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Abstrakt

Trots Hälso- och sjukvårdslagens krav på vård på lika villkor finns det studier som visar att 
det till stor del är individuella värderingar och attityder som styr vilken vård den enskilde 
patienten får och det finns ett behov av att få en djupare förståelse för hur dessa värderingar 
ser ut inom akutpsykiatrisk vård. Syftet med studien var att belysa personals värderingar i 
omvårdnadsarbetet på en akutpsykiatrisk avdelning. Studien har kvalitativ ansats och sju 
deltagare som arbetar på samma akutpsykiatriska vårdavdelning intervjuades med 
semistrukturerade intervjuer. Materialet analyserades med tematisk innehållsanalys. Analysen 
resulterade i ett övergripande tema; ”Att välja det som bekräftar en själv” och tre subteman; 
”Att vilja ägna tid åt patienter som inte kräver det”, ”Att välja det konkreta och det som 
kräver uppmärksamhet” och ”Att välja de patienter där ens engagemang gör skillnad”. 
Huvudfyndet i studien är att det som av deltagarna värderas som viktigt arbete är det som på 
något sätt bekräftar dem själva. Denna värdering styr vilka patienter som får tid och 
engagemang. Faktorer som uppfattas som bekräftande är en god relation till patienten, positiv 
verbal feedback och tydliga resultat. Detta visar att trots sin yrkesroll är personal också 
människor med behov av bekräftelse för vad de gör och den de är.

Nyckelord: Omvårdnad, bekräftelse, värderingar, kvalitativ innehållsanalys, psykiatri.
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Enligt Lilja, Ordell, Dahl och Hellzén (2004) är relationens betydelse inom psykiatrisk 

omvårdnad sedan länge känd som mycket viktig. En person som är i behov av vård är 

beroende av vårdpersonal och detta beroende kan resultera i närhet och tillit, eller så kan det 

utvecklas till objektifiering och stagnation i relationen. Relationen blir då antingen 

personfokuserad eller symtomfokuserad. En personfokuserad relation kännetecknas av 

genuinitet och långsiktighet med känslor av hopp och stöd, medan den symtomfokuserade 

relationen kännetecknas av en patient som upplever stor ensamhet och där vårdpersonalens 

insatser riktas mot att korrigera beteenden som uppfattas som inadekvat. Hur relationen 

utvecklar sig grundar sig på vårdpersonalens värderingar och attityd till patienten. Det har 

visat sig att personal inom psykiatrisk vård tenderar att värdera patienter utifrån deras 

beteende och symtom och bedöma dem som exempelvis goda, onda, galna eller osynliga. 

Dessa värderingar ligger sedan till grund för relationen som utvecklas mellan patient och 

vårdpersonal, och har betydelse för vilken kvalitet på vården som patienten erhåller (Lilja

et.al., 2004). Även inom den somatiska vården kan vårdpersonals värderingar avgöra vilket 

bemötande och vård en patient får. Surlis och Hyde (2001) och Temple-Smith, Gifford och 

Stove (2004) menar att patienter smittade med Hepatit C eller HIV kunde uppleva att 

vårdpersonal värderade dem utifrån hur de blivit smittade. Att ha blivit smittad på grund av 

intravenöst drogmissbruk var exempelvis förenat med skuldbeläggning från vårdpersonal och 

de drabbade patienterna upplevde sig empatilöst bemötta.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har alla människor rätt till vård på lika villkor 

och vården ska ges med respekt för människors lika värde och den enskilde individens 

värdighet. Målet för all hälso- och sjukvård är att uppnå god hälsa (Hälso- och sjukvårdslagen 

1982:763). Enligt Shattell (2004) ansåg patienter som var inlagda på sjukhus att det viktigaste 

inom omvårdnad var relationen och interaktionen med sjuksköterskan. En god relation kunde 

enligt patienterna uppnås om sjuksköterskan var genuin, tillgänglig, villig att tala med dem 

och hade gott om tid. Jormfeldt, Svedberg och Arvidsson (2003) beskriver betydelsen av att 

sjuksköterskan var uppmärksam, engagerad och medveten om vikten att se den individuella

patienten som en betydelsefull person. Detta för att kunna främja hälsoprocessen. Munro och 

Baker (2007) beskriver en omvårdnadsrelation mellan personal och patient baserad på 

värdighet och respekt som en grundpelare inom psykiatrisk omvårdnad. Personalens 

värderingar låg till grund för en sådan omvårdnadsrelation.
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Munro och Baker (2007) beskriver ett brett spann av attityder och värderingar hos personal 

inom psykiatrisk vård. Individuella värderingar ansågs vara direkt sammankopplade till 

attityden som personen innehade och gav uttryck för genom sina handlingar. Enligt Munro 

och Baker (2007) och Hugo (2001) ledde negativa attityder och beteenden från 

psykiatripersonal till att patienter upplevde sig stigmatiserade och diskriminerade vilket hade 

negativ påverkan på patientvården.  Dessa patienter kände sig respektlöst bemötta, utsatta, 

nedvärderade, nedtryckta och förlöjligade. De tyckte att de fick bristfällig information och att 

personalen inte respekterade vad deras anhöriga hade att säga. Hugo (2001) menar att 

personal inom psykiatrisk vård borde vara medvetna om sina attityder och förväntningar 

eftersom dessa fördes över till patienterna.

Tiden personal på kommunala psykiatriska stödboenden tillbringade med varje enskild klient 

kunde vara beroende av personalens attityd och känslor inför klienten (Kristiansen, Dahl, 

Asplund & Hellzén, 2005). Personal hade mer tålamod och tolerans med de klienter som de 

kände något extra för. Uppskattning och tacksamhet från klienterna gav personal 

tillfredsställelse i sitt arbete och positiva och samarbetsvilliga klienter gjorde att personal 

tyckte att arbetet var roligt (Ejneborn Looi & Hellzén, 2006). En studie av Cleary och 

Edwards (1999) visade att personal på en akutpsykiatrisk avdelning önskade att de hade mer 

tid tillsammans med patienterna. Efter dokumentation, rapportering, utbildningar och annat 

icke patientnära arbete återstod mindre än hälften av tiden åt patientnära arbete. Denna tid 

ansågs av personalen inte vara tillräcklig, och att avgöra hur den skulle prioriteras var inte 

alltid enkelt (Cleary & Edwards, 1999).

Personal upplevde ofta att patienter glömdes bort och försvann i mängden. Patienterna kände 

sig bortglömda och kunde ibland bli ignorerade eller ombedda att vänta när de sökte kontakt 

och sedan fick de ändå ingen hjälp. Patienter tillbringade största delen av dagen ensamma och 

tiden gick långsamt. De allra flesta önskade mer kontakt med personal (Cleary & Edwards, 

1999). När patienter blev erbjudna mediciner istället för att få sällskap av personal kände de 

sig isolerade och ensamma med sina tankar och illusioner (Lilja & Hellzén, 2008). Även på 

kommunala psykiatriska stödboenden tillbringade klienterna mycket tid ensamma. Endast 
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omkring 20 procent av klienternas tid tillbringades tillsammans med personal och för en del 

klienter var personalen den enda form av social kontakt de hade (Kristiansen et al., 2005).

De klienter med lägst social förmåga i kombination med svåra psykiatriska symtom var de 

som fick minst uppmärksamhet från personal, trots att de var de mest sårbara och beroende av 

andra. Ju mer tillbakadragna klienterna ansågs vara desto mindre tid tillsammans med 

personal fick de. Personal tenderade även att undvika klienter som hade dålig förmåga att 

kommunicera (Kristiansen et al., 2005). Personal distanserade sig från klienter de upplevde de 

hade en dålig relation till, och dessa klienter uppfattades som otrevliga och otacksamma 

(Ejneborn Looi & Hellzén, 2006). Inneliggande patienter på somatiska vårdavdelningar som 

av personalen uppfattades som svåra, ej samarbetsvilliga, krävande och otacksamma fick 

personalen att känna sig ineffektiva och var de patienter som personal helst undvek (Shattell, 

2004). Klienterna kunde få personalens uppmärksamhet och tid genom att visa upp 

psykiatriska symtom och störa ordningen vilket gjorde att personalen uppfattade dem som 

agiterade (Kristiansen et al., 2005). Inneliggande patienter på en psykiatrisk avdelning 

menade att det fanns en hierarki i patientgruppen. Somliga patienter upplevdes ha mer makt 

än andra, både över de andra patienterna och över personalen. Vanligtvis var det aggressiva 

patienter som använde sin aggressivitet för att få vad de ville (Lilja & Hellzén, 2008). Nya 

patienter på en psykiatrisk avdelning fick ofta mycket tid och uppmärksamhet från personal. 

De erhöll oftare extravak än välkända patienter, och deras behov sågs som mer akuta än 

behoven hos de patienter som varit inneliggande under en längre tid (Cleary & Edwards, 

1999).

Trots Hälso- och sjukvårdslagens krav på vård på lika villkor och evidensbaserad kunskap om 

relationens betydelse för den enskilde patientens hälsoprocess finns det studier som visar på 

att det till stor del är individuella värderingar och attityder som styr vilken vård den enskilde 

patienten får. Vissa patienter får inte den tid och det engagemang som är grundläggande för 

att en god omvårdnadsrelation ska kunna utvecklas. Det finns därför ett behov av att fördjupa 

kunskapen om personalens värderingar i omvårdnadsarbetet för att med den kunskapen kunna 

utveckla kvalitén i den psykiatriska vården.
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Syfte

Syftet med denna studie var att belysa personals värderingar i omvårdnadsarbetet på en 

akutpsykiatrisk vårdavdelning.

Metod

Utifrån från studiens syfte har vi valt en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod används med 

fördel när målet är att utveckla en djupare förståelse för ett specifikt fenomen och för 

människorna i sammanhanget (Polit & Beck, 2008, s. 220). Studien genomfördes som en 

intervjustudie med personal på en akutpsykiatrisk vårdavdelning.

Kontext

Avdelningen är uppdelad på två vårdlag och har 24 platser. Den har jourverksamhet dygnet 

runt och har sex kommuner i upptagningsområdet. Under jourtid tillkommer ytterligare fyra 

kommuner. Avdelningen tar emot personer med alla typer av psykiatriska besvär och är inte 

uppdelad utifrån diagnoser eller vårdbehov. Vårdtiden för patienterna är mycket varierande, 

en del stannar bara över en natt medan andra blir inneliggande i flera månader. Avdelningens 

uppdrag är att vårda de patienter med akut psykiatrisk problematik men eftersom den är det 

enda alternativet till psykiatrisk slutenvård i upptagningsområdet kan patienterna behöva 

stanna på avdelningen även när tillståndet inte längre är akut, till exempel i väntan på 

vårdplanering eller nytt boende. På avdelningen arbetar ungefär 50 anställda sjuksköterskor 

och skötare uppdelade på två vårdlag. Respektive vårdlag ansvarar för halva avdelningen var. 

Sjuksköterskan ska fungera som arbetsledare och ansvarar över omvårdnaden för patienterna i 

sitt vårdlag och utöver det tillkommer ronder, rapportering, läkemedelshantering, assistans vid 

ECT-behandling och på jourtid ingår även telefonrådgivning och jourmottagning. På vardagar 

finns det två sjuksköterskor som ansvarar för telefonrådgivning och mottagningsarbete. 

Utöver sjuksköterskor och skötare tjänstgör även ett varierande antal läkare på avdelningen.
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Deltagare

Sju personer bland personalen som uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i studien. I en 

kvalitativ studie ska urvalet av deltagare säkerställa att det går att utveckla en rik, holistisk 

förståelse av det studerade fenomenet. När den kvalitativa studien fokuserar på deltagarnas 

egen erfarenhet kring fenomenet som ska studeras är det typiskt att ha ett urval på tio 

deltagare eller mindre. Alla deltagare måste då ha egna erfarenheter kring fenomenet och 

forskaren ska även sträva efter mångfald och variation i urvalsgruppen (Polit & Beck, 2008, s. 

337, 358).

Inklusionskriterier för deltagande var att deltagarna skulle ha ett längre vikariat på 

avdelningen eller vara fast anställd som sjuksköterska eller skötare för att de skulle ha en 

kontinuerlig inblick i verksamheten och samtlig personal som uppfyllde dessa kriterier 

tillfrågades. Timvikarier och personal som inte deltar i det patientnära omvårdnadsarbetet 

exkluderades. Av sju deltagare var fyra stycken män och tre stycken kvinnor. Medelåldern var 

46 år. Fyra av deltagarna arbetade som sjuksköterskor och tre som skötare. Antalet 

verksamma år inom psykiatrin varierade mellan ett och 29 år.

Procedur

Innan studien påbörjades skickades ett informationsbrev (Bilaga 3) om studien ut till

verksamhetschef och enhetschef och de lämnade sitt godkännande. Studiens syfte och 

bakgrund presenterades för vårdpersonalen under en arbetsplatsträff och en förfrågan om 

deltagande gjordes då muntligen och all personal som arbetade på avdelningen fick även 

skriftlig förfrågan via mail. Deltagandet var frivilligt och de som visade intresse fick även ett

informationsbrev (Bilaga 2). De första sju personerna som anmälde sitt intresse för att delta i 

studien blev studiens deltagare för att vi skulle kunna följa tidsplanen.
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Datainsamling

Öppna semistrukturerade intervjuer genomfördes på arbetsplatsen i ett rum avskilt från 

avdelningen. De semistrukturerade intervjuerna fokuserade på vilka värderingar som påverkar 

omvårdnaden. Frågeguiden (Bilaga 1) omfattade områdena arbetsuppgifter, 

omvårdnadsrelation, tid, prioriteringar, engagemang, hopp, hopplöshet, omvårdnadsbehov och 

bemötande. Intervjuerna tog mellan 30 och 65 minuter och spelades in på band. Enligt Kvale 

(1997, s. 117, 121) innebär en frågeguide en översikt över de ämnen som ska täckas in. 

Samtidigt kan en semistrukturerad intervju ge möjlighet att göra förändringar av frågorna 

under intervjuns gång samt följa upp svar och berättelser från den intervjuade. Meningen med 

en semistrukturerad intervju är att med så öppna frågor kunna täcka in de områden som svarar 

mot studiens syfte (Kvale, 1997, s. 117, 121). Intervjuerna inleddes med konkreta frågor som 

hur en arbetsdag ser ut och vilka arbetsuppgifter som finns. Dessa frågor avsåg att vara lätta 

att svara på och inte besvärande att tala om. När sedan kontakten var etablerad och samtalet 

var igång följdes inledningsfrågorna upp med mer djupgående frågor om prioriteringar och 

attityder gentemot patienterna. Under intervjuerna ställde vi även klargörande frågor när det 

var något intervjupersonen sa som vi uppfattade som oklart, och vi ställde också frågor utifrån 

vad intervjupersonen berättade för att få denne att utveckla sin berättelse. De bandinspelade 

intervjuerna skrevs sedan ned ordagrant och analyserades med innehållsanalys. För att 

säkerställa kvalitén i datainsamlingen genomförde vi först en provintervju som diskuterades 

med handledaren.

Analys

Analysen genomfördes med en metod för tematisk innehållsanalys där både det manifesta och 

latenta innehållet i intervjuerna fångades. Innehållsanalys är en metod som kan användas för 

att ge intressanta och teoretiskt användbara generaliseringar med minimal förlust av 

information från ursprungsmaterialet. En latent innehållsanalys innebär att forskaren är 

intresserad av den underliggande meningen eller känslan i texten. En manifest innehållsanalys 

beskriver det synliga. Att använda både latent och manifest innehållsanalys ger ett mer 

insiktsfullt och meningsfullt resultat än att använda varje ansats var för sig (Downe-

Wamboldt, 1992).
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I enlighet med Downe-Wamboldt (1992) började vi vår analys med att dela in texten i 

textenheter som svarade mot syftet och kondenserade dem. De kondenserade textenheterna 

sorterades sedan in i kategorier baserat på likheter och olikheter. Dessa steg skedde med en 

manifest ansats och syftade till att fånga kärnan i texten, ge en helhetsbild av materialet och 

ge idéer för hur materialet sedan skulle kunna analyseras i detalj. Slutligen fokuserade vi på 

det underliggande budskapet i kategorierna och formade subteman och teman vilket innebar 

att vi övergick till en latent ansats de sista stegen av analysen (Downe-Wamboldt, 1992). Vi 

gick kontinuerligt tillbaka till ursprungstexten för att bekräfta kategorier och teman och få en 

känsla av helhet och för att underlätta detta använde vi oss av kodning. Varje textenhet 

kodades med en bokstav och en siffra där bokstaven stod för intervjun och siffran visade var i 

intervjun vi hittat textenheten.

Etiska överväganden

En etisk aspekt att ta i beaktande är att vi intervjuat våra egna arbetskamrater. Det betyder att 

det av intervjupersonerna kan uppfattas som om vi har dubbla roller, det vill säga både 

arbetskamrat och forskare. Vi diskuterade därför innan intervjun startade detta med 

intervjupersonerna och lämnade då utrymme för dem att få ta upp eventuella funderingar 

kring detta och reda ut oklarheter. Resultatet kan komma att uppfattas som obekvämt och vi 

har därför valt att intervjua både skötare och sjuksköterskor för att ingen personalkategori ska 

känna sig utpekad på ett negativt sätt. Eftersom den färdiga studien kommer att presenteras på 

arbetsplatsen kan det finnas risk för att personer inom personalgruppen kan identifiera 

individuella intervjupersoners uttalanden i studien. Detta informerades samtliga deltagare om

muntligt både vid informationen på arbetsplatsträffen och innan intervjun startade. Vi har i 

allt material strävat efter att ingen individ ska kunna identifieras och bandinspelningar 

kommer efter avslutad studie att förstöras. Ett obekvämt resultat kan leda till att deltagarna 

och övrig personal på arbetsplatsen kan känna sig missnöjda med patientarbetet som utförs på 

avdelningen. Beredskap för att hantera detta är att vi i samråd med enhetschefen avsätter tid 

för diskussionsgrupper som ger utrymme för reflektioner och förslag till åtgärder. Vi tror att 

deltagarna i studien kan känna sig betydelsefulla eftersom vår ambition är att studien ska ligga 
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till grund för konstruktiva åtgärder i omvårdnadsarbetet vilket vi tror kan väga upp ett 

eventuellt obekvämt resultat.

Resultat

Analysen resulterade i ett huvudtema (Tabell 1); ”Att välja det som bekräftar en själv” och tre 

subteman; ”Att vilja ägna tid åt patienter som inte kräver det”, ”Att välja det konkreta och 

det som kräver uppmärksamhet” och ”Att välja de patienter där ens engagemang gör 

skillnad”.

Tabell 1 Översikt av subteman (n =3) och tema (n=1)

Subtema Tema

Att vilja ägna tid åt patienter som inte kräver det Att välja det som bekräftar en själv

Att välja det konkreta och det som kräver uppmärksamhet

Att välja de patienter där ens engagemang gör skillnad

Att vilja ägna tid åt patienter som inte kräver det

Deltagarna skulle vilja ha mer samtal med patienterna då de upplever att patientsamtalen ofta 

prioriteras bort trots att deltagarna uppfattar att patienterna har behov av samtal och att någon 

lyssnar på dem. Vidare beskrev deltagarna att patienter som är mer passiva och tysta lätt 

glöms bort trots att deltagarna tycker att det är de som borde få mer uppmärksamhet. Denna 

patientgrupp kräver deltagarnas aktiva engagemang och upplevs som en svår utmaning av 

deltagarna. De tysta patienterna uppfattas som lättare att välja bort eftersom de inte protesterar 

eller påkallar uppmärksamhet trots att de inte får sina behov tillfredsställda. Dessa patienters 
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behov är svårare att upptäcka och ibland kan deltagarna uppleva att de inte har några behov

som går att tillfredsställa på avdelningen och det är svårt för deltagarna att känna att de gör 

någon skillnad för patienten. Deltagarna kan uppleva att det inte spelar någon roll om de går 

till de tysta patienterna eller inte för resultatet blir ändå inte märkbart.

”Jag tycker fortfarande vi har för mycket patienter och att ändå många glöms 

bort. Att det är tidsbrist ibland som gör att man stressar med att hinna allt. Då 

blir det ju lättare att släppa dom som egentligen inte signalerar några behov.”

Deltagarna beskrev att det är viktigt att alla patienter blir sedda och en del har utvecklat 

strategier för att ingen ska glömmas bort, till exempel att på morgonen gå runt till alla 

patienter och att försöka vara lyhörd inför patientens upplevelse av vården. Att se patienten är 

nödvändigt för att de ska känna sig bekräftade, tagna på allvar, förstådda och få en positiv 

upplevelse av vården.  Enligt deltagarna är det viktigt att aktivt söka upp passiva patienter för 

att överhuvudtaget kunna få en uppfattning om hur de mår. Deltagarna önskade att det alltid 

fungerade på det sättet, att alla patienter blev sedda och att de passiva patienterna fick ett 

aktivt engagemang, men att dessa patienter ändå snabbt glöms och väljs bort när 

arbetsbelastningen blir hög.

”Det kan alltid komma akuta grejer som kommer, en inläggning eller någon 

som mår sämre så att det kan ju störa. Och det är väl det svåraste tycker jag 

att just sådana gånger det blir störningar att alla ska få den tid de behöver på 

en avdelning. Det är lätt att glömma, då blir det ofta de tysta som inte får så 

mycket tid. De mindre vårdkrävande, eller egentligen de mest vårdkrävande, 

får minst tid.”

Att välja det konkreta och det som kräver uppmärksamhet

Vissa patienter kräver omedelbar behovstillfredsställelse både verbalt och fysiskt. Dessa 

patienter söker upp deltagarna, rycker tag i dem och ropar och skriker. En del patienter är 
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också välinformerade och kan argumentera för vad de vill ha. Deltagarna känner sig tvingade 

att först ta sig an dessa patienter eftersom de upplever att de inte bara kan gå förbi utan är 

tvungna att stanna upp. Dessa patienter signalerar många behov och kan ofta säga vad det är 

de vill ha eller behöver. Deltagarna väljer att uppmärksamma de krävande patienterna först 

eftersom de ofta har ett konkret önskemål som går snabbt och enkelt att åtgärda. Det är lätt för 

deltagarna att se ett snabbt resultat av åtgärden, till exempel att patienten lugnar sig för 

stunden och kan vara tyst ett tag. 

”Det är för att det är lättast att ta det akuta och de kommer och söker ju upp hela 

tiden. Söker upp vård och behovet och får det tillfredsställt för de är ju på hela 

tiden.”

Tiden som tillbringas med patienter som uppfattas som krävande ägnas till stor del åt 

gränssättning med hjälp av scheman och regler och en uppfattning om dessa patienter är att de 

egentligen behöver minst hjälp även om de hörs och kräver mycket. En deltagare påpekade att 

trots att dessa patienter får mycket tid blir deras behov av närhet och omtanke inte 

tillfredsställda. Deltagaren tror att patienterna blir kränkta av gränssättningen och att för höga 

krav ställs på dem genom alltför hårda scheman och regler. De patienter som hörs och kräver 

mycket uppfattas som jobbiga och för att orka med dem används gränssättning och mycket 

regler.

”Man ska följa en massa scheman och så har man egentligen inte de resurserna. 

Utan det blir bara att göra och tro att det blir lättare för oss och så far de bara 

illa och det blir bara fel.”

Deltagarna beskrev att de försöker prioritera den patient som mår sämst för att kunna lindra 

det mest akuta lidandet. För att kunna avgöra vad som är mest akut observerar deltagarna 

patienterna och det som anses ha hög prioritet är tydliga tecken på att patienten är plågad av 

sina symtom, till exempel rädsla, vandrande i korridoren, utåtagerande beteende som att 
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sparka i väggar och irritation som kan stegras till aggressivitet. Dessa prioriteringar görs 

automatiskt utifrån erfarenhet och intuition. Situationer som vill undvikas är bland annat hot-

och våldsituationer och självskadehandlingar och därför måste tvångsåtgärder snabbt 

prioriteras och patienter som är kända för att ha ett självskadebeteende ska uppmärksammas 

direkt när de uppvisar dåligt mående. Dessa situationer är konkreta och det finns ett tydligt 

syfte och mål med de insatta åtgärderna.

”Ja men till exempel, det kan ju hända att mitt i en medicindelning så blir en 

patient vansinnig på avdelningen och behöver en injektion eller kanske bältas till 

och med, och då får man ju släppa allting, all annan planering, då måste man ju 

ta hand om den här just då.”

Nya patienter måste prioriteras med tid och engagemang eftersom det är lätt att förstå att de är 

osäkra och sårbara och måste tryggas. Det är viktigt att ägna tid åt nyinsjuknade patienter så 

att de inte blir skräckslagna av att vara på avdelningen utan att de kan känna sig trygga och bli 

delaktiga i vården. Deltagarna beskrev även att det ur personalsynpunkt är nödvändigt att 

tillbringa tid med nya patienter för att kunna för att få information, lära känna patienten, bilda 

sig en uppfattning och kunna rapportera vidare.  Det första mötet beskrevs av deltagarna som 

avgörande för hur relationen ska utvecklas och det är därför viktigt att ta emot nya patienter 

på ett bra sätt. Det läggs även ner mer tid på att motivera och förmedla hopp till nya patienter 

än till de frekvent återkommande patienterna där utgången förväntas bli som vanligt.

”Tyvärr kan det ju bli så att patienter som är inne ofta och jättelänge att man 

kanske glömmer dem till slut, man tycker att de mår bättre och så glömmer man 

dem, men egentligen skulle man behöva prioritera dem.”

De behov som av deltagarna ansågs som grundläggande var sömn, mat, hygien och somatisk 

hälsa och de ska tillfredställas först. Allvarliga somatiska tillstånd kräver mycket av 

personalens tid och innefattar konkreta åtgärder som mätvärden, ordinationer och 
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läkarkontakt. Medicinering är en viktig del av arbetet, både att motivera patienten till 

medicinering och att se över medicineringen inför ronder. Detta för att trygga patienten och 

uppnå snabbast möjliga symtomlindring i syfte att lindra lidande och påskynda tillfrisknandet.

”…för mig så ser jag, alltså omvårdnadsproblem är ju mycket symtomlindring för 

mig. Så på så vis blir det kanske mycket mediciner, men jag tycker det är viktigast 

att lindra symtomen…”

Att välja de patienter där ens engagemang gör skillnad 

Personkemin avgör vilka patienter deltagarna har en god relation till och tycker om. En god 

relation kännetecknas av tillit, trygghet, närhet och ärlighet och kan enligt deltagarna uppnås 

genom att trygga patienten, visa respekt och att alltid finnas där. I en god relation har 

deltagarna hittat en balans mellan att vara personlig och professionell och de upplever 

ömsesidighet och förståelse för patienterna. När deltagarna kan se patienten som en människa 

och bjuda på sig själv ger det en betydligt bättre kontakt med och relation till patienten. Ett 

bra möte beskrevs å ena sidan när deltagarna kan vara öppna och lämna sina egna värderingar 

åt sidan och helt lyssna till patientens upplevelser och önskemål. Å andra sidan berättade 

deltagarna att ett bra möte kännetecknas av att deltagarna vet hur de ska hjälpa patienten och 

patienten lyssnar på dem och tar emot deras hjälp och råd.  Deltagarna beskrev att det är 

lättare att ägna tid åt patienter som de har en god relation med och tycker om, och det blir ofta 

att de medvetet eller omedvetet går till dessa patienter först. Eftersom det är lättare att 

engagera sig i patienter där det finns en bra dialog och samarbete är det för det mesta de som 

deltagarna jobbar aktivt med och söker upp först.  Deltagarna upplever att de snabbt får en idé 

om hur de kan hjälpa patienterna som de har en god relation till och följden blir att det är mer 

givande att jobba med dessa patienter eftersom deltagarna kan se skillnad och resultat efter 

insatta åtgärder. Att få positiv respons från patienter gör att arbetet blir lättare och mer 

tillfredsställande. En god relation till patienten underlättar arbetet och gör att deltagarna får 

bekräftelse för tiden och engagemanget de lagt ner.
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”[ett bra möte]…dels så har de ju nappat på tipsen, man ser att de försöker göra 

det man säger… och det märks ju även när man får de här patienterna som inte 

längre är inneliggande men som man har vårdat inneliggande, ringer och pratar 

och så kan man ta upp de här tipsen som man ändå har gett på avdelningen.”

En dålig relation kännetecknas av undvikande och distans. Deltagarna vill inte tvinga sig på 

en patient som de har dålig relation till utan ber då andra om hjälp istället. Det kan dock leda 

till att annan personal idealiseras vilket deltagarna beskriver som negativt då det kan få 

patienten att bli beroende av viss personal. I förlängningen tror deltagarna att det leder till att 

patienten tappar tilltron till sig själv och deltagarna uppger att idealiseringen kan orsaka att 

relationen känns svår, tung, tröttsam och energikrävande. Rädsla, osäkerhet och stress 

beskrivs som faktorer som försvårar mötet och sannolikt ger en dålig relation. Deltagarna vill 

distansera sig från patienter där de upplever att det finns risk för att de blir missförstådda eller 

uppslukade av patienten. Deltagarna beskrev känslor av misslyckande och frustration i svåra 

möten när patienter inte förstår vad de säger eller kan ta till sig hjälp. Även om deltagarna 

ibland kan känna sig otillräckliga i mötet med patienter som uppfattas som svåra kan arbetet 

med dem ändå vara roligt, motiverande och en utmaning.

”Ja det är ju att man går in, alltså man lider med dem. Ja, och sen är det 

jättesvårt att hjälpa, det är jättetungt att hjälpa och det känns som att man… att 

man inte riktigt kommer dit man vill…”

Deltagarna uppfattar att prognosen och hoppet för patienter varierar mellan patientgrupperna. 

Patienter med ett rikt socialt nätverk och med en diagnos som depression eller ett tillstånd 

som förväntas vara snabbt övergående förutspås ha god prognos och deltagarna beskrev att 

arbetet med sådana patienter är tillfredsställande och lättare. Deltagarna har mycket hopp om 

att dessa patienter ska återhämta sig utan att bli alltför präglade av sin sjukdom. Dock 

poängterade deltagarna att alla patienter kan ha god prognos om målet sätts utifrån patientens 

egna förutsättningar. Deltagarna tycker det är viktigt att försöka förbättra patienters prognoser

genom att hitta glädjeämnen, dela med sig av sig själv och ta hjälp av närstående. Deltagarna 
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beskrev att det ändå finns patienter med sämre prognos och det är framförallt dem där 

förloppet tros bli kroniskt, till exempel vid schizofreni och svårt missbruk. Hoppet är litet för 

dessa patienter och deltagarna tycker det är svårt och frustrerande att jobba med dem. Det som 

går att göra för dem är att försöka få dem att förstå att en förändring hos dem själva är enda 

sättet att förbättra prognosen, till exempel att sluta missbruka och hålla fast vid sin 

medicinering. Deltagarna beskrev att det är viktigt att ändå ha en positiv inställning till 

patienterna som uppfattas ha dålig prognos men att de absolut inte får inges för mycket 

förhoppningar. Det är svårt för deltagarna att se att tiden och engagemanget de lägger ner på 

patienter med dålig prognos leder fram till något resultat och arbetet kan ses som hopplöst. 

”…gravt  psykiskt sjuka som typ schizofrena och sånna här som inte ens medicinen biter på 

som, det är jättesvårt. Då hjälper ju inte samtal, då hjälper ju nästan ingen terapi, då hjälper 

inga mediciner… det är jättesvårt

Att välja det som bekräftar en själv

De tre subtemana tolkades till ett övergripande tema som beskriver att det som personalen 

värderar som viktigt i arbetet med patienterna är det som på något sätt bekräftar dem själva. 

Denna värdering verkar styra vilka patienter som får tid och engagemang. Faktorer som 

uppfattas som bekräftande är en god relation till patienten, positiv verbal feedback och tydliga 

resultat. Att vara bekräftad gör att personalen upplever sitt arbete som meningsfullt och 

skapar engagemang till patienten.

Diskussion

Syftet med studien var att belysa personals värderingar i omvårdnadsarbetet på en 

akutpsykiatrisk vårdavdelning. Innehållsanalysen resulterade i ett övergripande tema; ”Att 

välja det som bekräftar en själv” och tre subteman; ”Att vilja ägna tid åt patienter som inte 

kräver det”, ”Att välja det konkreta och det som kräver uppmärksamhet” och ”Att välja de

patienter där ens engagemang gör skillnad”.
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Deltagarna beskrev att de ville ägna tid åt patienter som inte kräver det men berättade om hur 

passiva och tysta patienter lätt glömdes bort, trots att alla tog upp vikten av att se alla patienter 

för att de skulle kunna känna sig bekräftade, tagna på allvar, förstådda och få en positiv 

upplevelse av vården. Detta kunde bero på att det var lättare att prioritera bort dessa eftersom 

deras behov var svåra att upptäcka och det kunde kännas som att det inte spelade någon roll 

om någon gick dit eller inte för resultatet blev ändå detsamma vilket inte kändes som ett 

bekräftande arbete för deltagarna. Warne och McAndrew (2007) beskriver att ett problem kan 

vara att patienters upplevelser tappas bort i en omvårdnadsmiljö där ”görandet” värderas 

högst. Att vara närvarande och finnas där för patienten är en intervention som är svår att mäta 

då det inte finns några objektiva mätinstrument som visar vad som blivit gjort och vad 

resultatet blev. Hummelvoll och Severinsson (2001) menar att inom traditionell omvårdnad är 

den praktiska kunskapsbasen högst värderad och personal utför uppgifter på rutin utan att 

reflektera över varför. När det inte finns något systematiskt sätt att reflektera över det dagliga 

arbetet är det lätt att patienternas individuella behov glöms bort då fokus ligger på de 

praktiska uppgifterna. Vad som räknas som effektivt arbete är uppgifter som är synliga och 

mätbara och inte vad personal verkligen gör för patienterna. Personal upplever ofta skuld över 

att inte ha haft tid för var och en av patienterna på grund av för många uppgifter (Hummelvoll 

& Severinsson, 2001). Det verkar som om att den omvårdnad som inte konkret och objektivt 

går att mäta inte prioriteras i första hand vilket kan bero på att traditionellt uppfattas utfört 

arbete som effektivt och bra när ett snabbt resultat uppnås och alla kan se vad som blivit 

utfört.

En del av deltagarnas bekräftelse handlade om att välja det konkreta och det som kräver 

uppmärksamhet. Deltagarna beskrev hur patienter med konkreta önskemål och krav på 

behovstillfredsställelse först uppmärksammades. Även nya patienter och patienter med dålig 

somatisk status sågs som en självklar uppgift att ta sig an. Christiansen (2008) beskriver att 

personal strävar efter att få jobbet gjort, och att ett av sjuksköterskors ansvarsområden är att 

kunna se patienters behov och sätta in åtgärder (Christiansen, 2008). Det blir således en tydlig 

och konkret arbetsuppgift att hjälpa de patienter som signalerar uppenbara behov och när 

dessa tillfredsställs går det snabbt att se ett resultat. Enligt Christiansen (2008) ses det som ett 
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gott resultat när patienter nöjer sig efter insatta åtgärder och arbetet känns meningsfullt och 

ändamålsenligt (Christiansen, 2008).  Det tycks vara så att de tydligaste arbetsuppgifterna får 

högst prioritet. Att tillfredsställa behov är ett självklart ansvarsområde och när det inte ens 

krävs engagemang för att upptäcka behoven blir de enkla att åtgärda och det är 

tillfredsställande att snabbt få ett resultat. Konsekvenserna av att inte tillfredsställa patienters 

tydliga behov kan också bli väldigt märkbara, till exempel missnöjda patienter som skriker 

efter uppmärksamhet eller svårt sjuka somatiska patienter. Det är då svårt att som personal 

känna att ens jobb blivit ordentligt utfört. 

I resultatet framkom synpunkter på att trots att krävande patienter fick mycket tid fick de inte 

sina behov av närhet och omtanke tillfredsställda. Tiden som lades ned på dem ägnades 

istället åt gränssättning i olika former. Alexander (2006) beskriver hur patienter upplever sig 

omänskligt behandlade, maktlösa, förnedrade, isolerade, avvisade och ledsna när de blir

alltför begränsade av regler. Patienterna kan känna att personal endast tar kontakt med dem 

för att gränssätta dem, och upplever ännu mer stress när personal till exempel skriker åt dem 

att gå därifrån vilket uppfattas som att personal har tappat kontrollen över situationen 

(Alexander, 2006). Även detta kan ses som ett exempel på att personal vill ha tydliga 

uppgifter, om en patient är stökig och krävande ses det som ett problem som snabbt ska 

åtgärdas så att det blir lugnt på avdelningen. Dessa patienters behov missas således eftersom 

de maskeras av ett störande beteende som konkret kan åtgärdas med gränssättning, istället för 

att prioritera de kanske mer komplexa behoven som närhet och omtanke.

Deltagarna beskrev hur relationen påverkade hur mycket tid som spenderades med en patient. 

Personkemin avgjorde vilka patienter deltagarna hade en god relation till och tyckte om. En 

god relation till patienten underlättade arbetet och gjorde att deltagarna fick positiv feedback 

för tiden och engagemanget de lagt ner. Hellzén (2004) kallar dessa patienter för populära 

patienter som personal tycker om då de har en positiv attityd till personal och det är givande 

för personal att få beröm som dessa patienter oftast ger (Hellzén, 2004). Beröm och positiv 

feedback gör att personal kan känna tillfredsställelse i sin roll och är ofta starten på en positiv 

spiral (Moyle, 2003). En dålig relation kännetecknades av undvikande och distans. Enligt 

Hellzén (2004) kan detta ses som att personal släppt sin roll i att göra en professionell 

bedömning där omvårdnad ska ges utifrån varje enskild patients behov och rättigheter, och 
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istället förklarar sitt undvikande av patienten med att hänvisa till att respektera patientens 

integritet om denne på något sätt motsätter sig personals sällskap, alltså flyttas ansvaret över 

från personal till patient (Hellzén, 2004). Deltagarna ville inte tvinga sig på en patient som de 

hade en dålig relation till utan bad då andra om hjälp istället. Svåra möten med patienter 

kunde leda till känslor av misslyckande, frustration och otillräcklighet hos deltagarna. 

Deltagarna uppfattade att prognosen och hoppet för patienter varierade mellan 

patientgrupperna. Det var svårt för deltagarna att se att tiden och engagemanget de lade ner på 

patienter med dålig prognos ledde fram till något resultat och arbetet kunde ses som hopplöst. 

Hellzén (2004) menar att det är lättare för personal att fokusera på de starka patienterna 

eftersom det är lättare att göra ett synligt bra arbete med dessa då det blir en mer märkbar 

skillnad. Moyle (2003) beskriver att när en ny patient kommer till avdelningen fokuserar 

personal mycket på att lyssna, prata och försöka förstå dem. Efter ett tag släpper dock 

personalen detta och när patienten varit inneliggande länge ligger fokus nästan enbart på 

symtom, behandling och fysiska behov.

Enligt Hummelvoll och Severinsson (2001) har vårdpersonal behov av att bli bekräftade, både 

som individer och gruppmedlemmar. För att förebygga stress och utmattning är det 

nödvändigt att personal upplever sin arbetssituation som meningsfull. Känslor av att vara värd 

något både ur kollegors och patienters synvinkel är viktigt (Hummelvoll & Severinsson, 

2001). En person som i sitt arbete engagerar sig i att bekräfta patienter behöver också mycket 

bekräftelse själv. Bekräftelse är en nödvändighet för att kunna känna sig tillfredsställd på sin 

arbetsplats och är ett sätt att förebygga att personal känner sig depersonaliserade och utbrända 

(Hellzén, 2004). Alla människor önskar bli bekräftade och uppskattade på sitt arbete och när 

istället motsatsen inträffar kan känslor som otillräcklighet uppkomma och det finns risk för 

utbrändhet (Gustafsson, Norberg & Strandberg, 2008). Interpersonella relationer är en 

dimension av mänsklig existens. Bekräftelse utgör grunden för mänskligt liv och mänsklig 

utveckling (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004).

Metoddiskussion
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Eftersom vi intervjuade våra egna arbetskamrater fanns det en risk för att vi inte skulle kunna 

få deltagarna att prata och att materialet skulle bli tunt. Vi valde ändå att genomföra studien 

på vår arbetsplats eftersom vi önskade använda studien som underlag till att förbättra 

omvårdnaden för våra patienter. Risken med att personalen inte skulle våga vara öppna och 

berätta om sina upplevelser hanterade vi genom att noga planera och förbereda intervjuerna. 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor där vi inledde 

med att be deltagarna allmänt berätta om en arbetsdag. Enligt Kvale (s. 118, 1997) är det 

viktigt att försöka skapa trygghet för att deltagaren ska våga berätta om sina upplevelser och 

känslor vilket är en förutsättning för att kunna få ett rikt material (s.118, 1997) och det var 

syftet med en allmän inledningsfråga som var lätt att svara på. Vi fick på detta sätt ett rikt 

material vilket stärker trovärdigheten. Under hela processen med datainsamling och analys 

har vi arbetat systematiskt och noggrant och regelbundet haft handledning och seminarium 

med studiekamrater för att få utomståendes feedback. Den rigorösa processen är beskriven i 

metodavsnittet och det stärker enligt vår mening stärkt trovärdigheten i arbetet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Eftersom studien utförts i en specifik kontext finns det alltid en risk för att 

resultatet inte är överförbart. Vårt resultat har dock mycket stöd i aktuell forskning vilket 

stärker överförbarheten men måste alltid bedömas av läsaren (Polit & Beck, s. 539, 2008).

Slutsats

Huvudfyndet i studien är att det som av deltagarna värderas som viktigt arbete är det som på 

något sätt bekräftar dem själva. Denna värdering styr vilka patienter som får tid och 

engagemang. Faktorer som uppfattas som bekräftande är en god relation till patienten, positiv 

verbal feedback och tydliga resultat. Detta visar på att trots sin yrkesroll är personal också 

människor med behov av bekräftelse för vad de gör och den de är. Att välja det som bekräftar 

en själv är ett val som verkar styras av att arbetet upplevs som svårt och krävande och för att 

orka ge bekräftelse till andra måste personal få egen bekräftelse både som individer och i sin 

yrkesidentitet. Risken med att personal inte känner sig bekräftade i sitt arbete är alltså att alla 

patienter inte får det engagemang och den uppmärksamhet de egentligen skulle behöva. Ur 

personalsynpunkt finns det en risk för utbrändhet när arbetet inte upplevs som meningsfullt på 

grund av utebliven bekräftelse. Det är därför viktigt att i närmare detalj studera hur 
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vårdpersonal kan få mer bekräftelse i omvårdnadsarbetet för att orka ge alla patienter en god 

och jämlik vård och strategier för detta behöver utvecklas.
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Bilaga 1 Frågeformulär/frågeguide

Intervjuerna skall ha fokus på personalens omvårdnadsrelation med olika patienter och de 

värderingar som personalen upplever påverkar relationen. I intervjuerna skall vi be deltagarna 

att berätta om konkreta händelser under deras arbetsdagar och sträva efter att få dem att 

berätta om sina upplevelser i relation till händelserna genom uppföljande frågor.

Öppningsfrågan för intervjun är; Berätta om en arbetsdag.

-Har du någon plan för dagen? Hur ser den ut? Vad stör planen?

-Vilka patienter går du till först?

-Vad tror du det betyder för patienten? 

-Vilka patienter går du inte så gärna till?

-Finns det patienter du aldrig går till? 

-Vad tror du det betyder för patienten?

-Vad betyder relationen du har till patienten?

-Beskriv en god relation till en patient

-Hur har den relationen uppnåtts?

-Kan det vara negativt för dig eller patienten att ha en relation?

-Kan det vara viktigt att hålla distans till patienterna? Varför?

-Vilka omvårdnadsbehov tycker du är mest akuta att åtgärda?

-Om flera patienter har samma omvårdnadsbehov, hur prioriterar du då?

-Finns det patienter som har god prognos? Hur är det att jobba med dem?

-Finns det hopplösa patienter? Vilka är de?

-Vilka patienter tycker du om? 

-Finns det patienter du tycker mindre bra om? Vilka egenskaper har du svårt för?

-Vilka patienter får du bäst kontakt med?
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-Berätta om ett bra/mindre bra/misslyckat möte med en patient
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Bilaga 2 Informationsbrev

Datum: 2009-01

Till Sjuksköterskor och Skötare på Avdelning 32, Sunderby sjukhus

Förfrågan om att delta i en studie.

Vårdpersonals relationer, värderingar och engagemang i patienter på en akutpsykiatrisk 
avdelning är betydelsefullt för kvalitén i vården. Syftet med studien är att få ta del av 
vårdpersonals beskrivningar av sina relationer till inneliggande patienter. Målet med studien 
är att få ökad kunskap om och skapa medvetenhet kring faktorer som påverkar omvårdnaden 
av patienter på en akutpsykiatrisk avdelning.  En kunskap som kan användas till att förbättra 
vården för patienterna.

Vi som genomför studien arbetar själva på arbetsplatsen och vi kommer att tillfråga all 
personal som har arbetat i minst sex månader på avdelningen och har en fast tjänst eller ett 
längre vikariat. Totalt kommer åtta till tio personer att väljas ut att delta i studien. Om fler än 
tio anmäler sitt intresse att delta kommer vi att välja deltagare bland dem som anmäler sig 
efter en princip där vi strävar efter största möjliga variation med avseende på ålder, 
yrkeserfarenhet och professionell bakgrund.  Intervjun kommer att äga rum på arbetsplatsen, 
vara mellan 30 och 75 minuter och spelas in på ett ljudband. I bearbetning och rapportering av 
intervjuerna kommer vi att sträva efter att utelämna all information som kan härledas till dig 
som person. Endast vi som genomför studien och vår handledare kommer att ha tillgång till 
datamaterialet. Efter att studien är rapporterad kommer ljudbanden att förstöras. Deltagandet i 
studien är frivilligt och du kan när som helst, utan att ange skäl, avbryta ditt deltagande.

Studien är underlag till vårt examensarbete i specialistutbildningen till 
psykiatrisjuksköterskor. Publicering av examensarbetet kommer att göras på Luleå Tekniska 
Universitets hemsida och kommer dessutom att presenteras för all personal på avdelningen. 
Om du har frågor angående studien är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 
handledare. 

Anja Söderberg Sofia Lagerskog Stefan Sävenstedt

Sjuksköterska Sjuksköterska Universitetslektor

Kommendörsgatan 8 Kartvägen 40 Luleå tekniska universitet

961 31 Boden 954 41 S. Sunderbyn 971 87 Luleå

070-3710464 073-8180652 0920-493919
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Bilaga 3 Informationsbrev till verksamhetschef och enhetschef

Datum: 2009-01

Till Verksamhetschef division vuxenpsykiatri och Enhetschef akutpsykiatrisk 

vårdavdelning, Sunderby Sjukhus.

Förfrågan om samtycke till genomförande av studie på avdelning 32

Vårdpersonals relationer, värderingar och engagemang i patienter på en akutpsykiatrisk 
avdelning är betydelsefullt för kvalitén i vården. Syftet med studien är att få ta del av 
vårdpersonalens beskrivningar av sina relationer till inneliggande patienter. Målet med 
studien är att få ökad kunskap om och skapa medvetenhet kring faktorer som påverkar 
omvårdnaden av patienter på en akutpsykiatrisk avdelning.  En kunskap som kan användas till 
att förbättra vården för patienterna. 

Vi som genomför studien arbetar själva på arbetsplatsen och vi kommer att tillfråga all 
personal som har arbetat i minst sex månader på avdelningen och har en fast tjänst eller ett 
längre vikariat. Totalt kommer åtta till tio personer att väljas ut att delta i studien. Om fler än 
tio anmäler sitt intresse att delta kommer vi att välja deltagare bland dem som anmäler sig 
efter en princip där vi strävar efter största möjliga variation med avseende på ålder, 
yrkeserfarenhet och professionell bakgrund.  Intervjun kommer att äga rum på arbetsplatsen, 
vara mellan 30 och 75 minuter och spelas in på ett ljudband. I bearbetning och rapportering av 
intervjuerna kommer vi att sträva efter att utelämna all information som kan härledas till en 
enskild deltagare. Endast vi som genomför studien och vår handledare kommer att ha tillgång 
till datamaterialet. Efter att studien är rapporterad kommer ljudbanden att förstöras. 
Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst, utan att ange skäl, avbryta 
sitt deltagande.

Studien är underlag till vårt examensarbete i specialistutbildningen till 
psykiatrisjuksköterskor. Publicering av examensarbetet kommer att göras på Luleå Tekniska 
Universitets hemsida och kommer dessutom att presenteras för all personal på avdelningen. 
Om du har frågor angående studien är du välkommen att kontakta någon av oss eller vår 
handledare. 

Anja Söderberg Sofia Lagerskog Stefan Sävenstedt

Sjuksköterska Sjuksköterska Universitetslektor

Kommendörsgatan 8 Kartvägen 40 Luleå tekniska universitet

961 31 Boden 954 42 S. Sunderbyn 971 87 Luleå
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Bilaga 4 Svarstalong för deltagande i studie

Undertecknad är intresserad och önskar delta i studien som handlar om personalens relationer 

och värderingar till patienter på en akutpsykiatrisk avdelning. Genom att anmäla mig så 

intygar jag också att jag tagit del av informationsbrevet som rör studien. Ta kontakt med 

undertecknad för att boka tid för intervju. 

Telefonnummer

_________________________________________________________________________

Utbildning

_________________________________________________________________________

Ort Datum

_________________________________________________________________________

Underskrift

_________________________________________________________________________

Namnförtydligande

___________________________________________________________________________

Svarstalong ges antingen till oss personligen eller läggs i våra personalfack på arbetsplatsen. 

Sofia Lagerskog, avdelning 32, Sunderby sjukhus

Anja Söderberg, avdelning 32, Sunderby sjukhus


