever dock brist 

på stöd från övrig verksamhet och chefer samt brist på kunskap för djupare samtal vilket gör 

det omöjligt för dem att få tid för alla patienter och det stärker ytterligare känslan av att vara 

otillräcklig (Hällgren Graneheim et al., 2014). 

 

I en studie (Hanrahan & Aiken, 2008) presenteras resultatet från en enkätundersökning som 

gjorts angående sjuksköterskors arbetsförhållanden på en psykiatrisk avdelning, 

medicinavdelning och en kirurgisk avdelning. De sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin 

upplever att kvalitén på vården är lägre än vad de övriga sjuksköterskorna upplever. De har 

också större oro jämfört med de övriga sjuksköterskorna över att det inte finns tillräckligt 

med personal för att kunna erbjuda vård av god kvalitet. I en annan studie (Brimblecombe, 

Tingle & Murrells, 2007) undersöker författarna hur sjuksköterskor inom psykiatrin kan 

förbättra patienters upplevelse av vårdtiden. Frågan presenteras för organisationer inom 

hälso-och sjukvården, där även sjuksköterskor är inkluderade. Resultatet jämförs senare med 

vad patienterna själva förväntar sig. Det patienterna ansåg var viktigast var 

kompetensutveckling hos sjuksköterskorna och patienternas egna inflytande. I likhet med 

patienterna anser sjuksköterskorna tillsammans med organisationer att patienternas inflytande 

på vården har störst betydelse medan kompetensutveckling inte värderas lika högt 

(Brimblecombe et al., 2007). En annan studie (Olusina, Ohaeri & Olatawura, 2002) visar 

liknande angående hur patienters och sjuksköterskors uppfattningar om vårdtiden skiljer sig. 

Patienterna upplever vårdmiljön mer positiv än mötet med sjuksköterskan, medan 

sjuksköterskorna upplever mötet med patienterna som det mest positiva. 

 

Det goda mötet 
Enligt Foldemo (2010) värderas det lika viktigt att lära känna patienten som att ge fysisk 

omvårdnad. För att lära känna patienten är det viktigt med interaktion och det som lägger 

grunden för ett samspel mellan patient och sjuksköterska är det goda mötet. Det goda mötet 
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kännetecknas av att båda parterna känner respekt för varandra och sina olika utgångspunkter. 

Det vill säga att patienten har all kunskap om sig själv och sjuksköterskan har den 

yrkesmässiga kunskapen. Vidare är det viktigt att sjuksköterskan visar att hen har tid för 

mötet, lyssnar aktivt och försöker förstå patientens perspektiv och situation. En relation kan 

upprättas mellan en sjuksköterska och en patient genom mötet. I en relation kan patientens 

känsla av ensamhet minska medan patientens förmågor och resurser förstärks (Foldemo, 

2010). 

 

Det finns möjlighet att genom relationer skapa förståelse om sina egna och andras 

erfarenheter och känslor, det ger möjligheten till att bli bekräftad som sig själv och som 

individ, detta ses som ett grundligt mänskligt behov (Eriksen, Arman, Davidson, Sundfør & 

Karlsson, 2014). En relation bildas genom samspel mellan individer. Hur en relation mellan 

en patient och en sjuksköterska bildas grundas på vad som händer mellan dessa, om känslan 

av samhörighet och förtroende för den andra skapas. När det bildas en medvetenhet om att 

man i en relation delar samma mentala landskap kan det bekräfta känslan av tillhörighet med 

andra och samhället (Eriksen et al., 2014). Patienter har angivit att relationen mellan dem och 

sjuksköterskan är en av de främsta faktorerna för tillfredställelse med vården (Howard, El-

Mallakh, Rayens & Clark, 2003). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är det av stor betydelse för patienter med psykisk ohälsa att de 

känner förtroende till sjuksköterskan. Detta åstadkoms genom ett gott bemötande och 

utveckling av god kontakt mellan patient och sjuksköterska, vilket kan ta tid att skapa, men 

det är viktigt för behandlingsresultatet att det läggs tid och energi för att åstadkomma en god 

kontakt. För en patient är det viktigt att sjuksköterskan har i åtanke att patienter med psykisk 

ohälsa kan ha svårigheter med koncentration, nedsatt kognitiv förmåga och ha en känsla av 

värdelöshet. Detta kan skapa hinder för patienten när denne behöver uttrycka sina behov och 

ta till sig information och fatta beslut (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Enligt Sharac och medarbetare (2010) visar tidigare studier att en av de viktigaste faktorerna 

för att patienten ska uppleva god kvalité på vården är att sjuksköterskan tar sig tid för 

patienten och visar omtanke. Det räcker dock inte med att ägna mer tid åt patienten, utan 

kvalitén på tiden är avgörande för att den ska förbättra patientens upplevelse av vårdkvalitén 

(Sharac et al., 2010). Den tid som sjuksköterskan ägnar åt patienten bör präglas av respekt, 
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aktivt lyssnande och förståelse för patientens situation (Foldemo, 2010). Sharac och 

medarbetare (2010) undersökte hur mycket tid sjuksköterskor spenderar med patienter och 

resultatet visade att de flesta sjuksköterskor spenderar ungefär hälften av sin tid med 

patienterna. Men det finns även de som spenderar så lite som 15-18 procent av sin tid med 

patienterna (Sharac et al., 2010). När författarna till denna studie praktiserade på en 

psykiatrisk slutenvårdavdelning upplevde de att majoriteten av sjuksköterskans tid 

tillbringades med administrativt arbete eller i möten med andra professioner. Även när det 

inte fanns något administrativt arbete spenderades mycket av sjuksköterskans tid inne på 

personalrummet, medan patienter på avdelningen var ensamma på sina rum eller tittade på tv. 

Enligt Rydon (2005) upplever patienter sjuksköterskans höga belastning av administrativt 

arbete som något negativt då det upptar tid från sjuksköterskan som kan spenderas med 

patienterna. Trots att patienterna i studien upplevde negativa upplevelser i mötet med 

sjuksköterskan värderar de den terapeutiska relationen med sjuksköterskan högt. Det antyder 

att sjuksköterskan har en bundsförvant i varje patient vilket måste värdesättas och underhållas 

för att bygga och stärka relationen till patienten (Rydon, 2005). 

 

Teoretisk referensram 
Swansons omvårdnadsteori beskrivs av Wojnar (2014) som en vårdande process med fem 

grundläggande faktorer: ”Caring”, “Knowing”, “Being with”, “Doing for”, “Enabling” och 

“Maintaining belief”. Teorin har visat sig vara applicerbar på både forskning, utbildning och i 

omvårdnadsarbete (Wojnar, 2014). 

 

”Caring”, beskrivs som ett vårdande sätt att relatera till en annan person, samt känna 

engagemang och ansvar för denne. Begreppet ”knowing” beskriver hur sjuksköterskan utan 

antagande ska sträva efter förståelse för patientens situation. Patienten ska vara i fokus och 

sjuksköterskan ska vara lyhörd och observant på hur patienten uttrycker sig. Situationen ska 

noggrant bedömas av sjuksköterskan och under hela processen ska båda parterna vara 

engagerade. ”Being with” är att vara känslomässigt närvarande för patienten, vilket innebär 

att vara där i person, förmedla tillgänglighet samt att dela med sig av sina känslor utan att 

belasta patienten. ”Doing for” innebär att sjuksköterskan ska vårda patienten på ett sätt som 

denne själv och patienten skulle vilja bli vårdad på. Detta innebär även att ha förmågan att 

kunna förutse behov, bemöta dessa med skicklighet och kompetens samt att skydda patienten. 

Allt detta med bibehållen värdighet för patienten. ”Enabling” innebär att underlätta patientens 
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resa genom förändringar i livet och främmande händelser genom att fokusera på händelserna 

och informera, förklara, stötta, bekräfta känslor, utveckla alternativ, tänka igenom 

händelserna och ge återkoppling. ”Maintaining belief” är att tro på patientens förmåga att ta 

sig igenom förändringar eller svåra händelser i livet, upprätthålla en hoppfull attityd mot 

patienten samt att hjälpa denne att finna mening. Sjuksköterskan ska finnas till för patienten i 

alla lägen och vad som än händer. 

 

Swansons omvårdnadsteori är generaliserbar till patient och sjuksköterskors relationer i 

många olika vårdsammanhang. De ovan beskriva begreppen av omvårdandsteorin förklarar 

hur sjuksköterskan bör förhålla sig till patienten i vårdandet (Wojnar, 2014). 

 

Problemformulering 

Psykisk ohälsa drabbar många individer världen över och visar sig i många länder vara ett 

samhällsproblem som ger högre belastning på vården. Patienter beskriver sin vårdtid inom 

psykiatrisk slutenvård som besvärlig och negativ. Det har betydelse för patientens upplevelse 

av vården att det finns en god kontakt mellan patient och sjuksköterska. Därför syftar denna 

studie till att söka kunskap och sammanställa hur patienter upplever mötet med 

sjuksköterskan inom psykiatrisk slutenvård. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att få kunskap om hur patienter upplever mötet med 

sjuksköterskan inom psykiatrisk slutenvård. 

 

METOD 

Design 

Till denna studie valde författarna att göra en litteraturöversikt för att få kunskap för hur 

patienter upplever mötet med sjuksköterskan. För datainsamlingen valdes med kvalitativ data 

och motiveringen var att få förståelse för patienters upplevelse beskrivet ur ett 

patientperspektiv (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Forskningsetiska övervägande 

Sedan 2004 finns det en lag, SFS 2003:406, som innebär att forskning som inkluderar 

människor måste etikprövas, vilket innebär att forskning ska bli godkänt måste den respektera 
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människovärdet, grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, vilket också innebär att 

deltagare i studier skall delta frivilligt och kunna dra sig ur när de vill (Codex, 2016). Därför 

har författarna till denna studie identifierat att inkluderade studier blivit etiskt godkända. När 

en litteraturöversikt utförs görs ett urval av artiklar genom datasökning. För att urvalet inte 

ska bli selektivt mot författarnas egna preferenser har de haft ett opartiskt och kritiskt 

förhållningssätt vid urvalet av artiklarna för att inte resultatet ska stödja författarnas egna 

ståndpunkt (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna var aktsamma vid översättning av 

studierna från engelska till svenska för att undvika tolkning under analysprocessen. 

 

Sökstrategi 

Sökningen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL. PubMed är enligt Karolinska 

Institutet (2017) den största databasen. PubMed och CINAHL tillhandahåller referenser till 

artiklar inom bland annat omvårdnad. Uppsala Universitet ger tillgång till tidskrifter vars 

referenser kan sökas genom dessa databaser.  

 

Studiens inklusionskriterier: originalartiklar med kvalitativ metod, publicerade mellan år 

2006-2016, på engelska eller svenska, målgruppen var patienter över 16 år samt att artiklarna 

skulle vara tillgängliga online genom Uppsala universitets bibliotek. 

 

Sökord: Experience, patient, psychiatric, ward, nurse, inpatients, attitude, nursing, care, 

nursepatient, relations, interview, views, satisfaction, communication, hospitalized, service 

users, interaction, admission, mental illness, mental health, lived experience. 

 

Sökningen resulterade i 1480 artiklar. De olika kombinationerna av sökorden och dess 

resultat presenteras i tabell 1. Författarna granskade sökresultat och fann 101 relevanta 

artiklar. Efter vidare granskning av abstrakt valdes 37 artiklar utifrån relevans till studiens 

syfte och inklusionskriterier. Sedan helhetsgranskades de 37 artiklarna och icke relevanta 

artiklar exkluderades. Slutresultatet blev 12 artiklar, för översikt av artiklar se bilaga 1. En 

manuell sökning gjordes genom att granska utvalda studiers referenser där 26 artiklar hittades 

och granskades utifrån relevans till studiens syfte och inklusionskriterier. Utav de 26 var det 

inga som hade relevans för denna studie, främsta orsaken var att de publicerades för över 10 

år sedan.  
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Tabell 1. Sökresultat. 
 

Datum Databas Sökord Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Valda 
artiklar 

Artikelnummer 
enligt artikel-
översikt 

5/9-16 PubMed Patient 
admission 
psychiatric 
ward 

193 13 7 1 12 

5/9-16 PubMed Inpatient 
psychiatric 
care 
experience 

261 11 2 1 7 

5/9-16 PubMed Nurse patient 
relations 
psychiatric 
ward 

50 9 2 1 2 

6/9-16 PubMed Patient 
experience 
nursing 
psychiatric 
ward 

41 5 1 0  

6/9-16 PubMed Inpatient 
attitude 
psychiatric 
nursing 

171 3 2 2 10, 11 

7/9-16 PubMed Psychiatric 
service users 
experience of 
nursing 

53 5 3 1 3 

7/9-16 PubMed Patient 
satisfaction 
nursing 
psychiatric 
ward 

57 3 2 0  
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7/9-16 PubMed Psychiatric 
inpatient 
experience of 
nursing 

91 4 2 0  

7/9-16 PubMed Patient 
admission 
experience 
psychiatric 
ward 

65 8 3 0  

7/9-16 CHINAL Patient 
experience of 
psychiatric 
ward 

54 2 1 0  

8/9-16 CHINAL Patient 
experience 
nursing 
mental health 
ward 

23 1 1 1 1 

8/9-16 PubMed Nurse-patient 
relations 
mental health 
ward 

43 6 2 1 5 

8/9-16 PubMed Patient-nurse 
relation 
psychiatric  

193 9 1 0  

9/9-16 CHINAL Service users 
experience 
psychiatric 

91 17 4 1 4 

9/9-16 CHINAL Lived 
experience of 
nursing 
psychiatric 

33 3 2 2 8, 9 

13/9-
16 

CHINAL Patients 
feelings 
psychiatric 
care 

55 1 1 0  
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14/9-
16 

PubMed Nurse-patient 
interaction 
psychiatric 
ward 

6 1 1 1 6 

 

Bearbetning och analys 

De 12 artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades enligt Statens beredning för medicins och 

social utvärderings (SBUs) granskningsmall för granskning av studier med kvalitativ metod 

(SBU, 2014). Enligt denna mall har kriterier för urval, datainsamling, analys, dataredovisning 

och studiens vetenskapliga värde betydelse för hur högt kvaliteten skattas. Författarna valde 

att utgå från ett poängsystem, enligt Bahtsevani, Stoltz och Willman (2011), för att kunna 

identifiera om artikeln hade hög, medel eller låg kvalitet. Kriterierna i SBU:s 

kvalitetgranskningsmall besvarades med: “ja”, “nej”, “oklart” eller “ej tillämplig”, där “ja” 

gav ett poäng och resterande gav noll poäng. När poängen räknades ihop omvandlades de till 

procent. Utifrån hur många procent en studie fick bestämdes vilken kvalitet den hade, under 

50 procent låg kvalitet, mellan 50 och 69 procent medelhög kvalitet och över 69 procent hög 

kvalitet. Det var en artikel med låg kvalitet, sju stycken med mellan kvalitet och fyra stycken 

med hög kvalitet. 

 

Efter kvalitetsgranskningen bearbetades artiklarnas resultatdelar med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys på manifest nivå. Innehållsanalysen är en metod som 

används för att analysera kvalitativ data. Den här typen av analys används oftast då insamlad 

data har varit intervjuer eller observationer, men Graneheim och Lundman (2004) föreslår 

även att när resultat i kvalitativa studier ska presenteras, kan innehållsanalys användas som 

metod för att analysera resultaten (Graneheim & Lundman, 2004). Initialt lästes artiklarna 

flera gånger för att sedan kunna identifiera meningsbärande enheter som var relevant till den 

här studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att förkorta ner 

texten men fortfarande behålla samma betydelse. Den kondenserade meningen gjordes till en 

kod där strävan var att hålla sig så textnära som möjligt för att undvika tolkning. Koderna 

sorterades efter likhet med varandra, utifrån dessa grupperingar skapades 13 subkategorier. 

Subkategorier som beskrev liknande upplevelser kunde skapa en gemensam kategori, 

exempelvis subkategorierna ”viljan att bli hörd” och ”viljan till samtal” skapade kategorin 

”kommunikation”. De tre subkategorier som inte hade likheter med varandra förblev egna 
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och blev därmed kategorier. Se bilaga 2 för exempel på hur innehållsanalysen gått till väga.  
 

RESULTAT 

Patienters upplevelser belyste olika komponenter som önskades, saknades, värderades och 

uppskattades i mötet med sjuksköterskan. Innehållsanalysen som genomfördes på studiernas 

resultatdelar genererade sex kategorier. Dessa var: relationen mellan patient och 

sjuksköterska, kommunikation, information, viljan att bli sedd som en individ, kontroll, brist 

på sjuksköterskor och deras tid. För översikt över de utvalda artiklarna som den här studiens 

resultat grundas på se bilaga 1. 

 

Relationen mellan patient och sjuksköterska 

Hjälpsamma och vänliga sjuksköterskor 

Patienter tillfrågades om vilka egenskaper de gillade hos sjuksköterskor och deras svar var att 

de uppskattade sjuksköterskor som hade humor, var omtänksamma, hjälpsamma, vänliga och 

glada. En patient beskrev att när en sjuksköterska visade egenskaper som vänlighet och 

omtanke ingav det känslan av att känna sig värdefull. En annan patient beskrev att det 

förbättrade erfarenheten av tiden på sjukhuset när sjuksköterskan bemötte patienten med ett 

leende på läpparna (Wyder, Bland, Blythe, Matrasso & Crompton, 2015). Andra patienter 

uttryckte att de ville bli bemötta med omvårdnad och medlidande (Gunasekara, Pentland, 

Rodgers & Patterson, 2014). Det uttrycktes att sjuksköterskor ibland upplevdes ha väldigt 

mycket att göra men ändå hade ett glatt bemötande och de beskrevs av flera patienter som 

suveräna, omtänksamma och kärleksfulla men ibland stränga. Patienter upplevde även att 

sjuksköterskor var hjälpsamma och att de gjorde vad som helst för patienterna utan att de 

behövde skämmas. När patienter såg hur andra patienter blev behandlade med respekt av 

sjuksköterskor ökade deras självkänsla samt hoppet om att bli frisk (Pollitt & O’Connor, 

2008). 

 

Respektfull och terapeutisk relation 

Flera patienter uttryckte betydelsen och vikten av att ha en relation till sjuksköterskan, i 

vilken de både kunde skratta och ha seriösa och allvarliga samtal tillsammans (Lilja & 

Hellzén, 2008; Walsh & Boyle, 2009). Patienter ville att sjuksköterskan skulle känna genuint 

intresse för deras livshistoria och erfarenheter samt att de bemötte patienterna på ett holistiskt 

sätt (Gunasekara et al., 2014). När interaktionen mellan patient och sjuksköterska upplevdes 
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som positiv ingav det känslan av att ha blivit tagen seriöst och blivit lyssnad till, vilket bidrog 

till ett ökat självförtroende hos patienten. Patienters interaktioner med sjuksköterskor belyste 

vikten av terapeutiska relationer som grundades på tillit, empati och ömsesidig respekt 

(Walsh & Boyle, 2009). Patienter uttryckte att när de blev behandlade med respekt gav de 

respekt tillbaka till sjuksköterskan, vilket var viktigt för kontakten mellan dem (Stewart et al., 

2015). Patienter ville inte att sjuksköterskan skulle tycka synd om dem eller prata bebisspråk, 

de ville bli bemötta som medmänniskor (Lilja & Hellzén, 2008; Wyder et al., 2015). Vidare 

beskrevs att när interaktioner präglades av respekt bidrog det till att patienterna fick en bättre 

erfarenhet av tiden på sjukhuset. De beskrev att ett tecken på respekt var att inte prata om 

patienter i allmänna utrymmen och om debriefing var nödvändigt skulle det ske professionellt 

i ett avskilt rum (Gunasekara et al., 2014). För en god erfarenhet av vårdtiden beskrev andra 

patienter att det var viktigt att känna tillit till sjuksköterskan. Patienter beskrev dock att 

tilliten till sjuksköterskor och deras förmåga att utföra patienters behandling på rätt sätt inte 

alltid var självklar (Gilburt, Rose & Slade, 2008). 

 

Trygghet i relationen 

Patienter förväntade sig att det skulle kännas tryggt under tiden de var inlagda på en 

psykiatrisk avdelning och de förväntade sig trygghet från sjuksköterskorna. Känslan av 

trygghet var direkt kopplat till den sociala kontakten mellan patient och sjuksköterska. Var 

kontakten god kände patienterna sig trygga. Vidare gav det patienter en känsla av trygghet 

och tillit när sjuksköterskor kunde bemöta patienters olika behov och skapa en terapeutisk 

miljö. Patienterna upplevde att sjuksköterskor såg det som sin uppgift att tillgodose 

patienternas behov och att se till att de hade god hälsa (Stewart et al., 2015). 

 

Uppmuntran 

Patienter har uttryckt att de ville ha uppmuntran från sjuksköterskan för att sträva efter sina 

drömmar, bibehålla vänskap, upprätthålla tidigare hobbys och andra aktiviteter samt 

uppmuntra till att sträva mot att komma tillbaka till arbetslivet. De uppskattar aktiviteter och 

föreslog att sjuksköterskor borde arrangera fler aktiviteter och utflykter som de gör 

tillsammans (Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 2008). Patienter uppskattade när 

sjuksköterskor utförde aktiviteter med dem för att minska tristess, som tillexempel att spela 

spel (Lilja & Hellzén, 2008). Några patienter beskrev att de uppskattat när sjuksköterskan 

inkluderat dem i aktiviteter som inkluderade planering och shopping av dekoration till 
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avdelningen (Johansson, Skärsäter & Danielson, 2006). Patienter beskrev att en suverän 

sjuksköterska tog reda på individens hopp, drömmar, mål och styrkor för att uppmuntra 

framsteg för patienten (Gunasekara et al., 2014). 

 

Upplevda brister hos sjuksköterskan 

Det uppstod situationer där patienterna kände sig övergivna av sjuksköterskorna. När 

patienterna blev lämnade ensamma tillsammans tydde de sig istället till varandra för samtal 

när svårigheter uppkom (Lilja & Hellzén, 2008). Det fanns patienter som upplevde att 

sjuksköterskor aktivt försökte hålla sig borta från dem och höll sig instängda på sina kontor. 

På grund av sjuksköterskornas attityder kände patienter att de inte kunde gå till 

sjuksköterskorna när det var något som hade hänt och gick hellre till en annan patient för 

hjälp (Gilburt et al., 2008). Andra patienter beskrev att sjuksköterskors attityder angående 

deras yrke påverkade hur de bemötte patienterna. Vissa sjuksköterskor upplevdes inte 

uppskatta sitt yrke och gjorde minsta möjliga, vilket gav patienterna en känsla av att 

sjuksköterskorna inte brydde sig om dem (Stewart et al., 2015). Flera patienter lyfte 

problematiken med att sjuksköterskor inte hade tillräcklig kulturell kunskap och att de hade 

haft negativa erfarenheter av sjuksköterskor som haft bristande förståelse för patienters 

kultur. Detta upplevdes i vissa fall till och med som rasism (Gilburt et al., 2008). En annan 

patient beskrev att det var få av sjuksköterskorna som besatt egenskaperna av att behandla 

dem som medmänniskor, vara intresserade, inte såg ner på dem eller hade tid för dem (Walsh 

& Boyle, 2009). 

 

Kommunikation 

Viljan att bli hörd 

Patienter upplevde att de påverkades både positivt och negativt av kommunikationen mellan 

dem och sjuksköterskorna. Patienter uttryckte att när sjuksköterskor lyssnade och visade 

förståelse för dem stärktes den positiva upplevelsen samt att det gav känslan av att de blev 

respekterade (Gilburt et al., 2008). När patienter bad om att få prata med sjuksköterskan 

upplevde de att de blev lyssnade på men samtidigt upplevde de att sjuksköterskan endast 

lyssnade utan att agera på det som patienterna berättade (Stewart et al., 2015). Andra 

patienter beskrev att de uppskattade när sjuksköterskan visade förståelse för deras 

erfarenheter samt visade sitt stöd för dem så att de kunde delge sig av sina 

erfarenheter(McCloughen, Gillies & O´Brien, 2011). Det var inte bara viktigt för patienterna 
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att de blev lyssnade på, utan de ville kunna berätta för sjuksköterskorna om sina tankar utan 

att de skulle bli dömda (Gilburt et al., 2008). Det uppskattades av patienter när 

sjuksköterskan visade förståelse för dem samtidigt som de då kände stöd (Pitkänen et al., 

2008). Patienter upplevde att det var viktigt att sjuksköterskan hjälpte dem till att förstå sina 

egna problem och hur de skulle hantera dessa (Nolan, Bradley & Brimblecombe, 2011; 

Wyder et al., 2015). När patienterna blev lyssnade på upplevde dem att samarbetet mellan 

patient och sjuksköterska förbättrades. Patienter hade en vilja till samarbete med 

sjuksköterskan men de flesta av patienterna menade att det var svårt att få sjuksköterskan till 

att samarbeta, och detta förvärrades när det fanns en bristande kommunikation (McCloughen 

et al., 2011). 

 

Viljan till samtal 

Det var viktigt för patienterna att de fick tid till samtal och att de alltid hade någon de kunde 

prata med (Gilburt et al., 2008; Lilja & Hellzén, 2008). Liknande beskrevs av andra patienter 

men även att samtal gav dem trygghet och känsla av anknytning till sjuksköterskan, det var 

det som gjorde vårdtiden uthärdlig (Wyder et al., 2015). Patienterna önskade att de skulle 

kunna prata med sjuksköterskorna om sina känslor, familj, relationer, sin sjukdom, drömmar, 

förhoppningar och andlighet men de ansåg att sjuksköterskorna inte intresserade sig för dem 

tillräckligt (Pitkänen et al., 2008). Vardagliga samtal stärkte patientens tillit och relation till 

sjuksköterskan (Gunasekara et al., 2008). Andra patienter upplevde att de få stunder 

sjuksköterskan kommunicerade med dem så var det av en speciell anledning och att det var 

sällsynt med icke formella samtal (Stewart et al., 2015) 

 

Patienterna tyckte att sjuksköterskor ofta tog sig tid att prata med dem och gjorde det lilla 

extra för dem (Stewart et al., 2015; Wyder et al., 2015). Däremot upplevde patienter att det 

var brist på både enskilda samtal och samtal i större grupper samt att vid de tillfällen 

sjuksköterska inte hade tid att prata kände de sig avvisade (Stewart et al., 2015; Wyder et al., 

2015). Patienter upplevde att det istället var vanligare att sjuksköterskor gav medicin än att de 

erbjöd samtal samt att sjuksköterskorna hellre observerade patienterna än att de frågade hur 

de mådde (Lilja & Hellzén, 2008; Walsh & Boyle, 2009). 

 

Patienterna ville att sjuksköterskorna skulle se dem som enskilda individer som ville dela 

med sig av sina erfarenheter. De menade att detta kunde ha bidragit till att det hade varit 
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lättare för dem att prata om sin sjukdom (Wyder et al., 2015). Patienterna ville ha ärlig, 

frekvent och tydlig kommunikation, de ville ha återkoppling på frågor som ställts och de ville 

att sjuksköterskan skulle bekräfta att de hört vad patienten berättat (Gunasekara et al., 2014). 

Det ansågs vara brist på kommunikation mellan patient och sjuksköterska enligt patienterna, 

och de tyckte att de hade betydligt mer och bättre kommunikation med varandra än med 

sjuksköterskorna och annan personal (Gilburt et al., 2008). 

 

Information till patienten 

Tecken på omsorg och respekt 

För patienter var det viktigt att de fick information gällande sin vård och vårdtid, vilket sågs 

som tecken på engagemang och respekt. Sjuksköterskan sågs av patienter som en länk till 

andra professioner, det förväntades att sjuksköterskan skulle förmedla den information hen 

fick från andra professioner till patienten (Gunasekara et al., 2014; McCloughen et al., 2011). 

Patienter önskade att sjuksköterskor skulle ta sig tid att förklara varför deras behov eller 

önskningar inte kunde bli mötta, även när de hade mycket att göra. Ifall de gjorde det, kunde 

de undvika att patienter kände sig åsidosatta eller övergivna. Patienter önskade även att 

sjuksköterskan i början på sitt arbetspass skulle gå till patienten och presentera sig och sin 

roll samt vad det fanns för plan för patienten under passet (Gunasekara et al., 2014). Många 

patienter uttryckte att de blivit försedda med information men på fel sätt. De hade fått 

information i alldeles för stor mängd, vid opassande tidpunkter och när de var som minst 

mottagliga för den (Nolan et al., 2011). En patient beskrev hur hon hade fått olika 

information från olika sjuksköterskor, den ena hade sagt att hon fick gå hem och den andra 

hade stoppat henne när hon var på väg och sagt att hon måste stanna kvar, vilket orsakade 

frustration hos patienten (Walsh & Boyle, 2009). 

 

Information vid ankomst 

Vid ankomst till avdelningen upplevde patienter att de kände sig förvirrade och inte visste 

vad som hände. De upplevde att ingen information gavs och trodde att om de hade blivit 

bättre informerade hade deras förvirring inte varit lika stor. En annan patient uttryckte att hon 

kände sig hotad när hon kom till avdelningen på grund av att hon inte visste vad som hände. 

Hon förstod inte varför hon var där och hon fick inte sina frågor besvarade av sjuksköterskan 

varpå hon kände sig hotad av denne och blev aggressiv (Wyder et al., 2015). 
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Information om sjukdom, behandling och mediciner 

Patienter uttryckte att de ville ha mer information från sjuksköterskan om sin sjukdom, sina 

mediciner och sin behandling samt vilka alternativ det fanns för dessa (Nolan et al., 2011; 

Pitkänen et al., 2008). De ville gärna ha information om vilka behandlingar de fick samt att 

de ville få sin oro om behandlingar hörda (Wyder et al., 2015). Det var flera patienter som var 

missnöjda med informationen om mediciner, de ansåg inte att det blev informerade om dess 

verkan och biverkan. De fick sällan information när de efterfrågade den eller så fick de 

skriftlig information, vilket de inte uppskattade (Walsh & Boyle, 2009). 

 

Viljan att bli sedd som en individ 

Det var flera patienter som beskrev hur de hade blivit behandlade efter sina diagnoser eller 

sina symtom istället för vilka de var som individer (Lilja & Hellzén, 2008; Stewart et al., 

2015; Wyder et al., 2015). Patienter uppskattade när sjuksköterskor bemötte dem som 

individer och inte ”diagnoser”, vilka de kunde skratta och prata med (Lilja & Hellzén, 2008). 

När patienter blev behandlade som enskilda individer av sjuksköterskorna beskrevs av flera 

patienter som en fördel för deras tillfrisknad och erfarenhet på sjukhuset (Stewart et al., 

2015). Patienter värdesatte sjuksköterskor som såg förbi deras sjukdom och diagnos och 

behandlade dem med respekt för deras person och interagerade med dem. De upplevde dock 

att sjuksköterskorna inte behandlade dem som individer och att deras lösning på allt var att ge 

dem medicin (Nolan et al., 2011; Wyder et al., 2015). De ansåg att sjuksköterskor behandlade 

dem som en del av ett kollektiv istället för enskilda individer, där deras identitet kopplades 

till deras beteende (Lilja & Hellzén, 2008). 

 

Patienter upplevde att besluttagande om deras behandling var långsamma och i största del 

personal-ledda (Nolan et al., 2011). Patienter beskrev att de upplevde att deras kunskap om 

sin hälsa inte värderades av sjuksköterskan, vilket gjorde att de tyckte att det var svårt att 

samarbeta med sjuksköterskan (McCloughen et al., 2011). Patienter kände sig inte 

involverade i utformningen av deras behandling och vårdplan och de ansåg att deras behov 

värderades lägre än sjukhusets rutiner (Walsh & Boyle, 2009). Patienter upplevde även att de 

begränsningar som fanns på avdelningen inte var anpassade efter individen. De föreslog att 

möten med sjuksköterskan skulle baseras på patientens individuella behov. Dessutom skulle 

mindre tvång och förhållningsregler tillämpas angående medicinering, aktiviteter och 

kontakter utanför sjukhuset för att stödja självbestämmande. Det var viktigt för patienters 
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livskvalitet att få öva och utöva självbestämmande (Pitkänen et al., 2008). 

 

Kontroll 

Många patienter upplevde känslan av att de inte hade kontroll över sin egen situation och att 

sjuksköterskorna använde sig av olika strategier/medel för att ta kontroll över dem (Gilburt et 

al., 2008; Johansson et al., 2015; Lilja & Hellzén, 2008; Stewart et al., 2015; Wyder et al., 

2015). Patienter rapporterade att ett sätt för sjuksköterskorna att ta kontroll var att de 

undanhöll information från patienterna och ett annat sätt var att de inte fick chansen att 

uttrycka vad de tyckte i vissa situationer (Johansson et al., 2015). 

 

Ett antal patienter uttryckte en känsla av maktlöshet när de inte fick bestämma över sina 

rutiner själva vilket innebar att sjuksköterskan tog kontroll över dem (Wyder et al., 2015). I 

motsats till detta upplevde andra patienter att de rutiner som sjuksköterskan skapade åt dem 

på avdelningen gav dem trygghet (Pitkänen et al., 2008). Ytterligare ett sätt för 

sjuksköterskorna att ta kontroll enligt patienterna var att de påverkade patienterna till att 

agera som de ville samt att de använda sig av kontrollstrategier för att hantera vårdandet 

(Johansson et al., 2015). Patienterna berättade att de upplevde sig vara i underläge när 

sjuksköterskorna tog kontroll och gick ihop mot patienterna. Deras sätt att återfå kontrollen 

var att försöka göra sig hörda och att medvetet välja vilken sjuksköterska de talade med 

(Johansson et al., 2015). Andra patienter använde sig av aggressivitet för att återfå kontrollen 

(Lilja & Hellzén, 2008). 

 

Det fanns patienter som uttryckte aggressivitet på andra sätt och det var bland annat i 

situationer när de kände sig rädda och otrygga (Gilburt et al., 2008). Patienterna berättade att 

det var rädsla och våld som fick dem att känna sig otrygga, det fick till och med en patient att 

lämna avdelningen. De upplevde att sjuksköterskorna inte brydde sig om att patienterna var 

rädda. När sjuksköterskorna tog kontroll över kaosartade situationer och inte använde sig av 

tvång utan var omhändertagande då kände patienterna tillit och trygghet till sjuksköterskan 

(Gilburt et al., 2008). Närvarande sjuksköterskor på avdelningen ingav känsla av trygghet, att 

de fanns till hands för att skydda patienterna mot varandra (Pollitt & O’Connor, 2008). När 

patienter var frustrerade upplevde de att de blev bemötta aggressivt och sjuksköterskornas 

aggressiva bemötande gjorde att patienterna kände sig oskyddade (Rose, Evans, Laker & 

Wykes, 2015). 
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Ytterligare ett sätt för sjuksköterskorna att ha kontroll över patienterna var att använda sig av 

regler på avdelningen, vilket fick patienterna att känna sig maktlösa (Walsh & Boyle, 2009). 

Regler upplevdes av patienter vara något som skapade en distans mellan patienter och 

sjuksköterskor. Dessa regler kunde vara att de inte fick lämna avdelningen vilket gjorde att de 

kände sig avlägsna från sitt sociala liv. Patienterna upplevde att sjuksköterskor satte upp 

regler för att få dem mer passiva vilket gjorde att patienterna kände att det inte fanns något 

mål med behandlingen annat än att vänta ut tiden tills de blev utskrivna (Lilja & Hellzén, 

2008). 

 

Tvång var något som kunde kopplas till sjuksköterskors sätt att ta kontroll och kunde 

upplevas både positivt och negativt av patienterna (Gilburt et al., 2008; Lilja & Hellzén, 

2008; Rose et al., 2015). Enligt patienter kunde tvång användas för att få dem till att vara på 

det sätt som sjuksköterskorna önskade (Lilja & Hellzén, 2008). En del patienter uttryckte att 

de upplevde sjuksköterskorna som rädda för dem och att det var därför de tog till tvång och 

patienterna upplevde detta som ett maktmissbruk. De kopplade även ihop känslan av att inte 

känna sig fria och inte litad på med tvång. Patienter menade att när sjuksköterskorna inte 

litade på dem fick de inte någon frihet och kunde råka ut för tvångsåtgärder (Gilburt et al., 

2008). Andra patienter upplevde kontroll i form av tvång som nödvändigt vid vissa tillfällen, 

exempelvis i kaosartade situationer. De kände att den typen av kontroll från sjuksköterskorna 

skapade trygghet för dem (Johansson et al., 2015; Stewart et al., 2015). 

 

Brist på sjuksköterskor och deras tid 

Patienterna uttryckte att brist på tid och sjuksköterskor påverkade dem (Rose et al., 2015; 

Walsh & Boyle, 2009; Wyder et al, 2015). Patienterna upplevde att sjuksköterskorna alltid 

var upptagna och att de inte tog sig tid för patienterna. De berättade att det var svårt att hitta 

sjuksköterskor när de behövde, men när de väl fanns tillgängliga så uppskattades 

sjuksköterskans tid för patienten (Wyder et al., 2015). När sjuksköterskorna inte hade tid, inte 

ens när de blev tillfrågade att ta sig tid ledde det i sin tur till att patienterna kände minskad 

möjlighet att bli hörda (Walsh & Boyle, 2009). Andra patienter berättade att 

sjuksköterskornas otillgänglighet gjorde dem oroliga, de var oroliga att sjuksköterskan inte 

skulle vara på plats ifall det skulle hända något allvarligt. Patienterna upplevde också att de 

inte fick uppmärksamhet när de ville, och att det var skillnad när sjuksköterskorna ville ha 
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uppmärksamhet från dem. När sjuksköterskorna ville ha uppmärksamhet förväntade de sig att 

de skulle få det till 100 procent, men var inte beredda att ge liknande uppmärksamhet tillbaka 

(Stewart et al., 2015). 

 

Sjuksköterskornas tidsbrist kunde medföra tydliga konsekvenser för patienterna. De kunde 

känna sig besvärande och i vägen för sjuksköterskorna vilket ledde till att en del av 

patienterna blev frustrerade och kände ilska som hos vissa utvecklades till självdestruktivitet 

(Wyder et al., 2015). En patient beskrev ett scenario där hon på grund av brist på tid med 

sjuksköterskan och frustration över detta hade sönder en möbel. Detta struntade personalen i 

för att de tolkade det som uppmärksamhetsökande vilket inte hjälpte patienten och fick denne 

att känna sig övergiven (Walsh & Boyle, 2009). 

 

Bristen på sjuksköterskor upplevdes som ett stort hinder för patienters möjlighet att lämna 

avdelningen. De upplevde att om fler sjuksköterskor hade funnits tillgängliga hade det varit 

lättare för dem att få chansen att komma ifrån avdelningen samt att känna frihet (Johansson et 

al., 2015; Gilburt et al., 2008). Inhyrda sjuksköterskor upplevdes som mer otillgängliga än 

ordinarie sjuksköterskor samt att det upplevdes svårare att upprätta en relation till dem då de 

ofta var nya på avdelningen och inte kände till dess patienter, personal eller avdelningens 

rutiner (Rose et al., 2015 ; Stewart et al., 2015). 

 

Många patienter upplevde att brist på tid och sjuksköterskor var negativt (Rose et al., 2015; 

Walsh & Boyle, 2009; Wyder et al., 2015). Vissa patienter upplevde dock att sjuksköterskor 

arbetade effektivt och ansåg att den tid som sjuksköterskor gav patienterna, exempelvis för att 

göra vardagliga saker, var väldigt meningsfull, genuin och viktigt för patienterna (Stewart et 

al., 2015). Det fanns förståelse hos en del av patienterna för sjuksköterskors tid-och 

personalbrist (Rose et al., 2015; Stewart et al., 2015).  
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DISKUSSION 

Utifrån analysen är det viktigt för patienter i mötet med sjuksköterskan att det skapas en 

relation där sjuksköterskan visar sig tillgänglig samt bemöter dem som individer med respekt 

och omtanke. Patienter vill kunna prata med sjuksköterskan och få möjlighet att bli hörd, de 

vill också bli försedda med information om sin vård. Kontroll lyftes i både positiv och 

negativ aspekt av patienterna, det kunde inge känsla av trygghet men kunde även upplevas 

som ett maktmissbruk av vårdpersonal. 

 

Resultatdiskussion 

Enligt resultatet av denna studie, beskrev patienter att de önskade att sjuksköterskan skulle 

vara hjälpsam, vänlig, visa förståelse, vara uppmuntrade samt att det skulle finnas tillit, 

ömsesidig respekt och trygghet. Dessa egenskaper stämmer överens med hur det ”goda 

mötet” beskrivs enligt Foldemo (2010), där mötet beskrivs som lika viktigt att lära känna 

patienten som att ge fysisk omvårdnad samt att mötet ska präglas av ömsesidig respekt.  

Enligt Eriksen och medarbetare (2014) krävs det ett samspel mellan två individer för att 

förtroende och en relation ska kunna skapas mellan dessa. I den här studiens omvårdnadsteori 

(Wojnar, 2014), i den vårdande processen, beskrivs det hur relationen bör vara mellan 

sjuksköterska och patient. Fokus bör vara på patienten men båda parterna har en betydelse för 

hur relationen mellan dem skapas. Vårdandet beskrivs som ett sätt att kunna relatera till en 

annan person som man ska känna engagemang och ansvar för (Wojnar, 2014). Den här 

studien visade också att när sjuksköterskorna visade förståelse upplevde patienterna att de 

kände sig respekterade. International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

(Vårdförbundet, 2015) beskriver hur sjuksköterskan bör förhålla sig till patienten och vilka 

sjuksköterskans främsta ansvarsområden är: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. ICN:s etiska kod beskriver att alla individer har rätten till eget liv och 

egna val samt att de skall bli bemötta med respekt. Patienter i den här studiens resultat har 

uttryckt att det är viktigt för dem att göra egna val kring deras vård och egna liv samt att de 

vill bli bemötta med respekt, men det har varit faktorer som de många gånger upplevt att de 

saknat. 

 

I en studie (Eriksen et al., 2014) beskrivs att det i relationer finns möjlighet att skapa 

förståelse för sina egna och andras erfarenhet, samt bli bekräftad som en individ, vilket ses 

som ett grundligt mänskligt behov. Relationen mellan patienten och sjuksköterskan är en av 
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de viktigaste faktorerna för en god tillfredställelse med vården (Eriksen et al., 2014). 

Patienter i denna studies resultat beskrev att de ville att deras tankar, erfarenheter och 

orosmoment samt dem själva som personer skulle bli bekräftade av sjuksköterskan då det 

stärkte deras självkänsla. När patienterna fick sina tankar bekräftade ökade även deras känsla 

av att ha blivit förstådda. De värdesatte relationen till sjuksköterska i vilken de kunde både 

skratta och ha allvarliga samtal, där de kunde få bekräftelse och förståelse. 

 

Enligt resultatet av denna studie ville patienterna bli sedda som enskilda individer med 

specifika behov och erfarenheter. Om patienterna hade en positiv upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan stärktes deras självförtroende och känslan av att bli hörd. I det goda mötet 

(Foldemo, 2010) beskrivs det som viktigt för patienten att dennes kunskap värderas, att 

sjuksköterskan visar att hen har tid och att hen lyssnar på patienten. Det har dock 

framkommit att patienter upplevt att sjuksköterskorna inte haft tid, inte har lyssnat eller 

lyssnat utan genuint intresse för dem och att deras kunskap inte värderats av sjuksköterskan. 

Detta har även betonats i denna studies teoretiska referensram i termen av att vara med 

(”being with”) som innebär att sjuksköterskan ska finnas där för patienten, vara tillgänglig, 

lyssna aktivt samt dela med sig av sina egna känslor utan att belasta patienten (Wojnar, 

2014). 

 

Studiens resultat belyser att en del av de patienterna med negativa upplevelser har haft 

känslan av att de blivit dömda efter sin sjukdom av sjuksköterskor. Enligt Rydon (2005) 

beskriver patienter att trots negativa upplevelser i mötet med sjuksköterskan uppskattar 

patienterna relationen mellan dem. Vilket indikerar att det finns en vilja hos patienter att 

skapa en relation med sjuksköterskan, vilket bör värdesättas av sjuksköterskan för att bygga 

och stärka relationer till patienter (Rydon, 2005). 

 

Den teoretiska referensramen belyser att sjuksköterskan ska vårda och behandla patienten 

utifrån ett sätt som hen själv och patienten vill bli behandlad på (Wojnar, 2014). När 

sjuksköterskan visade respekt, var omhändertagande och skapade en trygg miljö på 

avdelningen ingav det en känsla av trygghet hos patienten enligt resultatet i denna studie. 

Vidare beskrev patienter att de gärna ville ha samtal med sjuksköterskan då det ingav känslan 

av tillit, trygghet och omtanke vilket genererade i en positiv upplevelse av vårdens kvalitét. 

Patienter beskrev att de upplevde att sjuksköterskorna inte var tillgängliga eller hade tid för 
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samtal. Enligt Sharac och medarbetare (2010) beskriver patienter att det är viktigt för en god 

upplevelse av vårdens kvalité att sjuksköterskan spenderar mer tid med patienterna. Det 

beskrivs dock att tiden bör präglas av respekt, aktivt lyssnande, och förståelse för patients 

situation. 

 

Enligt Sharac och medarbetare (2010) rapporteras det att majoriteten av sjuksköterskor i 

deras studie spenderar hälften av sin tid med patienterna. Studien rapporterade också att det 

finns de sjuksköterskor som spenderar så lite som 15 procent av sin tid med patienterna. I den 

här studiens resultat var det genomgående att patienter upplevde brist på tid med 

sjuksköterskorna. Enligt Rydon (2005) upplever patienter att sjuksköterskor har hög 

belastning av administrativt arbete som tar tid från sjuksköterskorna som de skulle kunna 

spendera med patienterna, vilket patienterna ansåg som något negativt (Rydon, 2005). Det 

stämmer överens med den här studiens författares egna upplevelser från en sluten psykiatrisk 

avdelning, där de upplevde att sjuksköterskor höll sig borta från patienter och lämnade dem 

ensamma på sina rum. I studien av Hällgren Graneheim och medarbetare (2014) beskriver 

sjuksköterskor att de upplever stor tidsbrist och tid för samtal med patienterna. 

Sjuksköterskorna är medvetna om att den tid som ges till patienterna är av stor betydelse men 

att tiden är knapp och dem känner inte att dem kan tillgodose patienternas behov eller kan 

uppnå sina ambitioner av att vara den optimala sjuksköterskan (Hällgren Graneheim et al., 

2014).  

 

Den här studiens resultat visar att patienter tycker det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmuntrade dem till att hålla kvar relationer, fortsätta sträva mot sina drömmar och 

upprätthålla tidigare hobbys och aktiviteter under deras vårdtid samt att uppmuntra strävan 

mot att komma tillbaka till arbetslivet. Det kan liknas med hur det i den här studiens 

teoretiska referensram (Wojnar, 2014) beskrivs om ”maintaing belief”. Där handlar det om att 

sjuksköterskan bör tro på patientens förmåga att ta sig igenom förändringar i livet och hjälpa 

denne att finna en mening. 

 

Det har belysts att patienter ville bli informerade och inkluderade i vårdplanering, behandling 

och medicinering av sjuksköterskan. Sjuksköterskan sågs som en länk till andra professioner 

och förväntades förmedla den information hen fick från de andra professionerna till patienten. 

När patienterna fick information gav det dem känslan av att bli respekterade och involverade. 
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”Enabeling” beskriver hur sjuksköterskan bör informera, förklara, stötta, bekräfta känslor och 

ge återkoppling till patienten för att underlätta dennes resa genom förändringar och 

främmande händelser i livet (Wojnar 2014). 

 

Resultatet av denna studie har visat att många patienter upplevt att deras behov inte blivit 

bemötta av sjuksköterskan, de har känt sig övergivna och utelämnade, inte blivit informerade 

eller inkluderade i vården samt haft känslan av att inte bli respekterade. Dessa känslor 

överensstämmer inte med de medicinsk-etiska principerna, autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att inte skada som beskriver hur 

sjuksköterskan bör vårda patienten (Karolinska Universitetssjukhuset, 2016). Enligt dessa 

principer ska patienten behandlas med bevarad autonomi och främjat självbestämmande, med 

vilket menas att patienten ska bli informerad på ett lämpligt sätt och inkluderad i vården för 

att kunna samtycka till vård och behandling samt vara delaktig i beslut. Sjuksköterskan ska 

främja det goda för patienten och behandla denne rättvist efter patientens behov. Principen att 

inte skada syftar till att behandla patienten med respekt och bevarad integritet (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2016). 

 

Enligt Hedelin (2006) ses psykisk ohälsa som ett folkhälsoproblem i Sverige. Det är även ett 

stort problem i andra delar av världen (Hopkins et al., 2009; Kuosmanen et al., 2006). 

Konsekvensen av detta är ett stort tryck på den psykiatriska vården, vilket i sin tur belyser 

betydelsen av att vården ska vara av god kvalitet, kunskapsbaserad och jämlik 

(Socialstyrelsen, 2016). Dessa är faktorer som resultatet till den här studien visar att patienter 

upplevt som bristande när de beskrivit sina erfarenheter utav vården och i mötet med 

sjuksköterskan. Det finns ett starkt samband mellan att patienter upplever god kvalitet av 

vården och deras tillfrisknad (Priebe & Gruyters, 1995; Ries, Jaffe, Comtois & Kitchell, 

1999; Ruggeri, 1994). I likhet beskrivs vikten av att en relation mellan sjuksköterska och 

patient skapas då det har betydelse för patientens behandlingsresultat (Socialstyrelsen, 2011). 

Detta stärker ytterligare betydelsen av att vården bör vara av god kvalitet då patientens 

tillfrisknad gynnar individen såväl som samhället då kortare vårdtider ger minskade 

kostnader för samhället. 

 

Psykisk ohälsa är en tung belastning för samhället då det kräver resurser, ekonomisk satsning 

och ställer höga krav på att den psykiatriska vården är av god kvalité (Socialstyrelsen, 2013). 



 25 

Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna och deras insjuknande påverkar utbildningsnivån och 

senare deras arbetsliv då det är vanligt att dessa har någon typ av bidrag som 

huvudinkomstkälla (Socialstyrelsen, 2013). För att stödja patienter bör vården vara av god 

kvalité då tillfredställelse med vården gynnar tillfrisknad. Det kan bidra till att dem i arbetsför 

ålder får bättre möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och det gynnar individen såväl 

som samhället (Socialstyrelsen, 2013). Patienter i den här studiens resultat har uttryckt att de 

vill bli uppmuntrade att komma tillbaka till det vardagliga livet såväl som till arbetslivet. 

 

Metoddiskussion 

En av studiens styrkor var att artikelsökningen resulterade i ett stort antal artiklar för att 

mycket relevant forskning fanns att tillgå. Det var också till fördel för resultatet att författarna 

valde att endast inkludera kvalitativa studier då det gav en djupare beskrivning av 

patienternas känslor och upplevelser. Författarna valde att använda sig av innehållsanalys för 

att analysera data, detta sätt minskade risken för att meningsfull data förbisågs då data 

granskades ord för ord. Ytterligare en styrka var att de inkluderade studierna har utförts i 

olika länder och genererade liknande resultat. Dessutom stämmer en stor del av studiens 

resultat överens med tidigare forskning vilket styrker trovärdigheten av denna studies resultat. 

En av studiens inklusionskriterier var att artiklar inte fick vara över 10 år gamla då äldre 

artiklar riskerade inaktuell information i förhållande till dagens läge. Anledningen till den 

valda tidsbestämningen var att en kortare period hade begränsat antalet artiklar och riskerat 

ett litet urval. Ett annat inklusionskriterium var att patienterna skulle vara över 16 år. Detta 

valdes på grund av att åldersgränsen för att vårdas inom psykiatrisk slutenvård i andra länder 

var att patienter var 16 år eller äldre. I Sverige är åldersgränsen 18 år och hade den åldern 

valts som inklusionskriterium hade patienter i andra länder uteslutits.  

En del av artiklarna som inkluderats i studien har haft både sjuksköterskor och patienter som 

deltagare. Författarna har diskuterat detta men valt att inkludera artiklarna trots att den här 

studien utgår från ett patientperspektiv. Anledningen till det var att de valda artiklarnas 

datainsamling gjordes med patienter för sig och sjuksköterskor för sig, och resultatet 

presenterades separat. Detta gjorde det tydligt att se vad som upplevdes av patienter och vad 

som upplevdes ur ett sjuksköterskeperspektiv. Hade författarna valt att exkludera dessa 

studier hade det riskerat att relevant information om patienters perspektiv förbisetts. 
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I en del av de utvalda studierna användes begreppet ”personal” när patienter beskrev sina 

upplevelser. I vissa studier var det otydligt vilka ”personal” inkluderade medan i vissa 

beskrevs det att ”personal” syftade till sjuksköterskor och andra professioner. Detta 

diskuterades mellan författarna och de kom överens om att inkludera studier som använde 

begreppet ”personal” i samband med patienters erfarenheter. Hade studier exkluderats på 

grund av osäkerhet för vilka ”personal” syftat till hade en del av patienters upplevelser 

uteslutits, vilket kunde ha påverkat studiens resultat. Det har dock valts att utesluta 

upplevelser där patienter uttryckligen beskrivit att upplevelser riktats mot läkare eller 

psykiatriker. 

 

Studiens svagheter var att det fanns en risk för att relevanta artiklar inte upptäcktes då 

författarna endast valde tre databaser medan det fanns fler att tillgå. Det kan ha funnits risk 

för att resultatet av denna studie påverkats av att vissa inkluderade studier har haft bortfall. 

Bortfall berodde ofta på att patienter inte ansågs vara i tillstånd för att medverka på grund av 

sin sjukdom. Resultatet kunde ha sätt annorlunda ut om dessa patienter inkluderats i 

studierna. Vidare kan en svaghet vara att de utvalda artiklarna till denna studie hade relativt 

lågt antal deltagare, resultatet hade eventuellt kunnat få en större utbredning av olika typer av 

upplevelser om ett större antal deltagare hade inkluderats. 

 

Kvalitetsgranskningsmall enligt SBU användes för att kunna identifiera vilken kvalitet 

studierna hade. Efter att studierna kvalitetsgranskats resulterade det i en studie med låg 

kvalitet, sju studier med medelhög kvalitet och fyra studier med hög kvalitet. Den studie som 

resulterade i låg kvalitet hade bristande information om hur urvalet av deltagare hade utförts, 

ett otydligt syfte och men en metod som var svår att förstå. Dock hade studien ett tydligt 

resultat där det lätt kunde identifieras vilka upplevelser som kom från patienter och vilka som 

kom från sjuksköterskor. Även om studien hade bristande faktorer så som metoden så ansågs 

den ge ett gott helhetsintryck med tydligt resultat. Detta motiverade författarna att inkludera 

studien i resultatet.  

 

Kliniska implikationer och vidare forskning 

De kliniska implikationerna denna studie indikerar är att det finns behov av ökad 

medvetenhet hos sjuksköterskor för patienters upplevelser av mötet med dem. Vidare att det 
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finns behov av utbildning och förbättringsarbeten för sjuksköterskor och vårdorganisationer 

för att förbättra patienters upplevelse av mötet med sjuksköterskan och vårdens kvalité och 

därmed patientens tillfrisknande. 

 

Det finns idag mycket forskning om patienters upplevelser av psykiatrisk vård. Det skulle 

eventuellt behövas mer forskning specificerad på patienters upplevelser av mötet med 

sjuksköterskan för en ökad förståelse. Utöver det anser författarna utifrån denna studie att det 

vore av relevans att undersöka vad som orsakar patienters negativa erfarenheter av mötet med 

sjuksköterskan och inte upplever god kvalité av den psykiatriska vården. Det finns riktlinjer 

om hur den psykiatriska vården bör utformas för att hålla god kvalité, vilket stämmer överens 

med patienters önskemål. Därför är det av intresse att undersöka vart problematiken ligger, 

varför har patienter fortfarande negativa erfarenheter av mötet med sjuksköterskan och 

vårdens kvalité? Samt varför patienters möte med sjuksköterskan inte uppnår de riktlinjer 

som finns och de önskemål patienterna beskriver angående hur mötet och vården borde vara? 

 

Slutsats 

Det har visats att patienter haft positiva så väl som negativa upplevelser i mötet med 

sjuksköterskan, dock har majoriteten av upplevelserna beskrivits som negativa. Patienter 

tycker att mötet med sjuksköterskan är viktigt därför att det har betydelse för patienters 

tillfredställelse med vården i dess helhet. De beskriver också att de värderar sjuksköterskan 

och mötet mellan dem, då det har haft en stor betydelse för hur de upplevt tillfredställelse 

med vården. Patienters tillfredställelse med vården är viktigt för deras tillfrisknande, därav är 

det viktigt att mötet med sjuksköterskan förbättras för att patienters upplevelser av 

slutenvården ska förbättras. Det är även viktigt att forskning utförs för att skapa kunskap om 

vad det är som orsakar patienters negativa upplevelser i mötet med sjuksköterskan.  
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BILAGA 1. ÖVERSIKT AV ORIGINALARTIKLAR. 
 

Nummer för 
översikt 

Författare 

År Land 

Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalité 

1. Wyder och 

medarbetare. 

2015 

Australien 

Fördjupa sig i 

patienters 

erfarenhet från 

deras vistelse på 

en psykiatrisk 

slutenvårdsavdel

ning under LPT, 

med fokus på 

interaktionen 

mellan patienter 

och personal på 

avdelningen. 

Kvalitativ 

forskning 

med 

intervjuer av 

patienter. 

32 (6) Patienter beskrev 

följande teman: 

personals 

beteende och 

attityder formar 

deras erfarenhet 

av 

sjukhusvistelsen, 

viktigt att 

personal lyssnar 

på deras oro, 

viktigt att 

personal har 

förmåga att se 

förbi deras 

sjukdom samt att 

samarbete mellan 

patient och 

personal finns.  

Hög 
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2. Stewart 

och 

medarbetare. 

2015 

England 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

uppfattning om 

hur 

sjuksköterskans 

både personliga 

och 

professionella 

kvaliteter 

påverkade 

vårdmiljön. 

Intervjuer 

utfördes vid 

fyra olika 

tillfällen på 

samma 

personer för 

att kunna få 

en 

uppfattning 

om patienters 

upplevelser 

över en 

längre tid. 

119 (9) Patienter 

upplevde att 

sjuksköterskor 

inte förstod dem 

och deras 

problem utifrån 

ett patient-

perspektiv samt 

att det var 

bristande 

kommunikation 

och okonsekvent 

vård. 

Hög 

3. Walsh & 

Boyle. 2009 

Irland 

Syftet var att 

utforska 

patienters 

coping-strategier 

för deras 

psykiska ohälsa 

och på vilket 

sätt 

slutenvårdsavdel

ningar har 

möjlighet att 

individanpassa 

tillfrisknad. 

Fokusgrupp 

metodik, 10 

fokusgrupper 

ledda med 

förbestämda 

frågor. 

55(0) Patienters 

huvudbekymmer 

var: information, 

kommunikation, 

relationer, 

aktiviteter, själv-

hjälp, involvering 

av patienten i 

behandlings 

planerna och den 

fysiska miljön. 

Medel 
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4. Nolan och 

medarbetare. 

2011 

England 

Syftet var att 

förvissa sig om 

patienters 

erfarenheter när 

de kommit ifrån 

den psykiatriska 

slutenvården 

och se vilka 

förbättringar 

man skulle 

kunna göra för 

att vården skulle 

bli mer effektiv. 

Semistruktur

erade 

intervjuer, en 

intervju före 

utskrivning 

och en till 2-4 

veckor efter 

utskrivning 

99 (55) 

första 

intervjun 

före 

utskrivning. 

99 (73) 

andra 

intervjun 

efter 

utskrivning 

Möjligheten att 

skapa relationer 

till andra patienter 

och personal är 

betydande för 

patientens 

erfarenhet. 

Behandlingen bör 

fokusera på att 

förbereda 

patienten för livet 

utanför den 

psykiatriska 

avdelningen. 

Låg 

5. Johansson 

och 

medarbetare. 

2006 Sverige 

Syftet var att 

beskriva 

vårdmiljön på en 

låst psykiatrisk 

vård där 

patienterna var 

inlagda både 

frivilligt och 

under 

tvångsvård. 

För att 

beskriva 

vårdmiljön 

användes 

både 

informella 

intervjuer, 

dokument 

och 

observationer 

av 

patienterna.  

34(?) Det som 

dominerade i 

resultatet var 

kontroll. 

Personalen hade 

kontroll över 

patienterna men 

det framkom att 

även patienterna 

hade strategier för 

att återfå kontroll 

till viss del. 

Hög 
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6. Rose och 

medarbetare. 

2005 

England 

Syftet var att 

undersöka 

patienters och 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

vistelsen på en 

akut psykiatrisk 

avdelning 

Fokusgrupps

metodik med 

fyra olika 

fokusgrupper, 

två som 

inkluderade 

endast 

patienter och 

två med 

sjukskötersko

r.  

Patienter: 

37 (1) 

Patienterna 

upplevde att 

sjuksköterskorna 

var otillgängliga 

och att det ej 

brydde sig om 

patienterna. 

Sjuksköterskorna 

kände sig 

maktlösa för att 

deras arbetstid till 

mestadels bestod 

av administrativt 

arbete och inte 

räckte till 

patienterna.  

Medel 

7. Gilburt 

och 

medarbetare. 

2008 

England 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser av 

att komma till 

en psykiatrisk 

avdelning.   

Kvalitativ 

metodik, 

patienterna 

intervjuades 

av en 

författare 

som hade 

tidigare 

erfarenhet av 

psykiatrisk 

vård.   

19 (0) Relationen mellan 

patienten och 

sjuksköterskan 

var det som 

huvudsakligen 

påverkade 

upplevelsen hos 

patienten. Till 

relation kopplades 

bland annat 

kommunikation, 

trygghet, tillit och 

tvång.  

Hög 
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8. 

McCloughen 

och 

medarbetare. 

2011 

Australien 

Syftet var att 

identifiera om 

patienter och 

sjuksköterskor 

delade 

förståelse, 

attityder, 

värderingar och 

erfarenheter av 

sjuksköterske-

patient 

samarbete på ett 

psykiatriskt 

sjukhus. 

Blandad 

metodik med 

fokusgrupper 

och enkäter 

där patienter 

och 

sjukskötersko

r 

inkluderades. 

Fokus-

grupper: 

13(0) 

patienter 

13(0) 

sjukskötersk

or. Enkät: 

18 (95) 

patienter 34 

(84) 

sjukskötersk

or. 

Patienter och 

sjuksköterskor har 

inte samma 

uppfattning om 

hur samarbete går 

till i verkligheten. 

För patienterna 

var det viktigt att 

samarbete 

präglades av 

ömsesidigt 

erkännande av 

kunskap samt att 

man hittar 

gemensam 

plattform. 

Medel 
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9. 

Gunasekara 

och 

medarbetare. 

2014 

Australien 

Syftet var att 

informera om 

hur man kan 

utveckla vården 

inom psykiatrin 

genom att 

presentera 

patienters 

åsikter om 

sjuksköterskans 

vård. 

Kvalitativ 

metod, med 

intervjuer.  

20(10) Personliga 

kvalitéer och 

professionalitet 

hos personalen 

samt 

miljöfaktorer 

påverkar 

erfarenheten av 

sjuksköterskor. 

Det behövs 

förnyad 

uppmärksamhet 

för behovet och 

vikten av 

grundrelationen 

mellan patient 

och 

sjuksköterska. 

Medel 

10. Lilja & 

Hellzén. 

2008 Sverige 

Syftet var att 

utöka 

förståelsen av 

patienters 

erfarenheter från 

en psykiatrisk 

slutenvårdsavdel

ning. 

Kvalitativ 

metodik med 

semistrukture

rade, djup-

intervjuer. 

10(0) Patienter uttryckte 

att vården var 

fokuserad på 

medicinering 

istället för 

mänsklig kontakt. 

Vilket var 

frustrerande för 

patienterna och 

fick dem att 

känna sig 

isolerade. 

Medel 
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11. Pitkänen 

och 

medarbetare. 

2008 Finland 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter 

uppfattar att 

sjuksköterskor 

med hjälpa av 

interventioner 

stödjer deras 

livskvalitet. 

Semistruktur

erade 

intervjuer 

användes för 

att intervjua 

patienterna.  

35 (43) Patienternas 

upplevelser om 

vad som var 

viktigast för att 

stödja 

livskvaliteten 

formades till fem 

olika 

interventions 

kategorier. Dessa 

interventioner 

var: stöd för den 

psykiska hälsan, 

”empower”, 

trygghet, det 

sociala och 

aktiviteter. 

Medel 

12. Pollitt & 

O’Connor. 

2008 

Australien 

Syftet var att 

bemöta glappet i 

kunskapen om 

äldre patienters 

subjektiva 

erfarenheter av 

psykiatrin. 

Kvalitativ 

metod, 

intervjuer 

med 

semistrukture

rade 

frågeformulär

, öppna 

frågor. 

50(10) Närmare hälften 

hade positiv 

erfarenheter av 

vården, 35 

procent hade 

vissa 

reservationer och 

20 procent hade 

dålig erfarenhet 

generellt. 

Medel 

 

  



 40 

BILAGA 2. ÖVERSIKTSTABELL FÖR INNEHÅLLSANALYS.

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering  Kod Sub-kategori Kategori 

One important 

factor for 

inpatients well-

being was that 

there was 

mutuality 

between patients 

and nurses. That 

is a form of 

friendship grew 

out of the nurse-

patient 

relationship. 

Viktigt för 

patienters 

välmående var 

att det fanns en 

typ av vänskap 

mellan patient 

och 

sjuksköterska 

Viktigt för 

patienten med 

vänskap mellan 

sjuksköterska 

och patient 

Egenskaper 

patienten 

uppskattar hos 

sjuksköterskan 

Relationen 

mellan patient 

och 

sjuksköterska 

Listening was 

rated highly by 

service users. The 

ability to listen 

was described as 

a characteristic of 

being human and 

service users who 

had the 

experience of 

being listened to 

described feeling 

respected.  

Att bli lyssnad 

på uppskattades 

högt av 

patienter och 

förmågan att 

lyssna ansågs 

som mänskligt. 

Att bli lyssnad 

på gav känslan 

av att bli 

respekterade.  

Att bli lyssnad 

på uppskattades. 

Viljan att bli 

hörd 

Kommunikation 
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Almost half the 

sample stated that 

although 

information was 

provided, it was 

conveyed in large 

amounts, at 

inappropriate 

times and when 

recipients were 

least able to 

absorb it.  

Patienter 

upplevde att 

information 

gavs från 

personalen, 

dock mycket 

information 

samtidigt, vid 

olämpliga 

tillfällen och när 

patienten inte 

var kapabel att 

ta emot 

information 

Information 

gavs i för stor 

mängd och vid 

olämpliga 

tillfällen 

Bristande 

information 

Information till 

patienten  

Participants in 

this study 

consistently 

spoke about the 

importance of 

sharing their 

experience with 

staff who focused 

on their 

individual 

experiences, 

rather than their 

symptoms 

Patienter 

nämnde vid 

flera tillfällen 

vikten av att 

kunna dela sina 

erfarenheter 

med personal 

som fokuserade 

på deras 

individuella 

erfarenheter och 

inte på deras 

symtom 

Patienter vill 

dela med sig av 

individuella 

erfarenheter  

Viljan att bli 

sedd som en 

individ 

Viljan att bli 

sedd som en 

individ 
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More 

specifically, there 

were several 

instances of 

patients 

appreciating that 

staff retaining 

control kept 

patients safe from 

themselves and 

each other. 

Patienter 

uppskattade att 

personal hade 

kontroll. Det 

höll patienter 

trygga från sig 

själv och från 

andra 

Personals 

kontroll gav 

trygghet 

Kontroll Kontroll 

Many described 

feeling dismissed 

when the nurses 

did not appear to 

have any time for 

them and were 

too busy with 

other tasks 

Patienter kände 

sig avvisade när 

sjuksköterskan 

inte hade tid för 

dem och var 

upptagen med 

annat 

Kände sig 

avvisade när 

sjuksköterskan 

inte hade tid 

Brist på 

sjuksköterskor 

och deras tid 

Brist på 

sjuksköterskor 

och deras tid 

 


