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Abstrakt
Sedan psykiatrireformens genomförande möter psykiatrisjuksköterskan personer med psykisk 
sjukdom i öppenvården. De personer psykiatrisjuksköterskan möter i sitt arbete inom 
öppenvården utgörs av dem som söker frivilligt och de som är omhändertagna enligt lagen om 
psykiatrisk tvångsvård. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att möta personer med psykisk sjukdom i öppen 
vården. Tio vetenskapliga studier analyserades med hjälp av manifest kvalitativ 
innehållsanalys, vilket resulterade i fyra kategorier: att kunna bedöma, observera och 
kontrollera; att känna sig hotad, frustrerad och tvingas utöva tvång; att vilja ha helhetssyn och 
skapa förtroende; att använda sina sinnen och vara engagerad. Resultatet visar att 
observationer och bedömningar av hälsotillstånd gjordes på personer med psykisk sjukdom på 
många olika sätt, och var nödvändiga för att snabbt kunna upptäcka tecken på ett försämrat 
mentalt hälsotillstånd. Det framkom att psykiatrisjuksköterskor ibland upplevde personer med 
psykisk sjukdom beteende som fientligt och provocerande, vilket försvårade arbetet. 
Psykiatrisjuksköterskor är ibland tvungna att utöva tvång i arbetet, vilket gjorde det 
problematiskt att bibehålla förtroendet. Betydelsen av ett helhetsperspektiv i arbetet med 
personer med psykisk sjukdom betonades, liksom vikten av att skapa goda relationer. 
Psykiatrisjuksköterskor använder sina sinnen; ser, lyssnar och känner. Psykiatrisjuksköterskan 
skulle vara engagerad och skapa värdefulla relationer med personer med psykisk sjukdom. 

Nyckelord: 
Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, psykiatrisjuksköterskor, upplevelse, omvårdnad, 
öppenvård
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Enligt Løgstrup (1994, s 48, 50-51) möter människor varandra med naturlig tillit, vilket är 

grundläggande för allt mänskligt umgänge. Tilliten gör oss sårbara då det innebär att vi 

utlämnar oss till varandra. Vi förväntar oss att bli bemötta med värdighet och respekt och i 

detta ligger det etiska kravet; att osjälviskt ta emot en annan människas liv som denne ger till 

oss att förvalta. Vi får ett liv i våra händer och har i detta ett etiskt krav att ta hand om det. 

I en studie av Walsh (1999) beskrivs att psykiatrisjuksköterskor visar öppenhet mot personer

med psykisk sjukdom och tar emot deras liv i sina händer och djupare möten kan skapas. 

Psykiatrisjuksköterskor och personer med psykisk sjukdom kan dela en förståelse av att vara 

människa, vilket gör det möjligt att ingående kommunicera med varandra. Det finns ett 

samband mellan kommunikation och delad mänsklighet 

Enligt Socialstyrelsen (2003) behövs en trygg relation mellan psykiatrisjuksköterskor och 

personer med psykisk sjukdom. Kommunikationen är betydelsefull då den underlättar 

förståelsen för varandras tankar och känslor. Shattell, McAllister, Hogan och Thomas (2006) 

beskriver hur en relation mellan personer med psykisk sjukdom och psykiatrisjuksköterskor 

kan framträda, och hur viktigt det är för psykiatrisjuksköterskor att ta till sig information om 

individen, dennes enskilda behov och utveckla en förståelse för hur person med psykisk 

sjukdom uppfattar verkligheten. 

Det är viktigt att psykiatrisjuksköterskor i mötet med personer med psykisk sjukdom beaktar 

hälsotillstånden empatiskt, respektfullt och även informerar om vård och behandling. 

Psykiatrisjuksköterskor skapar förutsättningar för att personer med psykisk sjukdom kan ges 

optimala möjligheter att fatta beslut angående den egna vården och behandlingen. 

Psykiatrisjuksköterskor ska arbeta utifrån en helhetssyn, vilket involverar både personen med 

psykisk sjukdom, närstående och dennes livsvillkor i vardagen (Socialstyrelsen, 2008).

Människosynen i dagens vård och i sjuksköterskans omvårdnad är huvudsakligen humanistisk 

och förankrad i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948). Enligt International 

Council of Nurses (ICN, 2007) har alla sjuksköterskor i sin yrkesroll ansvar att främja och 

återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. I kompetensbeskrivningen från Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) skulle psykiatrisjuksköterskan fokusera på hur en person med 

psykisk sjukdom upplevde sin hälsa och vilken livskvalitet personen hade oavsett sjukdom. 

Psykiatrisjuksköterskor ska tillsammans med den som är sjuk bedöma, planera och försöka 

åtgärda problem och förändringar som gjort att den enskilde upplever psykisk ohälsa. Det är
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viktigt att psykiatrisjuksköterskan, oberoende av var vården äger rum, arbetar 

hälsobefrämjande och tillvaratar individens resurser.

Enligt Beecroft, Becker, Griffiths, Leese, Slade och Thornicoft (2001) har personer med 

psykisk sjukdom både psykiska sjukdomar och en ökad dödlighet i somatiska sjukdomar. Den 

psykiatriska öppenvården upplever denna patientkategori som svår att möta och personer med 

psykisk sjukdom upplevs ofta som kaotiska. I en studie av Shattell et al.,( 2006) beskriver att

personer med psykisk sjukdom upplevelser av att inte bli förstådda och att vara i en sårbar 

situation. Det handlar ofta om en upplevelse av att känna sig diskriminerade, ensamma och 

isolerade. Det är betydelsefullt för personer med psykisk sjukdom att bli behandlade som 

människor och inte som ett könummer eller en produkt i ett löpandebandsystem. Personer 

med psykisk sjukdom ville även bli förstådda och det uppfattas som välkomnande när 

psykiatrisjuksköterskor visar en vilja att försöka förstå. Psykiatrisjuksköterskor skulle ge tid, 

lyssna och ha en förmåga att känna sig in i de psykiskt sjuka personernas situation. En del 

personer med psykisk sjukdom ville även känna kontakt via beröring och bli kramad eller få 

en klapp på axeln, samtidigt beskrivs det motsatta av Hem och Heggen (2002) att 

psykiatrisjuksköterskor ska vara medvetna om att andra personer med psykisk sjukdom även 

önskar upprätthålla en viss distans.

Personer med psykisk sjukdom har många professionella kontakter i öppenvården. 

Rehabiliteringsåtgärder baseras oftast på vad den professionella personalen anser är 

lämpligast för personen med psykisk sjukdom och studier visar att personens egna tankar och 

idéer ibland inte är intressanta. Personen med psykisk sjukdom kan vara medveten om vad 

som krävs för att förändra en situation, men upplever ibland stödet som erhålls som 

otillräckligt. Personen med psykisk sjukdom beskriver en känsla av tomhet då denne ofta 

saknar ett socialt nätverk och har svårt att upprätta tillfredställande personliga relationer, brist 

på meningsfulla aktiviteter och delaktighet i vården (Erdner, Lützén, Nyström & Severinsson 

2002).

Ungefär 52000 människor behandlas varje år i sjukvården för psykisk sjukdom och 

beteendestörningar. Av den totala befolkningen uppskattas att 5-10 procent behöver 

psykiatrisk behandling, men endast 3-4 procent söker psykiatrisk vård. De flesta människor 

med någon psykiatrisk sjukdom vårdas numera inom öppen psykiatrisk vård eller via kontakt 

med en vårdcentral (Socialstyrelsen, 2009). 
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Psykiatrireformen år 1992 innebar att de flesta mentalsjukhusen stängdes. Reformen syftade 

till att personer med psykisk sjukdom skulle få en förbättrad livssituation och skulle bli mera 

delaktiga i samhället. Kommunen tog över ansvaret för öppenvården (SOU 1992/93:73). 

Liknande reformer har genomförts i andra delar av västvärlden, bland annat i Storbritannien 

och i USA där omstruktureringen medförde att personer med psykisk sjukdom, som gjort sig 

skyldiga till brott får en möjlighet att leva ute i samhället men under övervakning. Det 

medförde vissa problem då institutioner lades ner samtidigt som personer med psykisk 

sjukdom inte alltid kunde klara av vardagen trots assistans från psykiatrin. En fördel var å 

andra sidan att institutionalisering kunde undvikas (Zanni & Stavis, 2007).

Enligt (SOSFS 2005:27) kan personer med psykisk sjukdom vårdas med stöd av tre olika 

lagar; hälso- och sjukvårdslagen (1982:763 HSL), lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1 

128 LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1 137 LRV). För att vårdas i enlighet med 

LPT eller LRV krävs att personen har en allvarlig psykisk störning och är i oundvikligt behov 

av vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att vara intagen på sjukvårdsinrättning med 

kvalificerad psykiatrisk vård dygnet runt. En person med psykisk sjukdom kan motsätta sig 

vård, men kan med stöd av ovan nämnda lagar bli omhändertagen om personen i fråga anses 

vara en fara för sig själv eller andra människors säkerhet. Det är principiellt viktigt för 

rättssäkerheten, eftersom alla människor har en lagstadgad rätt till frihet och även om läkare 

med stöd av lag kan fatta ett beslut om omedelbart omhändertagande så är det alltid en 

domstol och inte läkare, som avgör om en person med psykisk sjukdom som motsätter sig 

tvångsvård ska fortsätta att underkastas sådan.

Enligt SOSFS( 2005:27) finns idag rutiner vid överföring från slutenvård till öppen 

tvångsvård och hur samarbetet ska bedrivas kring personer med psykisk sjukdom i ett 

samverkansavtal mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I regeringspropositionen 

(2007/08:70) kan personer med psykisk sjukdom enligt lagstiftningen skrivas ut till eget 

boende, men har då ansvar att följa en föreskriven vårdplan som till exempel att ta mediciner, 

göra regelbundna besök på psykiatriska öppenvårdsmottagningar eller på mottagning på 

vårdcentral, ta emot sysselsättning och boendestöd och inte bryta mot eventuella 

besöksförbud. Innehållet skall anpassas efter varje persons individuella behov av vård och 

insatser. De inskränkningar av självbestämmande och värdighet detta innebär måste vägas in 

mot de positiva effekter som uppstår, vad gäller individens hälsa och livskvalitet genom att få 

vård ute i samhället. 
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En studie av Reed och Fitzgerald (2005) visar hur allmänsjuksköterskor upplever mötet med 

personer med psykisk sjukdom, hälften menar att mötet var positivt, medan den andra halvan 

beskriver känslor av osäkerhet till följd av rädsla, tidsbrist och en förutfattad negativ attityd 

till personer med psykisk sjukdom. Cowman, Farrely och Gilheany (2001) menar att 

psykiatrisjuksköterskan har en helhetssyn på person med psykisk sjukdom och genom detta 

kan psykiatrisjuksköterskan urskilja och stödja person med psykisk sjukdom på ett adekvat

sätt. En annan studie (Lee & Knight, 2009) beskriver hur distriktssköterskor, som möter 

många personer med psykiska sjukdomar, behöver en bred kunskap för att kunna göra 

korrekta bedömningar i tid och upptäcka tecken på försämring för att på så vis kunna vidta 

åtgärder för att stävja en växande psykisk ohälsa. Det är just beträffande detta som vi ser 

denna litteraturstudie som värdefull, genom att ta del av psykiatrisjuksköterskors upplevelser 

av att möta personer med psykisk sjukdom kan erhållen kunskap om mötet mellan 

psykiatrisjuksköterskor och personer med psykisk sjukdom införas och tillämpas i 

öppenvården. Att ta del av en sådan kunskap kan vara värdefullt för vårdpersonal inte enbart 

inom psykiatrin, utan också för annan vårdpersonal inom andra verksamhetsområden som 

saknar psykiatrisk utbildning men som i sitt arbete ofta möter personer som lever med psykisk 

sjukdom, exempelvis inom primärvården (Crosland & Kai, 1998). Syftet med denna 

litteraturstudie var därför att beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att möta 

personer med psykiskt sjukdom i öppenvården.

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Vid litteratursökning användes databaserna PubMed och Cinahl. De olika sökordens 

specificitet anpassades efter de respektive databasernas MeSh- och thesaurustermer i syfte att 

få en så optimal sökning som möjligt. Våra sökord var: psychiatric nursing, nurse, mental 

illness, mentally ill persons, mental disorders, community mental health nursing, community 

mental health, nurse-patient relations, experiences and qualitative studies. Till 

inklusionskriterierna hör psykiatrisjuksköterskor i öppen vård och kvalitativa studier 

publicerade mellan 1992-2010 som svarar mot syftet. Till exklusionskriterierna hör studier 

gjorda på personer under 18 år.

I litteratursökningen användes tio vetenskapliga studier som svarade mot syftet. Samtliga 

studier hade kvalitetsgranskats i enlighet med protokoll för kvalitetsgranskning enligt
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Willman, Stoltz & Batsevani (2006, s. 156-157). En kvalitetsgranskning genomfördes i syfte 

att systematiskt värdera en studies evidensvärde. Klassificeringen av studierna hade utgått 

från ett poängsystem som grundade sig på studiernas kvalitet beträffande syfte, urval, kontext, 

metod, resultat och etiskt resonemang. Varje frågeställning i studien som fick ett positivt svar 

fick ett poäng. Vid slutbedömningen räknades en poängsumma fram som sedan omvandlats 

till procenttal (Willman, et al., 2006, s. 96). Studier som visade sig motsvara en nivå om hög 

eller medel hade använts i analysen, medan studier som klassificerats som låg i 

kvalitetshänseende exkluderats ur vår litteraturstudie. Tabell 1 åskådliggör procentindelningen 

beträffande kvalitetsbedömningen, medan tabell 2 kort sammanfattar de studier som genererat 

textenheter för analys.

Tabell 1. Procentindelning vid kvalitetsbedömning

Procentindelning Kvalitetsbedömning
80-100% Hög
70-79% Medel
60-69% Låg

Tabell 2. Översikt av systematisk litteratursökning
Söknr. *) Söktermer Träffar Valda artiklar
Cinahl 100401

1 FT nurse AND mentally ill persons AND mental disorders*        63 2
2 TH mental disorders* AND psychiatric nursing* AND

community mental health nursing*        107 2
3 TH psychiatric nursing* AND qualitative studies* AND

community mental health nursing*        68 1
4 FT psychiatric nurse AND experience AND mental

disorders* AND community mental health        158 1
5 FT community mental health nursing* AND experience

AND mental illness AND nurse-patient relations*        37 1
6 TH community mental health nursing* AND 

nurse-patient relations* · 134 1
            Antal valda artiklar: 8

Söknr. *) Söktermer Träffar Valda artiklar
Pubmed 100402

1 FT psychiatric community nursing AND qualitative research*    163 1
2 MSH community health nursing* AND nurse-patient relations*

AND ethics* AND psychiatric nursing*        22 1
Antal valda artiklar: 2

*) TH – Thesaurus headings terms i Cinahl

*) MSH – MeSH termer i PubMed
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Dataanalys

I (Tabell 3) redovisade de tio kvalitativa vetenskapliga studierna, vilka analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. En manifest ansats innebär en strävan 

efter ett tillvaratagande av det uppenbara och synliga i texten, i syfte att undvika egna 

tolkningar (Granheim & Lundman, 2004). Analysmetoden satte fokus på mänsklig 

kommunikation och möjliggjorde en beskrivning av ett specifikt fenomen. Analysarbetet 

inleddes med läsning av de vetenskapliga studierna för att få en känsla av helhet (Down-

Wamboldt, 1992). Sammanlagt 380 textenheter som svarade mot syftet extraherades och varje 

textenhet kodades därefter med en bokstav och siffra, så att de specifika textenheterna senare 

skulle kunna kopplas till ursprungstexten i studierna. De extraherade textenheterna 

kondenserades och kategoriserades därefter i olika steg med en kontinuerlig strävan att bevara 

kärnan i textenheterna under arbetets gång. Textenheterna kategoriserades sedan i olika steg; 

de 380 textenheterna bildade först 67 kategorier i ett första steg med likartat innehåll, dessa 67 

kategoriserades sedan i ett andra steg till 21 kategorier som i en slutgiltig sammanslagning 

resulterade i våra fyra slutgiltiga kategorier, som till sitt innehåll skiljer sig så pass mycket åt 

att de inte längre kunde slås samman. 

Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=10)

Författare/ Typ av Deltagare Datainsamling och Huvudfynd    Kvalitet
År studie analysmetod
Clark Kvalitativ 19 Semistrukturerade Deltagarna uttrycker att de psykiskt Medel
(2004) intervjuer/ sjuka personerna ska ha livskvalitet,
USA Kvalitativ innehålls- bemötas med empati, öppna sinnen

analys och ges möjlighet till ett självförverk-
ligande liv.

Coffey & Kvalitativ 40 Semistrukturerade Deltagarna uttrycker att copingstrategier Hög
Hewitt intervjuer/ är viktiga för rösthörare och att de inte 
(2008) Kvalitativ innehålls- ska behöva känna sig ensamma.
Storbritannien analys

Högberg, Kvalitativ 9 Semistrukturerade Deltagarna finner moraliskt ansvar i sin Hög
Magnusson & intervjuer/ yrkesroll som handlar om att stödja,
Lützen Kvalitativ innehålls- uppmuntra och förmedla trygghet.
(2006) analys
Sverige

Majomi, Kvalitativ 20 Semistrukturerade Deltagarna upplever sitt arbete som Hög
Brown & intervjuer/ ensamt och att arbetet ”tas med hem”.
Crawford Grounded theory Det handlar om att försöka upprätta en
(2003) balans mellan yrkeskrav och personliga
Storbritannien krav.
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Forts, tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=10)

Författare/ Typ av Deltagare Datainsamling och Huvudfynd    Kvalitet
År studie analysmetod
Magnusson, Kvalitativ 11 Semistrukturerade Deltagarna upplever ensamhet i Hög
Högberg, intervjuer/ beslutsfattandet. De beskriver också
Lützen & Kvalitativ innehålls- vikten av att skapa ett förtroende mellan
Severinson analys sjuksköterska och patient.
(2004)
Sverige

Magnusson, Kvalitativ 11 Semistrukturerade Deltagarna beskriver sin yrkesroll i Hög
Severinsson & intervjuer/ hemsjukvården; det handlar om att
Lützen Kvalitativ innehålls- använda samtliga sinnen och att alltid
(2003) analys respektera patientens rättigheter.
Sverige Deltagarna beskriver även vikten av att

upprätthålla patientens självständighet
och att arbetet ofta känns ensamt.

Muir Cochrane Kvalitativ 5 Deltagande observation Deltagarna beskriver betydelsen av Hög
(1998) med etnografisk ansats/ förhållningssätt såsom empati,  
Australien etnografisk tolkning anknytning, uppmuntran och stöd till dem

psykiskt sjuka personerna.

O’Brien Kvalitativ 5 Semistrukturerade Deltagarna beskriver vikten av att Hög
(2000) intervjuer/ använda sina sinnen i arbetet och
Australien Kvalitativ innehålls- betydelsen av att skapa kontakt mellan

analys sjuksköterska och patient.

Sturm Kvalitativ 9 Deltagande observation Deltagarna beskriver att tidsbrist medför Hög
(2004) med etnografisk ansats/ försämrade möjligheter att arbeta utifrån
USA etnografisk tolkning patientens individuella behov.

Svedberg, Kvalitativ 9 Semistrukturerade Deltagarna betonar ideologiska Medel
Hällström & intervjuer/ konflikter i samband med tvångs-
Lützen Fenomenologisk åtgärder som medför frustrerade 
(2000) deskriptiv metod patienter och hotfulla situationer.
Sverige enligt Giorgi .

Resultat

Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 4 och presenteras i 

brödtext samt illustreras med citat från artiklarna.

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4)

Kategorier
Att kunna bedöma, observera och kontrollera

Att känna sig hotad frustrerad och tvingas utöva tvång

Att vilja ha en helhetssyn och skapa förtroende

Att använda sina sinnen och vara engagerad



10

Att kunna bedöma, observera och kontrollera

I två studier (Magnusson, Högberg, Lützén & Severinsson, 2004; Magnusson, Severinsson, &

Lützén, 2003) beskrev psykiatrisjuksköterskan att observationerna av en persons psykiska 

tillstånd och bedömningarna av hälsotillståndet kunde göras på många olika sätt. 

Bedömningarna var en naturlig del i mötet och ägde rum i samtalet mellan 

psykiatrisjuksköterska och personer med psykisk sjukdom och var en viktig förutsättning i 

strävan efter att tillsammans söka lämpliga lösningar. I en studie (O’Brien, 2000) beskrev 

psykiatrisjuksköterskor även vikten av intuitiva bedömningar och att det ofta gick att bilda sig 

en uppfattning om en persons psykiska hälsotillstånd via telefon. Att kunna bedöma och 

observera visade sig också vara viktigt, för att kunna upptäcka tidiga varningstecken på 

återfall i psykisk sjukdom. En studie av (Clark, 2004) där poängterade psykiatrisjuksköterskor 

att bedömningarna och observationerna ofta genomfördes i en persons hem och att det 

underlättade om personen med psykisk sjukdom inte upplevde sig observerad i sin hemmiljö. 

I en studie av (Magnusson et al., 2003) uttrycktes att det var viktigt för 

psykiatrisjuksköterskor att inte uppleva sig som inkräktare, utan istället låta personen med 

psykisk sjukdom styra i sitt eget hem. Bedömningarna i hemmet innebar bland annat att 

observera förmågan och livssituationen i hemmet hos personen med psykisk sjukdom, främst 

genom att se sig omkring och på så vis få en helhetsbild av personen. En 

psykiatrisjuksköterska uttryckte att hon såg sig som gäst i personens hem, men fokuserade 

samtidigt på sin yrkesroll.

  I can see what the patient is like by looking at his/her home (Magnusson et al.,

2004, s 23)

En studie visade att psykiatrisjuksköterskor beskrev även att kunna bedöma och observera en 

person med psykisk sjukdom, då denne var frisk och fungerade adekvat och även bedöma om 

hälsotillståndet snabbt förändrades till det sämre (Högberg, Magnusson & Lützen, 2006). 

Bedömningarna blev särskilt värdefulla just då person med psykisk sjukdom mådde sämre, 

vilket gjorde det viktigt att ses ofta och mindre när personen med psykisk sjukdom mådde bra. 

Psykiatrisjuksköterskor beskrev också en vilja att ha kontroll över personer med psykisk 

sjukdom och att telefonkontakt ofta förmedlade en känsla av kontroll, (Magnusson et al.,

2004) så att psykiatrisjuksköterskan snabbt kunde ingripa om personens hälsotillstånd 

försämrades (Högberg et al., 2006). 
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Studien visade att psykiatrisjuksköterskan beskrev svårigheter med att nå fram till en person 

med psykisk sjukdom, eftersom denne inte alltid förstod rutinerna kring medicinering. I vissa 

lägen var det omöjligt att införa direktiven att komma i tid (Svedberg, Hällström & Lützen, 

2000). Ibland var det svårt då personen med psykisk sjukdom vägrade att samarbeta eller 

prata (Magnusson et al., 2004). En psykiatrisjuksköterska uttryckte att hon aldrig kunde nå en 

person med psykisk sjukdom och att denne istället hela tiden diskuterade sina fobier 

(Svedberg et al., 2000).

He is like a machine with all his harping on his symptoms and his phobias and his 

anxieties and I feel I never reach him... (Svedberg et al., 2000,s 41)

I en studie upplevde psykiatrisjuksköterskan att andra personer genom sin närvaro begränsade 

hennes förmåga att kommunicera med en person med psykisk sjukdom. Det fanns även andra 

tillfällen då psykiatrisjuksköterskan hade allvarliga samtal med en person med psykisk 

sjukdom som vägrade att lyssna. Det fanns en oro över att personer med psykisk sjukdom var 

känsliga och ovetande om behandling, och att de ofta uttryckte oro över medicineringen till 

sina sjuksköterskor (Svedberg et al., 2000). Psykiatrisjuksköterskor kände sig också besvikna 

över att inte kunna göra mer för personer med psykisk sjukdom (Sturm, 2004) och inte alltid 

kunna veta allt om alla och heller inte arbeta med alla (Magnusson et al., 2004). Det var även 

svårt att släppa arbetet vid arbetspassets slut. Många psykiatrisjuksköterskor upplevde att de 

tog med sig arbetet hem, i synnerhet i arbetet med deprimerade och självmordsbenägna 

personer (Majomi, Brown & Crawford, 2003).

…but I think you may well go home and think about it over the weekend. You don’t 

leave it behind. You take things home with you. (Majomi et al., 2003s, 531)

Att känna sig hotad, frustrerad och tvingas utöva tvång

I resultatet i litteraturstudien framkom det att psykiatrisjuksköterskor ibland upplevde 

personer med psykisk sjukdom att deras beteende var fientligt och provocerande. Det 

resulterade att psykiatrisjuksköterskorna ofta gav personer med psykisk sjukdom stora doser 

av läkemedel för att de inte skulle bli våldsamma. En psykiatrisjuksköterska förklarade att 

hon var försiktig till följd av sin rädsla, eftersom en person med psykisk sjukdom som hon 

arbetade med tidigare hade våldfört sig på andra människor. Det resulterade i att 
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psykiatrisjuksköterskan tolkade inställningen hos person med psykisk sjukdom på ett negativt 

sätt, vilket gav upphov till en ömsesidigt negativ reaktion (Svedberg et al., 2000).

…she felt threatened because, as she described him, he was very big and dressed as 

a skinhead (Svedberg et al., 2000, s 39)

Studien (O’Brien, 2000) visade att psykiatrisjuksköterskor berättade att de kände sig 

outnyttjade i sin yrkesroll och att mötet med personer med psykisk sjukdom ofta handlade om 

att enbart ge injektioner under ett begränsat tidsintervall, vilket inte gav utrymme för samtal 

och en närmare bedömning av personen. Psykiatrisjuksköterskorna uttryckte en frustration 

över sin oro att missa viktiga signaler. En studie (Sturm, 2004) beskrev vidare betydelsen av 

att ha tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna och att det ibland inte var möjligt att kunna 

genomföra ett bra arbete till följd av tidsbrist. Ytterligare en studie (Magnusson et al., 2004) 

beskrev psykiatrisjuksköterskor tillfällen då det inte var möjligt att få ut sin frustration eller 

vrede och att det sällan fanns en given lösning på ett problem. Att inte alltid få tillåtelse att 

hjälpa personer med psykisk sjukdom på ett bra sätt till följd av ekonomiska faktorer kändes 

frustrerande. En känsla av ensamhet innebar också problem för psykiatrisjuksköterskan, då 

det inte fanns någon att diskutera frustration med och ensamheten i beslutsfattandet gjorde 

arbetet betungande. Ensamheten medförde isolering och stress.

Flera studier (Magnusson et al., 2004; O’Brien, 2000; Svedberg et al., 2000) beskrev 

svårigheten för psykiatrisjuksköterskan att bibehålla förtroendet och samtidigt vidta 

tvångsåtgärder riktade mot person med psykisk sjukdom. Det uppfattades som ett moraliskt 

beslut att antingen respektera en person med psykisk sjukdom, dennes önskemål eller använda 

subtilt tvång i samband med exempelvis injektionsgivning. Psykiatrisjuksköterskor 

rättfärdigade de åtgärder som var bäst för person med psykisk sjukdom och försökte få 

personen att känna sig så bekväm som möjligt och skyddade denne från ett eventuellt 

återtagande till institutionen. Ytterligare en studie (Svedberg et al., 2000) visade att

psykiatrisjuksköterskor kände sig även tvungna att ge injektionen och kände motvilja mot 

hela situationen, vilket kunde leda till ett sämre bemötande. 

…she justified persuading the patient to take his medication in order to protect him 

from having the police take him back  to the institution if he refused to take the 

injection.  (Svedberg et al., 2000, s 39)
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En studie beskrev att psykiatrisjuksköterskan gick emot ett önskemål och ändå kunde känna 

sig motiverad att ge injektionen för att förhindra ett återfall hos en person med psykisk 

sjukdom. En del personer med psykisk sjukdom var också under påtryckning från annat håll 

såsom polis, myndigheter och ibland nyttjades närstående som påtryckningsmedel. Det fanns 

även tillfällen då psykiatrisjuksköterskan gav injektioner till personer med psykiska

sjukdomar, trots att hon uppfattade det som om det inte fanns några egentliga indikationer för 

det (Svedberg et al., 2000). 

Studien visade att psykiatrisjuksköterskan ofta kände att det beslut som fattades hade sin 

utgångspunkt i säkerheten hos personer med psykisk sjukdom (O’Brien, 2000). Det var viktigt 

att skydda personer med psykisk sjukdom och samtidigt försöka respektera deras sårbarhet 

och utsatthet. Betydelsefullt var även att skydda personer med psykiska sjukdomar från skada, 

vilket ibland resulterade i att psykiatrisjuksköterskor höll sina tankar för sig själva och 

diskuterade inte behandlingen med den psykiskt sjuka personen (Svedberg et al., 2000). 

Att vilja ha en helhetssyn och skapa förtroende

I en studie av (O’Brien 2000) poängterade psykiatrisjuksköterskor betydelsen av att ha ett 

helhetsperspektiv i arbetet med personer med psykisk sjukdom. Genom att fokusera på en 

person med psykisk sjukdom kunde psykiatrisjuksköterskan öka sin förståelse för individens 

liv och hur bakgrunds historia hade påverkat person med psykisk sjukdom att hantera sin 

sjukdom. I en studie (Storm, 2004) förklarade psykiatrisjuksköterskor hur de såg sig som 

förespråkare för personer med psykisk sjukdom, då ett helhetsperspektiv gjorde det möjligt att 

lära känna personen som människa och på bästa sätt kunna företräda denne. Respekten för 

integritet och privatliv betonades för personer med psykisk sjukdom. Psykiatrisjuksköterskan 

såg människan ur ett helhetsperspektiv, vilket innebar att personer med psykisk sjukdom 

betraktades som vanliga människor med en självklar rätt till självbestämmande. 

Psykiatrisjuksköterskan skulle respektera och stärka rätten till självbestämmande, vilket 

beskrevs som viktig del i hennes arbete (Högberg et al., 2006; Magnusson et al., 2004; 

Magnusson et al., 2003). Psykiatrisjuksköterskor förklarade att de genom att se personer med 

psykiska sjukdomar som människor kunde få personer med psykisk sjukdom att se sig själva 

som just människor (O’Brien, 2000).
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Encouraging and supporting their patients to live an independent life in society is, 

after all, one of the nurse’s main areas of responsibility. (Magnusson et al., 2004, s 

22).

I en studie framkom att helhetsperspektivet medförde en grund för relationen mellan 

psykiatrisjuksköterskan och en person med psykisk sjukdom; genom att behandla personen 

som en hel människa upplevde psykiatrisjuksköterskor hur ett ömsesidigt förtroende 

utvecklades och hur psykiatrisjuksköterskor därigenom blev insläppta i dennes liv 

(Magnusson et al., 2004). Betydelsen av att känna ett förtroende för person med psykisk 

sjukdom var viktigt, det medförde en känsla av tillit som kunde medföra att person med 

psykisk sjukdom i förtroende berättade om en försämring i sitt mentala hälsotillstånd, så att 

psykiatrisjuksköterskan kunde vidta åtgärder (O’Brien, 2000). Psykiatrisjuksköterskan 

beskrev att det fanns värme i mötet med personer med psykisk sjukdom (Muir Cochrane, 

1998;O’Brien 2000; Magnusson et al., 2003). 

It was important for respondents to be personal without being private in their 

relationship with clients. (Magnusson et al., 2003, s 356).

Studien visade att det var ett privilegium att få arbeta med personer med psykisk sjukdom och 

förtroendet gjorde det möjligt att lägga sjukdomen åt sidan och se personen som någonting 

mer än sin sjukdom (Clark, 2004). Genom att psykiatrisjuksköterskan lärde känna en person 

med psykisk sjukdom fick psykiatrisjuksköterskan kunskap som gjorde det möjligt att 

fokusera på just den typ av omvårdnad som personen var i behov av (Magnusson et al., 2004). 

Att använda sina sinnen och vara engagerad

En studie visade att psykiatrisjuksköterskan skulle använda sina sinnen, genom att 

uppmärksamt lyssna på och tala till en person med en psykisk sjukdom. Förmågan att känna 

av atmosfären och även fokusera på icke verbal kommunikation var en grund i samtalen med 

en person med psykisk sjukdom (Svedberg et al., 2000). Psykiatrisjuksköterskor behövde 

heller inte ställa särskilt många frågor, för att intuitivt förstå vad personen förmedlade 

(Magnusson et al., 2003). En bra kommunikation kunde ofta etableras genom 

psykiatrisjuksköterskans sätt att avslappnat ställa öppna frågor och samtidigt vara ärlig, enkel 

och rak (Magnusson et al., 2003). Öppna frågor gav ofta en bred kommunikation med en stor 

mångsidighet vad gällde samtalsämnen som diskuterades då en person med psykisk sjukdom 
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fick en möjlighet att själv styra kommunikationen (Svedberg et al., 2000; Muir & Cochrane, 

1998).

Talking to the client has to do with being honest, simple and clear. (Magnusson et 

al., 2003, s 356).

Studien visade att psykiatrisjuksköterskor skulle vara engagerade i kommunikationen med 

personer med psykisk sjukdom eftersom omvårdnaden då optimerades. Engagemang 

underlättade bemötandet och förmågan att öppna upp och se nya möjligheter för personer med 

psykiska sjukdomar. Psykiatrisjuksköterskan skulle vara engagerad, kreativ och inge en 

känsla för vad som kunde göras, borde göras och inte kunde göra i arbetet med personer med 

psykiska sjukdomar (Magnusson et al., 2003). Engagemanget underlättade förmågan att se 

nya infallsvinklar och använda sina egna färdigheter för att finna kreativa lösningar på olika 

problem. Psykiatrisjuksköterskor betonade vikten av att agera självständigt, vara flexibel och 

hela tiden eftersöka vad som var bäst för person med psykisk sjukdom (Magnusson et al., 

2003; O’Brien, 2000). 

Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelser att 

möta personer med psykiska sjukdomar i öppenvården. Analysen baserades på 10 

vetenskapliga studier och resulterade i fyra kategorier: Att kunna bedöma, observera och 

kontrollera; Att känna sig hotad, frustrerad och tvingas utöva tvång; Att vilja ha en helhetssyn 

och skapa förtroende; Att använda sina sinnen och vara engagerad.

Resultatet i denna litteraturstudie visade att psykiatrisjuksköterskor skulle kunna bedöma, 

observera, kontrollera och göra observationer av personer med psykiska sjukdomar och 

psykiatrisjuksköterskor bedömde psykisk sjukdom och hälsotillstånd på olika sätt. I resultatet

framgick att regelbundna besök var bättre då det skapade förutsättningar för 

psykiatrisjuksköterskan att kontinuerligt kunna bedöma och i tid upptäcka om tillstånd 

ändrades hos person med psykisk sjukdom. Betydelsen av att träffa en person med psykisk 

sjukdom regelbundet framgick även i studien Reppar, Ford och Cooke (1993) där en 

psykiatrisjuksköterska betonade vikten av kontinuerliga bedömningar, då sådana tidigare 

endast gjorts när person med psykisk sjukdom upplevt ohälsa och inte när personen mådde 

bättre. Personen med psykisk sjukdom menade att regelbundna besök oavsett mentalt 
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hälsotillstånd, helt klart var att föredra. I en studie av Pollock (1988) betonades inte minst i 

hemsjukvården betydelsen av att psykiatrisjuksköterskor lärde känna personen med psykisk 

sjukdom. Det underlättade kontrollen, eftersom psykiatrisjuksköterskor inte hade samma 

möjlighet till övervakning i hemmen som på institution.

I denna litteraturstudie framgick betydelsen av att observera person med psykisk sjukdom, för 

att i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder vid försämrat mentalt hälsotillstånd. 

Psykiatrisjuksköterskors förmåga att observera var grundläggande för beslutsfattandet, genom 

att observera person med psykisk sjukdom, kunde de bilda sig en uppfattning om personens 

problem och behov (Berggren & Severinsson, 2000). Barrat (1989) visade att 

psykiatrisjuksköterskor ofta gjorde snabba observationer för att kunna bedöma hälsotillstånd, 

vilket var fullt tillräckligt för att skapa en sammanhängande helhetsbild av person med 

psykisk sjukdom och tidigt kunna agera vid tecken på försämring. Betydelsen av 

observationerna som sådana poängterades i en studie av Cleary och Edwards (1999) som 

menade att dessa ligger till grund för hur psykiatrisjuksköterskans arbete, då det är en 

förutsättning för att kunna stärka oberoendet hos den en person med psykisk sjukdom, genom 

att på bästa sätt kunna företräda och hjälpa denne. 

Denna litteraturstudie visade även att observationerna med tillhörande bedömningar ofta 

genomfördes i hemmet hos person med psykisk sjukdom och att det var viktigt för 

psykiatrisjuksköterskor att inte känna sig som inkräktare under besök i hemmet. En studie 

(Magnusson, Lützen & Severinsson, 2002a) förklarade att psykiatrisjuksköterskors osäkerhet 

ofta hade sin grund i bristen på klarhet i den professionella yrkesrollen, när mötesplatsen 

förändrades till hemmiljön, vilket bland annat resulterade i att injektionsgivningen i 

hemmiljön stundom uppfattades som kränkande av psykiatrisjuksköterskor. Magnusson, 

Severinsson och Lützen (2002b) beskrev också skillnaden mellan olika sorters sjuksköterskor, 

inte minst noterades att distriktssköterskor, som var vana vid att arbeta hos personer med

psykiska sjukdomar i hemmiljö, hade en helt annan säkerhet än vad psykiatrisjuksköterskor 

uppvisade. Å andra sidan påpekade Jordan, Hardy och Coleman (1999) att 

psykiatrisjuksköterskor till skillnad från distriktssköterskor kunde till följd av sin kompetens 

och erfarenhet bättre upptäcka subtila förändringar i en människas mentala hälsotillstånd och 

utvärdera den medicinska behandlingen.
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Resultatet i denna litteraturstudie visade också att det var svårt att nå fram till person med 

psykisk sjukdom och att kontrollen därmed blev bristfällig. I en studie av Marangos-Frost och 

Wells (2000) framfördes att psykiatrisjuksköterskor ofta tvingades kämpa med en känsla av 

misslyckande, när personer med psykiska sjukdomar inte kunde kontrolleras. Det föranledde 

en upplevelse av skuldkänslor över att inte ha gjort tillräckligt.

Resultatet att känna sig hotad, frustrerad och tvingas utöva tvång beskrevs i studier att 

psykiatrisjuksköterskor i sitt arbete kunde möta provocerande och fientligt inställda personer 

med psykiska sjukdomar Carlsson (2007) menade att det var viktigt att inte möta aggression 

med aggression, utan med värme och äkthet. Inom psykiatrisk vård är våldsamheter vanligare 

än inom annan vårdverksamhet (Arnetz, Arnetz & Soderman, 1998). Flera studier indikerar 

att hot och våld är vanligt inom vården och det påverkar sjuksköterskor negativt (Arnetz, et 

al.,1998; Chambers, 1998). Vårdgivare som upplevde fysisk och verbal aggressivitet kände 

sig maktlösa och många sjuksköterskor började acceptera våldet som en del i deras arbete ( 

Gates, Fitzwater, & Meyer, 1999). Då psykiatrisjuksköterskan verkligen brydde sig om en 

person med psykisk sjukdom och visade respekt kunde aggression avvärjas. Løgstrup (1994, 

s. 42) beskrev att vi i mötet med varandra utlämnar oss ömsesidigt och att tilliten kunde 

missbrukas och föranleda en våldsam reaktion. Tilliten kan ju användas mot den som har visat 

den, genom att denne uppfattar det som om tilliten inte tagits tillvara. Ett kyligt bemötande 

från psykiatrisjuksköterskor kan således resultera i en upplevelse av att visad tillit inte tagits 

tillvara och kan hos person med psykisk sjukdom leda till aggression. Det visade sig också 

vara viktigt att psykiatrisjuksköterskor uppvisade ett genuint intresse i mötet och fysiskt 

berörde en person med psykisk sjukdom, då det hade en avkylande effekt på aggressiva 

tendenser. Irwin (2006) menade att ett ömsesidigt förtroende var en förutsättning för att 

minska aggression och våld, genom att de lärde känna varandra skapades en förståelse mellan 

psykiatrisjuksköterskor och personer med psykiska sjukdomar. 

Denna studie beskrev kommunikationen som en viktig grund; genom att använda en lugnande 

röst och verkligen lyssna kunde person med psykisk sjukdom regelmässigt lugnas. Carlsson, 

Dahlberg, Lützen och Nyström (2004) beskrev i studien att psykiatrisjuksköterskor både inom 

akut psykiatrin och öppenvården möter aggressiva patienter och de behöver metoder för att 

bemöta aggressiviteten. De belyste att våld kunde hanteras genom att psykiatrisjuksköterskan 

uppvisade en ödmjukhet i mötet, genom att försöka förstå problematiken från personer med 

psykiska sjukdomars synvinkel. Om psykiatrisjuksköterskor däremot var frånvarande och 
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visade rädsla utåt, så förlorade de kontrollen, vilket kunde föranleda mer våld och aggression. 

En del möten mellan psykiatrisjuksköterskan och person med psykisk sjukdom blev negativt 

till följd av våld och personen uppfattades som ett objekt, och därmed gick helhetssynen 

förlorad och personens bästa kunde inte längre tillgodoses. Psykiatrisjuksköterskor blev 

blockerade och kunde inte längre avgöra vad person med psykisk sjukdom behövde, vilket 

genererade en känsla av osäkerhet hos psykiatrisjuksköterskan. Ibland tog rädslan överhand 

och psykiatrisjuksköterskorna fördes in i ett kaosliknande tillstånd och kontrollen över 

situationen tappades och att fly var den enda utvägen.

Resultatet i denna litteraturstudie visade också svårigheten för psykiatrisjuksköterskan att 

upprätthålla förtroendet hos en person med psykisk sjukdom i samband med tvångsåtgärder. 

Lützen (1998) menade att psykiatrisjuksköterskor ofta fastnade i ett moraliskt dilemma; att 

skydda person med psykisk sjukdom från skada genom att tillämpa tvångsåtgärder, men 

samtidigt respektera och upprätthålla personens självbestämmanderätt. Det blev en paradox i 

det att god vård krävde en inskränkning i rätten till frihet hos en person med psykisk sjukdom. 

Denna litteraturstudie visade att psykiatrisjuksköterskor rättfärdigade tvångsåtgärder genom 

att tillämpandet av dem var för det bästa för personer med psykisk sjukdom, vilket också 

framkom i vår litteraturstudies resultat. I en studie av Marangos-Frost och Wells (2000) 

beskrevs att de sista psykiatrisjuksköterskorna ville göra var, att gå emot viljan och utöva 

tvång hos en person med psykisk sjukdom. Psykiatrisjuksköterskor önskade istället kunna 

använda andra alternativ såsom att kupera med mediciner, lugna ner och ge tid. Godin och 

Scanlon (1997) betonade även svårigheten att vara förespråkare i öppen vården och samtidigt 

vara övervakare och även applicera lagar för personer med psykiska sjukdomar, genom vilka 

tvångsåtgärder kunde utföras som person med psykisk sjukdom visade sig vara ovillig att ta 

del av.

Resultatet i denna litteraturstudie visade att psykiatrisjuksköterskor ofta kände att beslut som 

fattades, var för att säkerställa säkerheten runtomkring en person med psykisk sjukdom för 

emellanåt kunde de uppfattas som fientliga och provocerande. Detta belystes i en studie av 

Bailey (1998) där kritiska attityder från läkare och intensivvårdssjuksköterskor analyserades.

De beskrev det som en paradox att vårda personer med psykisk sjukdom som kom till 

intensivvården, då de gjort ett självmordsförsök. Det framkom brist på engagemang för dessa, 

brist på stöd från psykiatrin och att dagens förberedande sjukvårdsutbildning inte skapade 
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förberedelse för vårdpersonal för den här sortens möten med psykisk sjuka. En sjuksköterska 

uttryckte att ett självmordsförsök var något som bara en värdelös människa gjorde och att

intensivvårdspersonal inte skulle behöva behandla dessa personer. Det fanns annat som 

intensivvården borde prioritera istället. En studie av Lee och Knight (2009) visade att även 

distriktssköterskor, som mötte ett stort panorama av psykisk sjuka på sina vårdcentraler 

upplevde ett begränsat stöd från psykiatrin.

En studie av Deacon (2003) beskrev att arbetet med våldsbenägna och aggressiva personer 

med psykisk sjukdom var flerdimensionellt. Det var en process både inne på den enhet där 

personer med psykisk sjukdom fanns och även ute i samhället och det handlade om vad 

psykiatrisjuksköterskan var tvungen att göra. Det behövdes olika sorters erfarenheter och 

kunskaper för att kunna möta våldsbenägna personer oavsett vart person med psykisk 

sjukdom befann sig. Enligt Carlsson et al., (2004) krävdes vid sådana här möten att 

psykiatrisjuksköterskan hade en viss erfarenhet och kunskap, för att kunna möta en aggressiv 

person på ett bra sätt. Psykiatrisjuksköterskor skulle vid liknande incidenter stanna upp och 

efteråt diskutera sådana händelser med arbetskolleger.

I denna litteraturstudie att vilja ha en helhetssyn och skapa förtroende visades att 

psykiatrisjuksköterskor poängterade betydelsen av att ha ett helhetsperspektiv i arbetet med 

personer med psykisk sjukdom. Genom fokusering på bakgrunden hos en person med psykisk 

sjukdom kunde psykiatrisjuksköterskan öka sin förståelse för personens liv och hur det hade 

påverkat sättet att hantera sjukdomen. Det framkom i Reppar et al. (1993) att personer med 

psykisk sjukdom ville leva som andra människor; gifta sig, kunna försörja sig och ha en stabil 

position i samhället.  Personer med psykisk sjukdom var medvetna om att de samtidigt kunde 

hamna i ett fullständigt kaos till följd av sin psykiska sjukdom. Psykiatrisjuksköterskor skulle 

tänka på behoven hos personen med psykisk sjukdom. 

Resultatet i denna litteraturstudie beskrev betydelsen av att psykiatrisjuksköterskor använde 

en helhetssyn och satsade på att skapa ett ömsesidigt förtroende till personer med psykiska 

sjukdomar. Detta beskrevs även i Sjöstedt, Dahlstrand, Severinsson och Lützen (2001) där en 

psykiatrisjuksköterska använde ett framarbetat rutindokument utifrån Katie Ericssons teori, 

för att öka kunskapen i mötet mellan psykiatrisjuksköterskan och person med psykisk 

sjukdom. Dokumentet skulle skapa en bättre struktur i vårdprocessen och möjlighet gavs för 

yrkesutövaren och den hjälpbehövande personen till planering av vården utifrån vilka behov 
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person med psykisk sjukdom ville ha tillgodosett. Dokumentet skulle även hjälpa 

psykiatrisjuksköterskan att tillämpa ett empatiskt förhållningssätt, skapa tillgänglighet och 

skapa en god relation till personer med psykiska sjukdomar. 

I en studie Hautala-Jylhä, Nikkonen, Kiikkala och Jylhä (2007) beskrev 

psykiatrisjuksköterskor att en god relation mellan dem själva och personer med psykisk

sjukdomar var betydelsefullt. Integritet och självrespekt stärktes hos personer med psykisk

sjukdom, när goda relationer stärktes och förtroendet och tilliten byggdes upp successivt i det 

ömsesidiga mötet. En säker atmosfär runt omkring en person med psykisk sjukdom var 

betydelsefullt och psykiatrisjuksköterskor skulle finnas till hands, för den som behövde deras 

stöd. Målsättningen var att personen med psykisk sjukdom skulle utvecklas som människa 

och erhålla livskvalitet. Intimitet och ödmjukhet fanns i relationen, då man skapade förtroende 

med varandra. Det var viktigt att en person med psykisk sjukdom kunde lita och känna sig 

säker i relationen med psykiatrisjuksköterskan, vilket då kunde möjliggöra att en personen 

lättare kunde öppna sig och berätta vad som pågick i tankevärden och detta skapade 

förutsättningar att successivt kunna hjälpa personen.

I denna litteraturstudie visade resultatet att använda sina sinnen och vara engagerad och där

använde psykiatrisjuksköterskor sina sinnen, genom att uppmärksamt lyssna och tala till en 

person med psykisk sjukdom. Det var viktigt att psykiatrisjuksköterskan visade engagemang i 

arbetet, då det gagnade personer med psykisk sjukdom. Ett sådant förhållningssätt beskrevs i 

en studie av Heifner (1993) i vilket en psykiatrisjuksköterska såg att en person var upprörd 

och inte ville prata om orsaken till upprördheten. Personen med psykisk sjukdom ville bara få 

sin medicin för att på så sätt bli av med sin ångest och smärta. Psykiatrisjuksköterskan satte 

sig ned och visade sin tillgänglighet, och vilja att lyssna till personen som efter fem minuter 

började prata, om sin makes otrohet och att det kändes tungt. Personen med psykisk sjukdom

hade aldrig delat sina innersta tankar till någon tidigare. I en studie av Hem och Heggen 

(2003) balanserade psykiatrisjuksköterskan mellan att var professionell och intim. Hon 

lyssnade och uppmärksammade personens kroppsspråk. Kommunikationen var svår, eftersom 

personen var psykotisk. Genom att visa sin egen sårbarhet, välvilja och använda sin egen 

frustration och ilska kunde psykiatrisjuksköterskan bryta ner personens mur och på så vis 

både förstå denne och upprätta en ömsesidig kontakt. 
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Resultatet i denna litteraturstudie betonade den icke verbala kommunikationen, något som 

även påvisades i en studie av Hautala-Jylhä, Nikkonen, Kiikkala och Jylhä (2007) hur en 

psykiatrisjuksköterska använde sina sinnen för att skapa sig en bild av uppträdandet och 

beteendet i samband med besök i hemmet hos en person med psykisk sjukdom. Det var viktigt 

att psykiatrisjuksköterskors kroppsspråk överensstämde med den verbala kommunikationen 

(Häggman-Laitila & Åstedt-Kurki, 1993). Psykiatrisjuksköterskor skulle lyssna och känna sig 

in i den psykiskt sjuka personens tillstånd och fokusera på vad denne berättade och inte 

berättade. I Cleary och Edwards (1999) beskrevs några egenskaper en psykiatrisjuksköterska 

bör inneha; vara empatisk, förstående, verkligen lyssna till personer med psykisk sjukdom och 

kalla dem vid namn.

I en studie av Blomberg och Hedelin (2007) beskrev personer med psykisk sjukdom att 

psykiatrisjuksköterskor skulle vara engagerade och ha en förmåga att hjälpa dem genom att 

visa kreativitet i arbetet och på så vis finna nya vägar för att lösa problem. Det framkom i 

Häggman-Laitila och Åstedt-Kurki (1993) att personer med psykisk sjukdom ansåg att det var 

viktigt att psykiatrisjuksköterskor visade ett engagemang i mötet och de framhöll att optimala 

psykiatrisjuksköterskor var ordentliga, ärliga, humoristiska presenterade sig själva och 

behandlade alla lika. I en studie av Chien, Chan, Lam och Kam (2005) beskrevs den positiva 

effekt som uppkom, när psykiatrisjuksköterskan hälsade på hos en person med psykisk 

sjukdom ofta och pratade med honom, vilket visade att hon brydde sig.

Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva psykiatrisjuksköterskors upplevelser av att 

möta personer med psykisk sjukdom. Vi använde kvalitativ manifest innehållsanalys, vilket är 

en metod som kan användas för att beskriva upplevelser genom ett inifrånperspektiv. Vi 

utgick från Graneheim och Lundmans (2004) och Down-Wamboldt (1992) beskrivning av 

manifest innehållsanalys, vilken lämpade sig väl för analys av kvalitativa studier. 

Tillförlitligheten av en kvalitativ studie värderades utifrån fyra olika kriterier: pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). 

De vetenskapliga studierna som ingick i analysen beskrev mötet ur olika perspektiv, vilket 

kunde ha bidragit till en större variation av upplevelsen av mötet. Vi presenterade våra 

sökvägar, se (tabell 1) och de 10 studierna som ingått i studien, se (tabell 2) för att styrka 
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studiens pålitlighet. En kvalitetsbedömning av studierna genomfördes enligt Willman och 

Stoltz (2006, s.97) och endast de som bedömdes vara av en nivå motsvarande hög eller medel 

i kvalité avseende har ingått i vår litteraturstudie. Vid resultatskrivning hade en kontinuerlig 

återgång till ursprungstexten gjorts, för att kontrollera att innebörden inte gått förlorad i 

textenheterna. För att stärka tillförlitligheten i litteraturstudierna extraherades citat ur 

ursprungstexten (Graneheim & Lundman, 2004). Pålitligheten innebar enligt Holloway och

Wheeler (2002, s. 254-255) att andra forskare skulle kunna komma fram till liknande resultat, 

genom att läsaren skall kunna utvärdera genom hela analysen - och beslutsprocessen. Läsaren 

skall kunna följa den väg som forskaren valt och hur denne kommit fram till resultatet.

Vi har varit två som bearbetat studierna och analyserat materialet. Under arbetets gång har vi 

haft seminarier, opponentskap, handledarträffar och hjälp av andra som tidigare gjort sin 

kandidatexamen. De har under arbetets gång hjälpt oss med förtydligande och lyft fram 

förslag till förbättringar (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet kan ifrågasättas i 

uppsatsen och felaktighet i analysen kan alltid uppkomma. För det första uppstod det 

svårigheter att kondensera ner textmassan. Vi upptäckte att när vi bearbetade textenheterna, så 

förlorades upplevelser och sammanhang under kondenseringen. Vi fick gå tillbaka till 

ursprungstexten flera gånger, orsaken kunde vara att textenheterna varit för stora och innehöll 

flera betydelser (Graneheim & Lundman, 2004). Andra felaktigheter som bidragit kan vara att 

översättningen inte blev korrekt pga. att engelskan inte var vårt modersmål och även 

omedvetna tolkningar och den mänskliga faktorn påverkade (Down-Wamboldt, 1992). 

Överförbarhet handlade om hur man kan använda resultatet i andra sammanhang eller på 

grupper i liknande situationer (Graneheim & Lundman, 2004: Holloway & Wheeler, 2002, s. 

255: Polit & Beck, 2004, s. 435) Vi ansåg att vår studie är överförbar till annan personal t.ex. 

distriktssköterskor inom öppen vården som arbetar med personer med psykiskt sjukdom. 

Bekräftelsebarheten styrktes genom att vi beskrev tillvägagångssätt av datainsamling, analys 

och deltagare i studien för att läsaren skulle kunna bilda sig en egen uppfattning och kunna 

leda tillbaka till ursprungskällan. Genom att litteraturstudien analyserats med manifest ansats 

gav det lite utrymme för tolkningar och därför ökade bekräftelsebarheten (Graneheim & 

Lundman 2004). 
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Slutsatser

Resultatet i denna litteraturstudie visar betydelsen av psykiatrisjuksköterskors observationer 

och bedömningar i arbetet med personer med psykisk sjukdom. Bedömningarna äger ofta rum 

i hemmet, vilket ställer höga krav på psykiatrisjuksköterskans förmåga att vara professionell 

och samtidigt vara gäst i någon annans hem. Resultatet beskriver också att 

psykiatrisjuksköterskor ofta möter våld eller hot om våld i sitt arbete och stundom känner sig 

ensamma och frustrerade. Arbetet är svårhanterligt och psykiatrisjuksköterskor beskriver hur 

de ofta har svårt att släppa taget efter arbetsdagen och tog med sig arbetet hem. Denna 

litteraturstudie beskriver även att psykiatrisjuksköter använder ett helhetsperspektiv i arbetet 

med personer med psykisk sjukdom. 

Denna litteraturstudie kan bidra med att öka kunskapen om hur psykiatrisjuksköterskornas 

bedömningar konkret kan genomföras. Litteraturstudien poängterar betydelsen av icke verbal 

kommunikation, då det ofta gör det möjligt att intuitivt förstå vad en person med psykisk 

sjukdom försöker förmedla. Genom att respektera personer med psykisk sjukdom som 

människor kan psykiatrisjuksköterskor få personer med psykisk sjukdom att se sig själva som 

just människor. I resultatet beskrivs slutligen betydelsen av att ha en helhetssyn, ett 

engagemang och skapa förtroende i syfte att stärka personen som lever med psykisk sjukdom. 
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