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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kunskapen om sjuksköterskans roll i psykiatrisk vård ur ett historiskt perspektiv, 

är begränsad. Beskrivningen av den psykiatriska omvårdnaden är sparsam, det är därför 

viktigt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsroll i den psykiatrihistoriska utvecklingen i 

Sverige.  

Syfte: Att ur ett historiskt perspektiv beskriva psykiatrisk omvårdnad och sjuksköterskans roll 

i psykiatrisk vård. 

Design: Deskriptiv litteraturstudie med kvalitativ ansats 

Metod: Litteratur i form av akademiska avhandlingar, antologier och läroböcker som 

identifierats via universitetsbiblioteks katalogen Disa. Insamlad data har analyserats med 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: På medeltiden ansågs sjukdomen som en förtrollning. Fram till 1800- talet var det 

prästen som behandlade de psykiskt sjuka. På 1800- talet kom de första centralhospitalen och 

det var diakonnisor som tog hand om patienterna.1900- talet första hälft arbetade 

sjuksköterskorna i en ledande befattningar. I mitten av 1900- talet inleddes en ny era i den 

psykiatriska vården genom inträdandet av psykofarmakan. Sjuksköterskor beskriver sitt 

arbete att vårda patienterna  som en moder och känslor av hjälplöshet.  

Slutsats: Omvårdnad av personer med psykisk ohälsa har under århundraden till stor del 

bedrivits isolerad från övriga samhället. Målet med vården har främst varit att få patienter 

lugna. Sjuksköterskerollen har befunnit sig i en underordnad ställning gentemot läkare men 

sjuksköterskorna har varit starka företrädare för vårdavdelningar, ibland i strid med manliga 

föreståndare utan sjuksköterskeutbildning. Sjuksköterskans roll har upplevts med inslag av att 

vara värdinna/moder till hjälplöshet av inte kunna hjälp personer med psykisk ohälsa.   
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ABSTRACT 

Background: The knowledge of psychiatric nurses’ role in psychiatric care is from a historical 

perspective is limited. The description of the psychiatric nursing is modestly described, and 

therefore it is important to elucidate the caring role of the psychiatric nurse through the 

psychiatric history development in Sweden.  

Aim: From a historical perspective, describe psychiatric nursing and the psychiatric nurses’ 

role in psychiatric care. 

Design: A descriptive literature study with a qualitative approach. 

Method: Literature like thesis, anthologies, text-books have been identified via the university 

library catalogue Disa. Collected data have been analyzed with a qualitative content analysis. 

Results: During the middle Ages, mental illnesses were seen as an enchantment. Up to the 

18
th

 century it was the priest who treated the mentally ill. In the 18
th
 hundred century the first 

central hospitals arrived and deaconess worked at these hospitals. The first half of the 19
th

 

century the nurses worked in leading positions. During the middle of 19
th
 century a new era 

began in the psychiatric care when the new antipsychotic medicines arrived. Nurses describe 

their work, as being like a mother to their patients and the sensations of insecurity.  

Conclusion: The caring of persons with mental diseases has during centuries been isolated 

from the rest of society. The purpose of caring has been to calm the patients. The nursing role 

has been in a subordinated position towards the doctors. In addition, the nurses have been 

strong upholders for the wards, sometimes in conflict with male staff managers without 

nursing education. The nursing role has been experienced with elements of to be 

hostess/mother and experiences of to be helpless when not being able to help persons with 

mental illness. 
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BAKGRUND 

Omhändertagande av psykiskt sjuka personer i Sverige från Medeltiden till 1700-talet 

Litteraturen beskriver att under medeltiden var det den romersk-katolska kyrkan som hade ett 

visst ansvar för vård av fattiga och sjuka. Det var framförallt två anstaltsformer som fanns, 

helgeandshus och hospital. Det senare var till för leprasjuka, medans helgeandshusen var till 

för fattiga, gamlingar, somatiskt och psykiskt sjuka, handikappade och föräldralösa barn. 

Dessa helgeandshus låg ofta nära ett kloster eller en kyrka och upprättades ungefär under 

1200-talet och pågick till slutet på 1500-talet, då den allmänna benämningen blev hospital. De 

sinnessjuka vistades i huvudsak hemma, på fattighus, i fängelser eller på tukthus 

(Hummelvoll, 1983). I dokumentation från 1700-talet finner man uppgifter som beskriver 

psykiskt sjuka med benämningarna ” huvudsvag, svagsjuk och svagsint”. Fram till 1800-talet 

förekom inte psykiatri som en egen medicinsk inriktning, dock fanns det flertalet läkare under 

åren 1550-1750 som visade intresse för de psykiskt sjuka (Harding, 1975).  

 

Institutionsvård för psykiskt sjuka personer under 1800-talet  

I anslutning till hospitalen under 1700-talet förekom så kallade dårhus, till exempel vid 

Västerås Hospital. Detta dårhus var ett stenhus med två större rum som hade eldstäder, runt 

dessa fanns det sex mindre celler där uppvärmningen skedde genom luft som trängde in 

genom öppningar ovanför celldörrarna från de två större rummen. Varje cell hade endast en 

liten fönsterglugg vilket medförde att cellen var mörkt och hade dålig ventilation. Dårhusen 

sköttes av en vaktkarl som i sin tur hade en oavlönad assistent.  

Centralhospital ersatte de tidigare lokala hospitalen. Hospitalen hade självhushåll och var 

självförsörjande. Hemmet och socknen hade en central roll. Omhändertagandet av en 

förvirrad familjemedlem gjorde det svårt för en rimlig försörjning för familjen och familjens 

sociala liv blev väldigt negativt påverkat (Eriksson & Qvarsell, 1997).  

Under 1830-talet introducerades på hospitalen svängstol var en behandlingsmetod (Qvarsell, 

1982). Det var en stol som kundes få att rotera i hög fart och den ökade effekten av kräk och 

laxermedel. Dock blev inte användningen av svängstolen som behandlingsmetod särskilt 

långlivad utan användes sedermera som hot och som straff (Eriksson & Qvarsell, 1997). 

Andra vanliga behandlingsmetoder på 1800-talet var att framkalla kraftiga retningar på huden 

vilket ansågs ha en botande effekt på den psykiska sjukdomen. Att använda så kallad hank, 
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var ett sätt att framkalla en öppning i huden genom att en repstump sattes in i den psykiskt 

sjukes skinn. Först gjordes ett hål i personens skinn med en bred platt nål. Därefter drogs 

repstumpen fram och tillbaka för att hålla såret öppet. Moxa, en annan sårframkallande metod, 

bestod av cellulosaklumpar som lades på huden och antändes för att framkallade ett sår. En 

ytterligare hudretande behandlingsmetod var Antimomsalva, en salva som bestod av svinfett 

blandad med kräkvinsten. Salvan placerades på olika ställen på kroppen för att framkalla stora 

blåsor och sår. Spansk fluga var en annan vedertagen, hudretande metod som utgjordes av ett 

plåster av skinn.  På plåstret applicerades ett pulver från en särskild skalbagge som 

framkallade en blåsa i huden. Blåsan klipptes upp efter önskad retning av huden (Qvarsell, 

1982).  

 Från 1840 finns en skriftlig berättelse från Nyköpings Hospitals dårhus om patienter som 

förvarades i mörka, dåligt inredda celler, där patienterna aldrig fick komma ut, dels i syfte att 

förhindra rymning och dels att skilja dessa från somatiskt sjuka patienter. Enligt samma källa 

var förhållandena desamma år 1853 vid Nyköpings dårhus, patienterna var instängda i burar 

och det var samma stank och oväsen som tidigare. Denna typ av förvaring förekom 

fortfarande år 1866 visar dokumentation från Göteborgs Hospital .  

Begreppet ”dårar” var den officiella benämningen fram till 1860-talet. Den historiska 

utvecklingen av hospitalen är anledningen till att hospital har kommit att betyda 

sinnessjukhus i Sverige och inte sjukhus som i andra länder (Harding, 1975). 

 

Psykiatrisk vård under 1900-talet  

Under de tre första årtiondena av 1900-talet bedrevs svensk psykiatrisk vård på olika hospital 

i Sverige. Hospitalen var av förvarande karaktär och byggdes utanför tätorter, för att skydda 

samhället från patienterna och för att skydda patienterna från insyn av allmänheten. Under 

1900-talets början byggdes flera hospital ut och nya tillkom. Nu liksom under 1800-talet var 

hospitalen självförsörjande. Det fanns elva så kallade hospital för behandling av sinnessjuka 

och fem asyler för obotliga fall av sinnessjuka patienter. Hospital byttes sedermera ut mot 

benämningen sjukhus i början av 1930-talet, t ex Uppsala hospital blev Ulleråkers sjukhus. 

Den psykiatriska vården baserades i huvudsak på slutenvård, det fanns dock psykiatrisk 

öppenvård i en mycket liten omfattning. Alla sjukhus som bedrev psykiatrisk vård ägdes av 

staten, men det fanns också ett fåtal privata sjukhem.  
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Beroende på patientens ekonomiska förmåga placerades man på den avdelning som man hade 

råd till. Det fanns tre olika betalningsklasser och privatavdelningar. Vidare placerades män 

och kvinnor på olika avdelningar, män – och kvinnoavdelningar. Patienterna kategoriserades 

efter sitt uppförande, huruvida man var lugn, orolig, våldsam, osnygg eller renlig (Svedberg, 

2002). Med begreppet osnygg menas de som inte kunde kontrollera sin urin och avföring 

(Brockmann, 1994).  

Från sekelskiftet 1900 och framåt skedde en förändring av behandlingar och sjukhusmiljön. 

Sjukhusmiljön skulle bli mer hemlik och institutionskänslan dämpades med mer mjuka 

inredningsdetaljer. Synen på orsaken till sinnessjuka patienters annorlunda beteende blev 

alltmer inriktad på att patienterna hade en låg sysselsättningsgrad. Intresset för 

sysselsättningsterapi ökade därför och fick en högre ställning som behandlingsmetod 

(Svedberg, 2002).  

När de nya biologiska behandlingsmetoderna lanserades på 1930-talet såsom 

insulinbehandling, elektrochockbehandling, lobotomi och krampbehandling med Cardiazol, 

ökade utskrivningarna och sjukhusmiljön förbättrades (Dencker, 1982; Svedberg, 2002). 

Under 1940 – och 1950 - talen var elektrochockbehandling och insulinbehandling de främsta 

behandlingsmetoderna och gavs på samtliga sinnessjukhus (Brockmann, 1994).  

Lobotomi genomfördes framförallt på våldsamma, oroliga och osnygga patienter (Svedberg, 

2002). Lobotomi var ett medicinskt ingrepp där en del av frontalloben togs bort. Resultatet 

blev att patienten blev lugnare och mer apatiska (Mettler, 1949). Majoriteten av patienter som 

genomgick lobotomi var kvinnor. 

På Sidsjön utfördes de första lobotomierna 1946 och operationstekniken var enkel. Ett 

håll borrades vid vardera tiningen, en sond fördes in i hålet varefter snittet som skar av 

förbindelse mellan pannloben och hjärnan utfördes. Till att börja med opererades 

patienter med långa vårdtider på vilka inga andra terapier tycktes hjälpa. Efterhand 

utfördes operationer på allt fler och yngre patienter. Målsättningen tycks huvudsakligen 

ha varit att göra en aggressiv och besvärlig patient passiv, lätthanterad och foglig. 

(Eivergård & Jönsson, 1993, s. 78) 

Insulinbehandling innebar upprepade doser av insulin tills patientens blodsocker blev så lågt 

att denne hamnade i koma och blev medvetslös. Patienten behölls i koma mellan 15-30 min 

och sedan tillförde man sockerlösning via en ventrikelsond tills patienten vaknade. 

Insulinbehandling gjorde patienten lugnare och mer redig och klar. Behandlingen gavs i kurer 

om minst 30 gånger, ibland fler.  
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ECT, electroconvulsive therapy, kallas den metod där man med hjälp av elektricitet utlöste 

krampanfall. Resultatet blev lugnare patienter och användes för alla patientgrupper. Man höll 

två elektroder mot patientens tinningar och gav en elstöt under 0.1-0,4 sekunder. Den tidiga 

användningen av ECT var mindre human. 

En läkares erfarenheter från Beckomberga sjukhus: 

ECT användes i pacificerande syfte. Något informerat samtycke var det inte fråga om 

utan patienterna trycktes ner på en brits, en skärm sattes upp och behandlingen gavs på 

avdelningen, utan narkos eller avslappning. Självmordsprofylaxen bestod av isolering, en 

metod som inte hindrade en schizofren patient, uppenbarligen under inflytande av sina 

röster, att krossa skallen genom att störta sig med huvudet före mot cementgolvet. 

Kronikeravdelningarna dominerades av patienter med katatona symtom: manerlighet, 

stereotypier i tal och motorik, konstiga hållningar och gångarter. (Ottosson, 2003, s. 31) 

 

Läkemedel som användes för behandling var sömnmedel, lugnande och opiumpreparat. Det 

användes även feberframkallande läkemedel till patienter med svår oro och schizofreni.  

En ny era inom psykiatrin inleddes i början av 50-talet, då de första läkemedlen med 

antipsykotiska egenskaper såsom Klorpromazin började användas. Effekten av dessa nya 

läkemedel medförde avsevärt lugnare patienter vilket medförde en mer human vård 

(Svedberg, 2002) och tidigare mycket oroliga avdelningar blev lugna. Dock medförde 

läkemedelsbehandlingen en rad otrevliga biverkningar i form av parkinsonsymtom, främst 

kraftig salivation (Hummelvoll, 1983).  

År 1950 ändrades benämningen sinnessjukhus till mentalsjukhus. Sjukhuset var fortfarande 

ett slutet system med patriarkaliskt styre. Det var läkarnas sjukhus, där överläkaren hade all 

makt, både den medicinska och juridiska (Albons, Andersson, & Heyman, 1987). Under 50-

talet gjorde nya personalgrupper, som kuratorer och psykologer, sitt intåg i vården 

(Hummelvoll, 1983). I övrigt var det en omfattande personalbrist vid mentalsjukhusen, många 

tjänster var vakanta och överbeläggningar var vanligt (Steinholtz Ekecrantz, 1995).  

Under 50-talet började dock synen på patienterna att positivt förändras och sjukhusens 

kontakt med omvärlden ökade. Promenadgårdarnas stängsel revs och det omgivande 

samhället ansågs inte heller längre lika skadligt för patienterna (Eivergård & Jönsson, 1993).  

Under 60- talet hade mentalsjukhusen sin storhetstid med 38000 vårdplatser (Sjöström, 2000), 

men kritiken mot institutionsformen började komma och den skulle bli allt hårdare. Över 
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hälften av vårdplatserna var belagda med tvångsvårdade patienter (Creutzer & Grip, 1988). 

Socialstyrelsen gav 1968 ut med en rapport där målen var att skära ner på den slutna vården 

och istället satsa på akutvård vid lasarettens psykiatriska kliniker. Vidare ansågs att patienter 

genom att utöka stöd skulle dessa kunna klara av ett eget boende. 

Under 70-talet producerade Socialstyrelsen ett stort antal rapporter och utredningar om den 

framtida psykiatriska vården och dess organisationer och personalkategorier (Steinholtz 

Ekecrantz, 1995). År 1974 startades Nacka-projektet, som ett försöksprojekt för att erbjuda 

alternativ till slutenvården. Vården gavs genom tre separata psykiatriska mottagningar med 

konsultationsarbete, direkt patientarbete och förebyggande arbete. Detta var oprövade och nya 

arbetsområden för personalen (Lundh & Morgensen, 1980). De stora mentalsjukhusen fanns 

fortfarande som egna samhällen, med egna utbud av fritidsverksamhet så som simbassäng, 

kafeteria, bibliotek, kiosk, bio och konserter. Även egna ”sjukhusolympiader” hölls med 

skidåkning och fotboll (Hummelvoll, 1983). Sjukhusen var dock inte längre självförsörjande 

och det tidigare utearbeten för patienter försvann (Steinholtz Ekecrantz, 1995).  

Nedläggningarna av de stora mentalsjukhusen inleddes på 80-talet. Den psykiatriska 

öppenvården byggdes ut allt mer och geografisk sektoriseringen av den psykiatriska vården 

inleddes (Hallberg Rahm, 1991). Vårdpersonalen bestod av mentalskötare, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, sjukgymnaster, socioterapeuter och läkare. Då allt för 

få sjuksköterskor sökte arbete inom psykiatrin, inrättades alternativtjänster där vakanta 

sjuksköterskeplatser besattes med mentalskötare som erhöll dispens hos Socialstyrelsen 

(Lundh & Morgensen, 1980).  

År 1992 ersattes den gamla tvångsvårdslagstiftningen med den nuvarande 

tvångsvårdslagstiftningen (Lag om psykiatrisk tvångsvård – SFS 1991:1128 och Lag om 

rättspsykiatrisk vård - SFS 1991:1129). Vården skulle nu utgå från patientens egna behov av 

vård och den skulle i första hand skydda patienten från att skada sig själv. Målet var att 

patienten endast skulle tvångsvårdas under så kort tid det är möjligt och endast tillämpas om 

patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden led av en så 

allvarlig psykisk störnig och hade ett ofrånkomligt behov av psykiatrisk vård, som inte kunde 

tillgodoses på annat sätt än intagning på avdelning för heldygnsvård. 

Tvångsvårdslagstiftningen skulle tillämpas när patienten motsatte sig vård eller saknade 

förmåga att kunna ge ett uttryck för grundat ställningstagande (Carlsson& Zettergren, 1993). 
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Inom slutenvården fanns det i mitten av 60-talet 38 000 vårdplatser. År 1999 hade platserna 

reducerats till 6 000 och slutenvården stod för en tredjedel av alla vårdenheter inom 

psykiatrin. Öppenvården hade byggts ut till att omfatta 33,7% av den totala psykiatriska 

vården (Sjöström, 2000). De stora mentalsjukhusens era var över och alla lades ner senast 

under 90-talet. Vården skulle nu koncentreras kring öppenvården och på de psykiatriska 

klinikerna vid allmänna sjukhus (Ottosson, 2003) och särskilda boendeformer inom 

kommunen (Sjöström, 2000). Enligt den så kallade Psykiatrireformen, som genomfördes 1995 

efter beslut av riksdagen (Ottosson, 2003), skulle kommunerna skulle få ett ökat ansvar för 

personer med psykiska funktionshinder (Sjöström, 2000). Undersökningar i slutet på 80-talet 

hade nämligen visat att människor med psykiska funktionshinder hade långt lägre 

levnadsvillkor än normalbefolkningen. Resultatet visade att behov av 

sysselsättningsmöjligheter, bostäder och rehabilitering inte alls var tillgodosett för personer 

med psykiskt funktionshinder. Under 80- talet och tidigare fanns det inga tydliga strukturer 

för omhändertagande av utskrivna patienter, vilket försvårade den sociala återanpassningen 

och medförde att patienterna lätt hamnade mellan myndigheterna (Nordén, 2001). 

Ansvarsområdena mellan kommuner, socialtjänst och psykiatrin klargjordes i samband med 

Psykiatrireformen. Socialtjänsten skulle nu ansvara för integreringen i samhället med adekvat 

stöd i hemmet och hjälp till ett aktivt vardagsliv. Den psykiatriska vården skulle behandla och 

vårda den psykiskt sjuke (Bülow, 2004). Syftet var alltså att öka samverkan mellan olika 

myndigheter och att tydliggöra landstingens och kommunernas olika ansvar för psykiatriskt 

funktionshindrade (Sjöström, 2000).  

Vårdvetenskapen utvecklades under 80-talet med egna modeller, teorier och begrepp. Den 

tillkom som ett eget huvudämne i sjuksköterskeutbildningarna (Hallberg Rahm, 1991). Den så 

kallade omvårdnadsprocessen började även att användas under 80-talet och blev ett 

strukturerat verktyg för sjuksköterskan i arbetet med att upprättta individuella vårdplaner. 

Syftet med omvårdnadsprocessen var att först genomförda insamling av information kring 

patientens hälsa och nuvarande situation. Detta  för att kunna diagnostisera 

omvårdnadsproblem som sjuksköterskan skulle kunna åtgärda. Utifrån identiferade 

omvårdnadsproblem skulle realistiska målformuleringar upprättas och lämpliga 

omvårdnadsåtgärder genomföras som sedan skulle utvärderas för att kontrollera huruvida 

målen har uppnåts (Løkensgard, 1997).   
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2000-talet 

Den specifika omvårdnaden inom den psykiatriska vården idag innebär att sjuksköterskan 

tillsammans med patienten arbetar utifrån omvårdnadsprocessen. Syftet med vården är att 

reducera och lindra symtom från den psykiska sjukdomen så att patienten kan fungera i sin 

vardag. Det är viktigt att utformningen av omvårdnaden sker utifrån ett helhetsperspektiv där 

hänsyn tas till hela livssituationen. Omvårdnadsåtgärder kan vara att stödja och förstärka 

patientens förmåga att öka sin självkänsla, att hantera sjukdomen och att utgå från patientens 

förutsättningar att delta i den individuella vårdplanen (Edberg & Wijk, 2009).  

Sjuksköterskans roll i psykiatrisk vård har varit och är under ständig förändring och kan 

ibland uppfattas som otydlig (Psykiatriska riksföreningen och Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). Det har skett många förändringar inom psykiatrin sedan 1850-talet och under 1900-

talets början, både vad gäller medicinska behandlingsmetoder och inom omvårdnaden. 

Intresset för psykiatrisk omvårdnad ur ett historiskt perspektiv har dock ökat (Svedberg, 

2002) samtidigt som beskrivningen av den psykiatriska omvårdnaden ur ett historiskt 

perspektiv är sparsam. Det kan därför vara viktigt att belysa sjuksköterskans omvårdnadsroll i 

den psykiatrihistoriska utvecklingen i Sverige. 

 

Syfte 

Syfte är att ur ett historiskt perspektiv beskriva psykiatrisk omvårdnad och sjuksköterskans 

roll i psykiatrisk omvårdnad från Medeltid till och med Psykiatrireformen 1995. 

 

Frågeställningar 

1.   Hur kan psykiatrisk omvårdnad beskrivas ur ett historiskt perspektiv? 

2.  Hur kan sjuksköterskans roll i psykiatrisk omvårdnad beskrivas ur ett historiskt 

perspektiv? 

 

METOD 

Design 

Deskriptiv litteraturstudie med kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2003). 
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Urval 

Litteratur i form av vetenskapliga artiklar, akademiska avhandlingar, antologier och 

läroböcker som besvarar frågeställningarna för tiden medeltid fram till Psykiatrireformen 

1995 (Ottosson, 2003). Urvalskriterier var att litteraturen ur ett historiskt perspektiv skulle 

beröra Sverige, psykiatrisk omvårdnad, sjuksköterskans roll och sjuksköterskans upplevelser. 

I universitetsbibliotekskatalogen Disa användes sökorden psykiatrisk omvårdnad, psykiatriska 

sjuksköterskor, mentalsjukhus, psykiatriska sjukhus, psykiatri, psykiatri historia, mentalvård 

och psykiatrisk vård, varav tjugo referenser inkluderades i studien.  

Vetenskapliga artiklar söktes via Pubmed. Sökorden psychiatric, nursing, expereince AND 

Sweden gav 53 träffar. Sökning med sökorden psychiatry, nursing, role, experience AND 

Sweden gav 10 träffar.  Sökning med psychiatry, nursing, history AND Sweden gav 18 träffar. 

Genomgång av samtliga sammanfattningar till de vetenskapliga titlarna gjordes och 1 artikel 

inkluderades i studien. 

Procedur 

Litteratur i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, antologier och textböcker fördelades 

mellan de två författarna och genomlästes noggrant för att kunna finna data som besvarade de 

två frågeställningarna. Text från litteraturen jämfördes och diskuterades därefter mellan 

författarna. Dispositionen av studien har utformats i enlighet med Studiehandlingen 2008-

2009 från Institutionen för folkhälso - och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

(Studiehandledning 2008 – 2009).  

Dataanalys 

Analysen av insamlad data har skett med en kvalitativ innehållsanalys för att kunna besvara 

våra frågeställningar. Utvald litteratur lästes igenom flera gånger och delar av texterna som 

innehåller information för att kunna besvara frågeställningar valdes ut som meningsbärande 

enheter. Totalt fick författarna fyrtionio sidor med meningsbärande enheter. För att korta ner 

de meningsbärande enheterna kondenserades dessa utan att förlora dess huvudinnehåll. Efter 

kondenseringen återstod tjugotre sidor med data. Vidare kodades och kategoriserades de 

kondenserade meningsenheterna för att få fram kärnpunkten som besvarade frågeställningarna 

i studien. För att besvara frågeställning ett skapades kategorier som delades upp i tidsperioder. 

Övriga frågeställningar besvarades genom att bilda beskrivande kategorier. Under 

procedurens gång har författarna växlat mellan de olika stegen i vald analysmetod för att få 

fram kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).     
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Etiska överväganden 

I litteraturstudien användes endast tidigare publicerat material. Författarna har dock varit 

medvetna om att etiska problem kan uppstå i samband med resultatredovisning av insamlad 

data, att författarnas omedvetna tolkningar skulle kunna medföra en förvanskning av resultatet 

(Northern Nurses’ Federation, 2003).  

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras för frågeställning ett i form av beskrivande kategorier av 

vården/omvårdnaden indelade under tidsperioder. För frågeställning två presenteras 

resultatet endast i form av beskrivande kategorier om sjuksköterskans roll beskrivas ur ett 

historiskt perspektiv. 

 

Hur kan psykiatrisk omvårdnad/vård beskrivas ur ett historiskt perspektiv?  

 

Medeltiden 

Sjukdom och behandling 

Vården utgjordes av behandling som stod i nära förhållande till magi och magiska 

föreställningar. Sjukdomen sågs som en förtrollning som kunde botas med ”mottrolldomar” 

och kompletterades med metoder som dåtidens kirurgi och att bränna den sjuke på huvudet. 

Örter, örtdekokter, helande sånger, och läkande inskriptioner på stenar ansågs hjälpa. 

Åderlåtning med hjälp av iglar användes för att tappa blod ur kroppen, i syfte att ”få ut det 

sjuka” (Eriksson, 1989).   

 

1500 – 1600 talet 

Läkemedel och psykosocial vård  

Vården kunde även vara dels kroppslig och dels av mer psykosocial karaktär, exempelvis 

kunde vården bestå av att ”ge” vackra jungfrur till män och män till ledsna kvinnor. De svåra 

sjukdomsfallen ansågs inte kunna botas, men till de lättare fallen användes laxermedel, 

kräkmedel, plåster, kryddor, nyspulver och åderlåtning (Eriksson, 1989). 
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1700-talet 

Religion  

Prästen hade en stor roll i vården av de psykiskt sjuka som själavårdare i form av 

medsörjande, följeslagare, förtrogen och ”läkare” (Eriksson & Qvarsell, 1997; Eriksson, 

1989). Kyrkan ansåg att synden var den främsta sjukdomsorsaken och behandlingen bestod av 

att driva ut demoner ur den sjuke (Eriksson, 1989). Prästen öppnade den besattes sinne med 

heliga ord och läsningar. (Eriksson & Qvarsell, 1997).  

 

1800-talet 

Vårda varandra 

Vården kunde innebära att de mindre sjuka fick ta hand om de mer sjuka, på så sätt blev den 

friskare en förebild för den mer sjuke och den mest sjuka hindrades att återfalla i sjukdomen 

(Eriksson & Qvarsell, 1997).  

Arbete och fritid 

 En viktig del av vården var hospitalets livsmiljö, som reglerade patientens dagliga liv genom 

stränga ordningsregler och strikta dagsprogram med måltider, arbete, ronder och utevistelser. 

Patienterna gjorde mycket arbete i form av städning, matlagning, tvätt, vedhuggning, sågning, 

bakning, och eldning. Fritid och kvällar kunde ägnas åt sällskapsspel, läsning och att musicera 

(Hummelvoll, 1983). 

Att dämpa patienters oro 

Ljumma bad förenade med kallduschar användes för att dämpa oro och våldsamhet. Likaså 

användes laxermedel och kräkmedel för att lugna och dämpa oroliga patienter (Qvarsell, 

1982). Vid behov användes tvångströja (Eriksson & Qvarsell, 1997). Andra sätt att lindra de 

sinnessjukas symptom var att låta de sjuka vistas inlåst i mörka rum eller i burliknande kistor, 

så kallade dårkistor (Eriksson & Qvarsell, 1997).  

Ordning och reda 
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Genom att separera patienterna med olika grad av sinnessjukdom från varandra frambringades 

ordning på hospitalen (Qvarsell, 1982). Den sociala uppfostran, i form av strikta dagsscheman 

och ordningsregler, ansågs vara viktigare än den medicinska behandlingen. Om patienterna 

bröt mot ordningsreglerna och inte följde befintliga föreskrifter kunde straff utdelas, i form av 

förlust av middagen och förmånen att promenera utanför hospitalen, för de patienter som hade 

den förmånen. (Qvarsell, 1982). 

Dagsprogram Danvikens hospital 1819: 

1:0 Hvarje morgon om sommaren kl:7 och om vintren kl:8 göres en ronde utaf waktmästaren 

åtföljd af drängarna inom Dårhuset, hvarvid alla dårar efterses de oroligares tillstånd närmare 

undersökes, då dessa tillhållas att förrätta sina uttömningar för att förekomma sängarnes 

osnygghet. Wid samma tour böra dårarna erhålla deras Frukost och i fall de äro törstiga, friskt 

vatn, hvaraf alltid uti Coridårerna bör finnas förråd såväl natt som dag. Sedan detta blifvit 

verkstäldt bör husläkaren åtföljd av förestånderskan, Waktmästaren och erforderlig betjäning 

kl 8 om sommaren och kl 9 om ventren besöka hvarje dåre uti dess boningsrum. Han 

undersöker vid detta tillfälle dårarnas tillstånd med noggrannhet anmärker de förefallande 

förändringar uti Journalen, hvilken han till detta ändamål bör föra med sig/.../ (Eriksson & 

Qvarsell, 1997, s.58-59) 

 

1900-1930-talet 

Lugn och ro 

Omvårdnaden ansågs i sin tid som patientcentrerad och human (Hummelvoll, 1983). De 

modstulna skulle muntras, de retliga skulle mildras, de häftiga och bråksamma skulle lugnas 

och de våldsamma skulle hejdas. Den sjuke skulle inte motsägas, personalen skulle lyssna en 

stund och sedan leda patientens uppmärksamhet på annat (Hummelvoll, 1983 & Svedberg, 

2002). En vanlig terapiform för att lugna patienter var så kallade långbad, där patienten las 

ner frivilligt eller bands fast i ett badkar fyllt med varmt eller kallt vatten. Särskilt svårt 

oroliga och osnygga patienter ålades denna behandling. Behandlingstiden kunde variera från 

några timmar upp till 12 timmar (Svedberg, 2000, 2002). 

Vårdmiljö 

Det centrala i omvårdnaden var omsorgen av den fysiska miljön och att skaffa det 

nödvändigaste till patienterna (Hummelvoll, 1983). Patienterna kunde antingen vara isolerade 

i celler eller sängliggande i särskilda övervakningssalar.  

Dokumentation 
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Vården dokumenterades i form av avdelningsanteckningar och listor för temperatur, vikt, 

medicin och observation. Vidare gjordes anfallslistor, matlistor, frigångslistor, skyddsmedels- 

och osnygghetslista.  

 

1930 -  1940- talet  

Manlig versus kvinnlig personal 

Resonemang fördes på statlig nivå om att ha mer kvinnlig personal på manliga avdelningar, 

för att kvinnor ansågs ha större ”fallenhet att vårda och beskydda sjuka människor” än män. 

Manliga vårdare menade att endast män skulle finnas på så kallade stormavdelningarna där de 

svårast sjuka vårdades och där det ansågs viktigt med fysisk styrka hos personalen (Eriksson 

& Qvarsell, 1997). 

Ett omtalat exempel gällde badrutiner på manlig avdelning med militärisk ordning i 

badkön, personal som assisterade på löpande band och med en sådan brådska under 

proceduren att badvatten inte hann bytas mellan var man. Kvinnlig personal kunde 

beskrivas som överdrivet städande, pysslande och med en mängd blomkrukor i fönster 

och på piedestaler. (Eriksson & Qvarsell, 1997, s.82) 

 

Förvaring 

Personalens huvuduppgift på hospitalen var i huvudsak övervakning (Eivergård & Jönsson, 

1993). Vårdens miljö präglades av överbeläggning och låg sanitär standard. Salar för sex 

bäddar hade åtta bäddar. Vissa av salarna kallades ”stallet”. Här låg patienter som inte kunde 

sköta sin hygien ordentligt. Det luktade fruktansvärt och alla låg i bälte. Stora läderhandskar 

användes till patienter för att inte klösa sig själv eller andra.  

 

1950- talet 

Vårdmiljö 

Lokalerna och den sanitära standarden var fortfarande låg (Steinholtz Ekecrantz, 1995). Åttio 

patienter kunde dela ett handfat och 40-50 patienter hade ett gemensamt lakan att torka sig på 

vid morgontoaletten (Hummelvoll, 1983). Toaletterna var utan sittring och utan möjlighet till 

avskärmning. Sovsalarna var stora och det var tätt mellan sängarna som inte hade några 
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sänglampor. Inredningen på avdelningarna var torftig, med möbler utan stoppning, sovsalar 

utan mattor, väggar utan tavlor, långbord och långbänkar i matsalen där patienterna åt med 

sked i stället för gaffel och drack dryck i plåtmuggar. Dörrarna till avdelningarna var i regel 

låsta. (Eivergård & Jönsson, 1993).  

Rutiner och regler 

Dagarna styrdes av dagsscheman (Eriksson & Qvarsell, 1997), rutiner och regler. Till 

exempel kring cigarettutdelningen till patienterna. Vissa avdelningar krävde att patienterna 

skulle äta färdigt innan dagens första cigarett (Steinholtz Ekecrantz, 1995).  

Dagsschema på 50-talet: 

Stiga upp klockan 07.00, tvätta och klä sig. Frukost klockan 08.00. Klockan 09.00 är det 

tid för arbetssalen, väva till klockan 11.00, då var det mat. Vila en stund, klockan 14.00 

vävning igen och klockan 16.00 mat igen. På kvällen när vi klätt av oss, bands kläderna i 

små knyten och lades i ett särskilt rum, varför vet jag inte. Så gick dagarna och åren. 

(Steinholtz Ekecrantz, 1995, s. 66) 

 

Samtal som omvårdnad 

Genom lansering av antipsykotiskt läkemedel minskade patienternas psykotiska symtom. För 

personalen innebar det att förutom övervakning, läkemedelsadministration och att tillgodose 

patienters grundläggande behov, kom omvårdnaden att alltmer bestå av samtal med patienter  

(Eivergård & Jönsson, 1993).   

Sysselsättning 

På slutet av 50-talet introducerades patientgymnastik (Eivergård & Jönsson, 1993) och 

sysselsättning i vävsal, snickeri, målarverkstad och trädgård (Steinholtz Ekecrantz, 1995). 

 

1960-talet 

 

Förhoppningsfull tid  

Tiden präglas av stora förhoppningar om rehabilitering för psykiskt sjuks personer och det 

arbetades individuellt och i grupp med patienterna genom social träning och exempelvis 

psykodrama (Hummelvoll, 1983). Det ordnades kortare resor, utflykter och möjligheter till att 
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hälsa på i hemorten (Eivergård & Jönsson, 1993). Ett nytt tänkande i form av psykodynamisk 

kunskapen tog form i slutet av 60-talet (Albons, Andersson, & Heyman, 1987). 

 

En allt mer privat och tillåtande tillvaro 

Till en början placerades nyinskrivna patienter i stora salar och fick till en början ligga till 

sängs och ifråntogs privata kläder och ägodelar (Steinholtz Ekecrantz, 1995). Emellertid kom 

patientsalarna nu att minska i storlek ha färre sängplatser. En mer privat tillvaro gavs genom 

att till varje sängplats hade eget sängbord, egen garderob och tillåtelse att använda privata 

kläder (Eriksson & Qvarsell,1997; Eivergård & Jönsson, 1993). En del avdelningar lät 

patienterna äta på porslin och med bestick men flera avdelningar hade ännu plåtserviserna 

kvar. 

I matsalen lades maten upp på tallrikarna av personalen och kaffet, med grädde, var 

upphällt när patienterna kom in. Då hade de ofta stått utanför matsalen länge och 

stampat. När de slussades in gick måltiden snabbt. Man fick vara på hugget för att få 

mat/.../ Detta innebar att kaffet måste vara svalt redan innan patienterna släpptes fram till 

bordet för att de inte skulle bränna sig eller andra. (Eriksson & Qvarsell, 1997, s.223). 

 

Dokumentation 

Rapportböcker användes för att dokumentera uppgifter om patienternas sömn, vakenhet och 

agitation. Listor användes för dokumentation av patienters menstruation, avföring, läkemedel 

och laboratorieprover och användning av tvångsmedel (Hummelvoll, 1983). 

 

1970-talet 

Nya vårdidéer 

Miljöterapeutiska idéer påverkade alltmer arbetet och miljön på avdelningarna som skulle 

vara så hemliknande som möjligt. Det rådde en demokratisk anda då alla, både patienter och 

personal, skulle få bestämma (Hummelvoll, 1983). Vården skedde med omsorg men var inte 

speciellt målinriktad (Albons, Andersson, & Heyman, 1987).  

Ny framtoning hos personal 
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Attityden blev allt mjukare bland personalen, med ett vänligt bemötande och de civila 

kläderna ersatte den kliniska uniformen (Hummelvoll, 1983). Den psykodynamiska 

kunskapen utvecklades alltmer och samtal blev ännu mer en omvårdnadsåtgärd där patienten 

kunde få prata om sina problem.  

Vi gjorde rätt roliga saker – försökte jobba miljöterapeutiskt – utan att ha större kunskap 

om det. Ibland blev det situationer som vi inte visste hur vi skulle klara. En gång då vi 

kom ut från ett möte, hade patienterna sittstrejk. Hur gör man då? Att lägga av uniformen 

gick stegvis. Först tog jag av mig mössan. Så småningom hade jag civila kläder under 

rocken, som jag hade uppknäppt till slut. Då började känslor och tankar komma fram.  

 

Sysselsättning 

Sysselsättning var viktigt i from av arbetsterapi och socioterapi. Det fanns tillgång till 

vävning, textilarbeten, pappers-, trä-, och metallslöjd på arbetsterapin. Socioterapin kunde 

erbjuda gymnastik, dans, bio och simning (Steinholtz Ekecrantz, 1995). 

 

1980-talet 

Psykoterapeutiska tekniker 

Omvårdnaden var omsorgsgivande med ett psykoterapeutiskt perspektiv. Målet var att stärka 

patientens egen förmåga till egenvård för att på så sätt minska hälsoproblemen. Genom en 

vårdrelation mellan personal och patient, präglad av förtroende och samarbete så stärks 

patientens självrespekt och möjlighet att hitta egna livsvärderingar. Kontaktmannaskapet 

används som ett alliansskapande instrument i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 1985). 

Gruppvård 

Gruppvård blir allt vanligare, speciellt för vård av personer med beroendeproblematik 

(Løkensgard,1981).  

Övervakning 

Övervaknig av patienter skedde bland annat vid nedsatt medvetande, oklar stor ångest, 

psykotiska tillstånd, suicidrisk samt vid användning av bälte. 
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Början av 1990-talet 

Vården 

Det psykiatriska omvårdnadsarbetet delas liksom annan omvårdnad upp i två kategorier, 

oberoende och beroende. Det beroende utförs av omvårdnadspersonal vad andra har bestämt, t 

ex administrering av läkemedel medan oberoende omvårdnad initieras och utförs av 

omvårdnadspersonal. Den oberoende omvårdnaden sätter patientens behov i fokus ur ett 

fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Den oberoende omvårdnaden kallas 

omvårdnadsprocessen (Hallberg Rahm, 1991). Specifika omvårdnadsmetoder som används är 

motiveringsarbete med individuella mål och att konkretisera patientens beteende. Vidare 

används verklighetsorientering där vårdare informerar om verkligheten för desillusionerade 

och förvirrade patienter. Syftet med att stimulera och stödja patienten var att öka patientens 

egenvärde och självförtroende. Genom strukturering av patientens tillvaro eller situation ges 

patienten hjälp att ordna sina intryck och en planering av tillvaron (Løkensgard, 1997). 

  

Hur kan sjuksköterskans roll beskrivas ur ett historiskt perspektiv? 

Organisation – sjuksköterskornas inträde på hospitalen 

Från andra hälften av 1800-talet fanns diakonissor som tog hand om patienterna på hospitalen 

(Svedberg, 2002). Till några av hospitalen kom nu även utbildade sjuksköterskor, de första 

1868.  

Från 1861 vid Konradsbergs hospital framgår att där fanns en sjuksköterska. Hennes 

lön var 150 R: dr och följande naturaförmåner: husrum, ved, tvätt och ljus samt kost 

lika med sjuke av 2:a och 3:e klass med särskilt tillägg. (Hummelvoll, 1983, s.23). 

Överläkaren var den som valde sina sjuksköterskor och de följde med när läkarna bytte 

arbetsplatser till ett annat sjukhus (Hummelvoll, 1983). Sjuksköterskan var läkarens assistent 

och det var dennes plikt att vara lojal mot läkaren (Eriksson & Qvarsell, 1997).  

En sjuksköterska från slutet från 1800- talet berättar om sin upplevelse inom den psykiatriska 

vården: 

Trots de stora insatserna höll hon sig i bakgrunden. Det var inte fint att visa hur duktig 

man var. Som sjuksköterska steg man tillbaka för den som för ordet och talar. 

(Hummelvoll, 1983, s. 34) 
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Sjuksköterskor berättade om sina chefer med värme och högaktning (Hummelvoll, 1983).  

Sjuksköterskan beskriver sitt uppdrag som att vara en värdinna, att beskydda och vårda sina 

patienter som en moder och vara deras talesman (Eriksson & Qvarsell, 1997). 

Det verkliga inträdet av sjuksköterskor i mentalsjukvården skedde precis i början av 1900-

talet, innan hade endast enstaka sjuksköterskor arbetat på hospitalen (Hummelvoll, 1983). 

Sjuksköterskorna hade utbildats vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola, Röda Korsetets eller 

Sabbatsbergs sjuksköterskeskola (Hummelvoll, 1983).  

De skolade sjuksköterskorna tjänstgjorde som översköterskor och föreståndarinnor (Eriksson 

& Qvarsell, 1997). De hade låg lön och långa arbetstider.  Avdelningarna präglades av deras 

utstrålning och de beskrevs efter den atmosfären de spred runt sig, inte särskilt mycket från 

vad de gjorde och sa. Ända till slutet på 1930-talet fick sjuksköterskorna inte gifta sig och det 

krävdes att de levde i kyskhet. Den obligatoriska nunneliknande uniformen kan ses som en 

viktig del i att bidra till denna anda av avhållsamhet och oåtkomlighet (Hummelvoll, 1983). 

Till uniformshatten hörde hakbanden, vilka gjorde att sjuksköterskorna ibland benämndes 

”hakbandister” (Eriksson & Qvarsell, 1997).  I övrigt bar sjuksköterskorna en nyckelknippa 

och visselpipa för att kunna larma efter mer personalstyrka om det uppstod oro bland 

patienterna (Eivergård & Jönsson, 1993).  

Sjuksköterskans positionering i vården 

Under 1900- talets första hälft förekom en hård maktkamp mellan manliga föreståndare på så 

kallade stormavdelningar och sjuksköterskor på övriga avdelningar. När de nya somatiska 

behandlingsmetoderna introducerades på 30-talet ökade dock behovet av lasarettsutbildade 

sjuksköterskor. På 50-talet arbetade skolade sjuksköterskor även som vårdlärare på sjukhusen 

(Hummelvoll, 1983). År 1958 fick sjuksköterskorna legitimation och senare ensamrätt till 

högre statlig utbildning, vilket kunde ses som en stark gränsdragning gentemot underställd 

personal - som de verkligen inte ville jämföras med (Eriksson & Qvarsell, 1997).  

I slutet på 60-talet började sjuksköterskans traditionella roll som arbetsledare till viss del att 

förändras. Äldre hierarkiska mönster togs bort allt mer och alla skulle vara delaktiga vid 

beslutfattande (Hummelvoll, 1983).  
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Flera sjuksköterskor berättar stolt om hur de lyckades klara av vården efter lobotomering som 

kunde ge allvarliga komplikationer (Eriksson & Qvarsell, 1997). En sjuksköterska identifierar 

sig med omvårdnaden (Hummelvoll, 1983). Sjuksköterska på Sidsjöns sjukhus på 4o-talet 

berättar om trånga salar med oroliga patienter som klöstes och slogs. Alla låg i bälte och 

sängkläderna var dränkta i urin och avföring och det luktade hemskt (Eivergård & Jönsson, 

1993). Några sjuksköterskor berättar om sina arbetsuppgifter från 50-talet: 

Jag försökte göra elever och personal uppmärksamma på att biverkningarna var svåra 

och få dem att tänka efter hur patienterna hade det och bromsa litet. (Hummelvoll, 1983, 

s. 37) 

 

En sjuksköterska på 1960-talet: 

Då var vi pionjärer. Det gällde att riva murar. Vad vi slet. Vi var så engagerade av 

patienterna. (Hummelvoll, 1983, s. 37) 

En sjuksköterska under 1970-talet berättar om när miljöterapi inträde inom psykiatrin: 

Vi gjorde rätt roliga saker – försökte jobba miljöterapeutiskt – utan att ha större kunskap 

om det. Ibland blev det situationer som vi inte visste hur vi skulle klara. En gång då vi 

kom ut från ett möte, hade patienterna sittstrejk. Hur gör man då? (Hummelvoll, 1983, s. 

37) 

Då det direkta omvårdnadsvårdarbetet traditionellt bara varit delegerat och sjuksköterskorna 

ansåg att det var deras kompetensområde ville de ha ansvaret men läkarna släppte inte makten 

frivilligt. Detta gjorde att sjuksköterskorna kände sig som ”övrig personal” och det gjorde 

dem handlingsförlamade (Lundh & Morgensen, 1980). 

 

Arbetsuppgifter 

Vid mitten av 1800-talet var arbetsuppgifterna för de som vårdade patienterna traditionella 

kvinnosysslor, såsom bäddning, städning, tvätt och servering (Eriksson & Qvarsell, 1997). 

Sjuksköterskor hade dock tidigt en arbetsledande funktion. Citat från 1915: ” 

Öfversköterskorna . . . skall fördela arbetet mellan öfrig personal, handleda och instruera 

nyantagen personal mm” (Hummelvoll, 1983, s. 33). Sjuksköterskorna hade dessutom flera 

administrativa uppgifter som kamerala uppgifter, skrivarbete, personalfrågor och 

administrerade läkemedel. De assisterade även vid läkarronder och gjorde egna ronder samt 

deltog vid de olika behandlingsmetoderna. Sjuksköterskorna var inte aktiva i det direkta 
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omvårdnadsarbetet då tiden gick till att föra kassaböcker och olika kontrollistor. Skötsel av 

patienternas privata medel tog mycket tid (Hummelvoll, 1983).  

Under 1950-talet tog sjuksköterskan hand om anhörigkontakten (Eivergård & Jönsson, 1993). 

Sjuksköterskorna verkade för att förbättra vårdmiljön, för att ge patienterna en mer human 

tillvaro för patienterna och en överhuvudtaget ökad livskvalitet (Eriksson & Qvarsell, 1997; 

Hummelvoll, 1983). Sjuksköterskor ville införa fasta rutiner och föreskrifter kring en normal 

dygnsrytm i syfte att normalisera livet och för att befrämja patienternas hälsa. När gymnastik 

introducerades i slutet av 50- talet var det sjuksköterskans uppgift att motivera patienterna till 

att delta (Eivergård & Jönsson, 1993). Likaså var sjuksköterskorna måna om att skydda 

patienterna mot skada som kunde orsakas av oroliga och våldsamma patienter (Løkensgard, 

1981). Sjuksköterskorna observerade läkemedelsbiverkningar hos patienterna och gjorde även 

övrig personal uppmärksam på biverkningar av läkemedel (Hummelvoll, 1983).  

Under 1970-talet uppstod till viss del oklarhet kring sjuksköterskans roll och funktion.  

Sjuksköterskan var dels läkarens högra hand men strävade även efter mer självständighet 

(Hummelvoll, 1983). 

En sjuksköterska på 80-talet berättar: 

Generellt är det så att det är doktorerna som bestämmer. Vi sjuksköterskor blir 

”övrig personal” och det gör oss handlingsförlamade. Vi vågar inte börja – man 

kan inte vara säker på att få slutföra något. Jag tror att det är så att man växer om 

man blir tvungen att ta ansvar, men det är ingen som räknar med oss på det sättet. 

Istället blir det läkarna som dominerar, trots att det inte är några auktoriteter 

egentligen. (Hummelvoll, 1983, s. 35). 

 

På 80-talet beskrivs sjuksköterskan mer explicit som patientens talesman när patienten inte 

klarade av att uttrycka sina behov (Hallberg Rahm, 1991; Hummelvoll, 1983). Patientens 

upplevda behov stod nu i centrum för sjuksköterskans arbete (Hummelvoll, 1983) och 

sjuksköterskan representerar hoppet för patienter (Aanderaa & Almqvist, 1995). 

Sjuksköterskan hade det direkta ansvaret för individuell omvårdnadsplaneringen, att leda och 

utvärdera omvårdnadsarbetet, samordna med olika myndigheter och att stödja patientens 

förmåga till självständighet (Løkensgard, 1981, 1997) samt ansvar för 

läkemedelsadministration (Svalander & Widén, 1983). Sjuksköterskans samordningsfunktion 

innebar även ansvar för muntliga och skriftliga rapporter till övriga yrkeskategorier 

(Hummelvoll, 1983; Løkensgard, 1997). Sjuksköterskan hade i egenskap som kontaktman 
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ansvaret för en eller några patienter och i de svåra patientfallen är endast sjuksköterskan 

ansvarig för kontaktmanskapet (Socialstyrelsen, 1985). Den psykoterapeutiska rollen i det 

psykiatriska omvårdnadsarbetet blev allt viktigare utöver den medicinska kompetensen och 

det allmänna omvårdnadsarbetet Hummelvoll (1983).  

 

DISKUSSION 

På medeltiden ansågs sjukdomen vara en förtrollning och denna magiska föreställning 

försvann under 1500 - 1600-talet.  Fram till 1800- talet var det prästen som behandlade de 

psykiskt sjuka (Eriksson, 1989). På 1800- talet kom de första centralhospitalen och den 

sociala uppfostran  ansågs som viktigast och det var diakonnisor som tog hand om patienterna 

(Eriksson, 1989; Qvarsell, 1982; Svedberg, 2002). Under 1900- talet första hälft präglades 

vården av ett mer humanistiskt synsätt och de skolade sjuksköterskorna arbetade som 

översköterskor och föreståndarinnor (Eriksson & Qvarsell; Hummelvoll, 1983). I mitten av 

1900- talet inleddes en ny era i den psykiatriska vården genom inträdandet av psykofarmakan 

(Hummelvoll, 1983). Sedan började kritiken mot de stora mentalsjukhusen formuleras och 

flertalet rapporter producerades, vilket ledde till psykiatrireformen och nedläggningen av de 

stora mentalsjukhusen (Creutzer & Grip, 1988; Ottosson, 2003).  Läkarna hade all makt och 

delegerade vårdarbetet till sjuksköterskorna (Eriksson & Qvarsell, 1997). Sjuksköterskor 

beskriver sitt arbete att vårda patienterna  som en moder och känslor av osäkerhet som 

grundades på bristen av kunskap (Eriksson & Qvarsell, 1997; Albons, Andersson, & Heyman, 

1987)  Sjuksköterskorna saknade ett eget yrkesansvar ända tills omvårdnanden blev en egen 

vetenskap med egna teorier och modeller (Hummelvoll, 1983; Hallberg Rahm, 1991). 

Resultatdiskussion 

Traditionellt sett har den svenska psykiatriska vården baserats på stora mentalsjukhus, där 

antalet vårdplatser har varit ett mått på den svenska välfärden. Från mitten av 1800-talet till 

1960-talet har utbyggnaden av psykiatriska institutioner dominerat den svenska vårdpolitiken 

(Bülow, 2004). Staten skapade tydliga gränser gentemot sinnessjuka genom isolering på 

institutioner av dessa avvikande människor, som inte hade ett accepterat beteende enligt 

samhällets normer (Bülow, 2004). Denna litteraturstudie visar på flera kategorier som 

återkommer under århundradena och årtiondena. Den dåliga sjukshustandarden och den 

sanitära standarden har genom historien varit övervägande låg (Eivergård & Jönsson, 1993; 

Eriksson & Qvarsell, 1997; Hummelvoll, 1983; Steinholtz Ekecrantz, 1995). Dock visar 
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denna studie på att det från sjuksköterskornas sida har funnits en stark önskan att förbättra 

miljön och omvårdnaden av patienterna och att institutionernas regler och föreskrifter har 

varit de största hindren samt läkarnas suveräna makt. Dessa kategorier försvinner under slutet 

på 60-talet efter att landstingen tog över mentalsjukhusen och en upprustning av sjukhusen 

skedde. Vidare påpekas bristen på sjuksköterskor och att tjänsterna ersattes i viss mån av 

mentalskötare. Detta visar synen från samhällets sida på vilken vård man anser att de psykiskt 

sjuka har varit värda och svårigheterna att rekrytera adekvat personal till psykiatrin. 

Behandlingsmetoderna har varit mer eller mindre ohumana och vården har präglats av 

maktdemonstrationer och tvång samt att de psykiskt sjuka har ansetts som mindre värda. 

Vidare har vården präglats av motsättningar gällande vilken vårdideologi psykiatrin ska 

nyttja. Länge präglades vården av medicinskt-biologiskt tankesätt vilket kan ses på valet av 

behandlingsmetoder då läkarna hade egen suverän makt över de stora sjukhusena. Det 

psykodynamiska tankesättet slog inte igenom på allvar förräns på 1980-talet då patienterna 

började vårdas ur ett helhetsperspektiv. Hänsyn togs till livet utanför sjukhuset och att 

uppkomsten av psykisk sjukdom inte bara berodde på kemisk obalans i hjärnan. 

De stora mentalsjukhusen lades ner under 90-talet och öppenvården tog över ansvaret av 

vården för de psykiskt sjuka (Eivergård & Jönsson, 1993). Processen för att lägga ner 

mentalsjukhusen tog lång tid, den startade redan på 70-talet, men blev inte verklighet förrän 

på 1990-talet, i och med psykiatrireformen som inleddes 1995. Anledningen till detta var b la 

interna vårdideologiska motsättningar, samhällets attityder till psykiskt sjuka och brist på 

utbildning hos en del av personalen. Verkningarna av en lång institutionsvistelse bland 

patienterna blev tydliga genom hospitaliseringsskador då institutionerna formade patienternas 

liv och indentiteter. Debatten innan hade varit konstant, där förespråkarna menade att de 

psykiskt sjuka nu kunde bli en del av samhället istället för att avskiljas, medan kritikerna 

menade att de psykiskt sjuka högre drabbades av hemlöshet och kriminalitet (Bülow, 2004).  

Syftet med psykiatrireformen var att patienten skulle integreras med samhället och klara av ett 

eget boende. Det fanns även ekonomiska aspekter med reformen då slutenvårdsplatser var 

betydligt dyrare än vård på psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Reformen gjorde att 

patienten tappade den dagliga kontakten och stödet med sjuksköterskan, då patienten nu 

skulle vårdas i hemmet istället för på institution. Detta ledde till att patienten blev lämnad till 

sin inre kamp och sitt psykiska lidande. Målet med psykiatrireformen var att patienten skulle 

bli integrerad i samhället med adekvat sysselsättning och eget boende. Dock gick 

avinstitutionaliseringen för fort och utbyggnaden av den samhällsbaserade vården 

organiserades inte i samma takt (Bülow, 2004). Detta medförde att rehabiliteringen blev 
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försämrad och patienten fick ingen sysselsättning. Resultatet av den psykiatriska reformen 

blev att patienten blev isolerade. 1999 beräknades att 43000 psykiskt funktionshindrade sitter 

hemma utan sysselsättning. Isolering har präglat livet för den psykiska patienten ända från 

medeltiden till 1990-talet. Från 1800-talet fram till 1980-talet har isoleringen grundat sig på 

institutionvistelse medan isoleringen sedan 1990-talet har grundat sig på vistelse i egna hem 

(Sjöström, 2000).  

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskors roll inom den psykiatriska vården ur ett 

historiskt perspektiv har förändrats. Sjuksköterskornas arbete styrdes av ett hierarkiskt system 

och det fanns konflikter och en maktkamp mellan olika yrkesgrupper vilket skapade känsla av 

otrygghet hos patienten och ledde till en försämrad hälsa hos dessa (Haugsgjerd, 1974). Tiden 

innan 80-talet präglades av osäkerhet kring sin egna roll och att vara läkarnas högra hand. 

Sjuksköterskan skulle var lojal mot läkaren och fick inte ha egna åsikter och flyttade med 

läkaren när denne bytte tjänst till ett annat sjukhus. Första hälften av 1900-talets präglades 

arbetet av delgeringar från doktorn och ifyllandet av listor (Eriksson & Qvarsell, 1997). Den 

positiva förändringen skedde genom vårdvetenskapens intåg på 80-talet när 

sjuksköterskeyrket fick sitt egna ansvarsområde. Detta ledde till sjuksköterskans 

professionella roll och sjuksköterskans roll inom den psykiatriska vården blev tydlig. Genom 

att sjuksköterskan fick ett eget yrkesområde kunde hon använda sin vetenskapliga kunskap. 

Den psykiatriska sjuksköterskans yrkeskunnighet och kompetens sätter patientens behov i 

centrum av sitt arbete och reflekter över patientens vårdplan och stödjer patienten genom 

dennes rehabilitering. (Lindström, 1994). Inom psykiatrisk vård befinner sig sjuksköterskan 

mitt i patientens psykiska smärta och sjuksköterskan har en viktig roll i patientens dagliga 

kamp. Sjuksköterskan kan med hjälp av sin kunskap och kompetens, hjälpa patienten att få 

fasta vardagsrutiner och en tillvaro med struktur och att ha en fast punkt i livet som är viktigt 

för patientens rehabilitering. Sjuksköterskan hjälper till att skapa en trygghet och stödjer 

patienten att kunna hantera sin svåra psykiska smärta och den inre kampen. Sjuksköterskan 

använder sig själv som ett verktyg för att skapa en relation baserad på förtroende och tillit till 

patienten. Genom att bli en del av patientens vardag samt förmedlar hopp leder hon patienten 

ut ur sitt konfliktfulla inre. (Aanderaa & Almqvist, 1995) 

Metoddiskussion 

Då författarna har ett genuint intresse för detta område och det faktum att väldigt lite 

forskning om detta finns så valdes ämnet ut för fördjupning. Efter genomläsning av 

Svedbergs avhandling (Svedberg, 2002), saknade författarna en beskrivning av omvårdnad 
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inom historisk psykiatrisk vård samt sjuksköterskans roll och upplevelser.  Genom denna 

studie hoppas författarna kunna bidra till en ökad kunskap om utvecklingen av 

omvårdnadsvetenskapen inom psykiatrisk vård.  

Under urvalsprocessen söktes all litteratur om psykiatri. Flertalet typer av litteratur har 

inkluderats. Rapporter, avhandlingar, läroböcker för sjuksköterskor och skötare har 

inkluderats. Inga vetenskapliga artiklar har använts utan endast en genomgång av befintlig 

litteratur har gjorts och presenteras i denna studie. Dataanalysen har skett med en kvalitativ 

ansats för att kunna kategorisera insamlad data och få svar på studiens frågeställningar. Efter 

upprepade genomläsningar av litteraturen valdes delar av texterna i inkluderade böcker ut till 

meningsbärande enheter som kunde besvara frågeställningarna. Sedan kondenserades de 

meningsbärande enheterna till mindre enheter för att på så sätt få fram huvudinnehållet. 

Enheterna har sedan grupperats under subkategorier för att få fram huvudinnehållet i en 

kronologisk följd. Subkategorierna har sedan samlats under kategorier för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (Graneheim & Lundman, 2004).  

Svårigheter som uppstod under datainsamlingen har varit att hitta tillräckligt med data om 

sjuksköterskors upplevelser av sin roll inom psykiatrisk vård. Härom behövs betydligt mer 

forskning inom detta område. Mer forskning behövs även gällande sjuksköterskors roll inom 

den psykiatriska vården på 1960 – talet till och med nutid. Forskning om sjuksköterskors roll 

under första hälften av 1900-talet är tillgänglig tack vare Gunnel Svedbergs avhandling från 

2002 (Svedberg, 2002). Författarna saknar även utsagor från patienternas upplevelser och 

erfarenheter av psykiatrisk vård. Inom detta område behövs också mer forskning. Vidare har 

författarna flertalet gånger uppfattat hittad data som paradoxal, särskilt gällande skillnader 

mellan vittnesskillnader från patienter och läroböcker i psykiatrisk vård. Vidare har det 

stundtals varit krävande att under datainsamlingen vara objektiv då samhällets syn och 

behandling av psykiskt sjuka under historiens gång varit ohuman. Författarna är medvetna om 

att etiska problem kan ha uppstått i samband med analysen av insamlad litteratur. Detta då 

författarna i tolkningen av litteraturen av misstag kan ha överfört sina egna åsikter i arbetet. 

Detta kan medföra en förvanskning av resultatet (Northern Nurse´s Federation, 2003).  

Författarna känner att vald metod begränsade tillgången på data angående sjuksköterskors roll 

och upplevelser från 1850-tal till nutid. Önskvärt vore att göra en ny studie baserad på andra 

hälften av 1900-talet med intervjuer av sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Även begränsad 

tillgång på tid uppfattade författarna vara en nackdel för vald metod. Det hade också varit 
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önskvärt att ha tillgång till medicinska arkiv med arkiverade patientjournaler från psykiatrisk 

vård. 

Slutsats 

Omvårdnad av personer med psykisk ohälsa har under århundraden till stor del bedrivits 

isolerad från övriga samhället. Målet med vården har främst varit att få patienter lugna. 

Sjuksköterskerollen har befunnit sig i en underordnad ställning gentemot läkare men 

sjuksköterskorna har varit starka företrädare för vårdavdelningar, ibland i strid med manliga 

föreståndare utan sjuksköterskeutbildning. Sjuksköterskans roll har upplevts med inslag av att 

vara värdinna/moder till hjälplöshet av inte kunna hjälp personer med psykisk ohälsa.   
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