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Abstrakt 

Bakgrund: Allt fler barn och ungdomar drabbas av psykisk ohälsa och hos en del av dessa 

uppstår ett vårdbehov som innebär heldygnsvård inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Personals arbetssätt påverkar upplevelsen hos den som vårdas samt förutsättningarna för att 

främja återhämtningsprocessen. Som personal bör vi använda oss av ett återhämtningsinriktat 

arbetssätt och använda omvårdnad som en process för att tydliggöra omvårdnadsarbetet där den 

enskilde patienten är utgångspunkten och är en aktiv deltagare i utformandet av vården.  

Syfte: Att beskriva avgörande händelser i omvårdnadspersonals möte med barn och unga inom 

BUP heldygnsvård som bidragit till utvecklingen av ett återhämtningsinriktat arbetssätt.  

Metod: En kritisk incidentteknik metod har använts. Totalt åtta personer har intervjuats, skötare, 

sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor som arbetar eller har arbetat inom BUP 

heldygnsvård. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Händelser som beskrevs avgörande i vård och mående för patienten var av varierande 

karaktär. Gemensamt för att dessa händelser skulle leda till återhämtning hos patienten och 

utvecklade det återhämtningsinriktade arbetssättet hos personalen var till exempel goda 

vårdrelationer, tillit, bemötande och personals förmåga att reflektera samt omvärdera sitt 

agerande. Att tillsammans med patienten och där denne var utgångspunkt, hittade personalen 

anpassade lösningar i omvårdnaden. Det framkom att personal behöver våga använda andra sätt i 

vårdandet såsom att ge patienten utrymme och tid framför att till exempel utföra tvångsåtgärder 

för att lösa en svår situation. 

Slutsats: Genom omvårdnadspersonal som arbetar återhämtningsinriktat och deras 

beskrivningar gällande händelser som stärkt arbetssättet kan slutsatsen dras att avgörande 

händelser där en vändpunkt skett för patienten gällande dennes psykiska mående är 

individberoende. Det framkom vidare hur relationen till patienten var betydande och skapade 

förutsättningar för att utveckla och stärka omvårdnadspersonals återhämtningsinriktade 

arbetssätt. Samtidigt som relationen och tryggheten den medförde kunde användas som grund i 

de interventioner som användes i beskrivna händelser för att hjälpa patienten.  

 

Nyckelord: Återhämtningsinriktat arbetssätt, omvårdnadspersonal, omvårdnad som process, 

Barn- och ungdomar, BUP heldygnsvård. Recovery focused care, Nursing staff, Process of Care, 

Children and Adolescents, Children and Adolescents inpatient care.  
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Introduktion 

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa 

Generellt sett finns det en ökning av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt unga vuxna. 

Jämfört med andra länder i norden har Sverige störst ökning psykisk ohälsa hos denna grupp. 

Förekomsten av psykisk ohälsa finns bland alla ungdomar samtidigt som den största andelen 

ungdomar som är drabbade lever i svåra psykosociala förhållanden (Socialstyrelsen, 2017). Barn 

och ungdomar verkar föredra att få hjälp av till exempel familj, skola, vänner och familjeläkare 

istället för att söka hjälp inom psykiatrin trots att det behovet finns utifrån den psykiska ohälsan. 

Stigmatisering, skam och en rädsla för att bli dömd beskrivs som möjliga orsaker till detta. När 

det gäller vård och behandling av barns psykiska ohälsa är barnkonventionen ett fördelaktigt 

stöd när det gäller bland annat barns rätt att vara delaktiga i sin egen behandling (Gigetta, 

Salamone- Violi, Chur- Hansen & Winefield, 2015). Inom barn- och ungdomspsykiatrins 

heldygnsvård vårdas barn och ungdomar som behöver stöd dygnets alla timmar för att möta 

deras aktuella och ofta komplexa behov samt för att skydda barnet. Att vårdas inom psykiatrisk 

heldygnsvård handlar om att skydda barnet från till exempel självskada, skador på andra eller 

suicid (Edwards, Evans, Gillen, Longo, Pryjmachuk, Trainor & Hannigan, 2015). 

 

Barn och ungdomars upplevelser av psykiatrisk vård 

Barn och ungdomars upplevelser av psykiatrisk vård består av rädsla för det okända, en önskan 

om ökad acceptans för familjen i vårdandet och engagemang. När det gäller rädsla upplevde 

majoriteten av barnen att de inte visste vad de hade att förvänta sig och att det fanns en oro över 

att det kanske skulle bli en negativ erfarenhet. Barnen hade inte någon information eller 

kännedom om vad som skulle ske i den psykiatriska vården. Samtidigt fanns också upplevelsen 

och hoppet där om att någon äntligen skulle ta sig an den aktuella situationen och ta hand om 

detta. En upplevelse som beskrevs som betydande var att uppleva engagemang från personalen, 

det handlar dels om att känna sig lyssnad på och att det finns en god kommunikation. Något som 

upplevdes som negativt var att träffa flera olika personer samt behöva återge samma saker och 

inte komma vidare. Det finns beskrivet att barnen ofta upplevde samtal som långa och att de inte 

var delaktiga i konversationen utan mest observerade. Skulle barnen själva få bestämma hade 

samtal inom den psykiatriska vården varit kortare samtidigt som föräldrarna uppskattade längre 

samtal för att kunna diskutera mer på djupet (Bone, O`Reilly, Karim och Vostanis, 2014). 

Bristande information i samband med att barn och ungdomar blev vårdade inom psykiatrisk 
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heldygnsvård bidrog till osäkerhet, rädsla och obehag speciellt om det skedde nattetid och det 

fanns lite personal på avdelningen (Gigetta et al., 2015). 

 

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård 

BUP heldygnsvård är en specialistvårdnivå inom landstinget som barn, ungdomar och familjer 

kommer i kontakt med via remiss från exempelvis elevhälsan, BUP öppenvård, socialtjänsten 

eller primärvården. Det går även att ta direkt kontakt med BUP heldygnsvård. Barn och 

ungdomar som söker hjälp består av en bred heterogen grupp med komplexa behov, vilket ställer 

krav på tillgång till bred kompetens i personalgruppen (Statens Kommuner och Landsting, 

2017). Trots att omvårdnad inom akut psykiatrisk vård bedrivs på specialistnivå saknar många 

sjuksköterskor inom området den specialistkompetens som krävs för att arbeta där (Vella, Page, 

Edwards & Wand, 2017; SKL, 2017). Det är således genomgående stora svårigheter att rekrytera 

personal med rätt kompetens för arbetet och anledningar till detta beskrivs vara arbetets 

svårighetsgrad samt ansvaret och förväntningarna som läggs på den enskilde medarbetaren. För 

att vård av god kvalité ska ges behöver dock kliniken bemannas av medarbetare med adekvat 

kompetens. De kliniker som har svårt att bemanna har således också svårt att möta de behov som 

patientgruppen har (SKL, 2017).  

 

Efterfrågan på den specialistvård som BUP kan erbjuda inom heldygnsvården har ökat under de 

senaste åren. Den psykiska ohälsan ökar bland hela befolkningen och hos barn och ungdomar 

sker en utveckling mot att den psykiska ohälsan går ner i åldrar och ökar i omfattning (SKL, 

2017). BUP heldygnsvård hanterar bland annat patienter i kris för stabilisering samt andra akuta 

psykiatriska tillstånd och symtom (Leon, Stoner, Lyons Usher & Carey, 2013). Den patientgrupp 

som bedöms svårast att möta är de med omfattande självskadebeteende och omfattande 

utagerande beteende (SKL, 2017). Självskada är också en av de vanligaste orsakerna till att unga 

vårdas inom heldygnsvård och trots detta är kunskapen om bidragande orsaker till 

självskadebeteende samt förståelse för denna patientgrupp väldigt begränsad. Det finns ett behov 

av mer forskning kring hur den psykiatriska heldygnsvården på ett bättre sätt kan vara ett stöd 

för dessa patienter (Zhand, Matheson & Courtney, 2016). Att arbeta enligt evidens och beprövad 

vetenskap är målet, men det finns svårigheter att implementera ny kunskap, att vården ofta 

bygger på gammal kunskap oavsett om effekten är god eller ej (SKL, 2017).  
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Tvångsvård och tvångsåtgärder är något som förekommer inom den barn- och 

ungdomspsykiatriska heldygnsvården. Det finns en tydlig könsfördelning vad gäller 

användandet av tvång där fler flickor än pojkar utsätts för tvångsåtgärder. Det finns också en 

begränsad dokumentation och inrapportering av utförda tvångsåtgärder hos barn. Barn och unga 

önskar mer och tydligare information under hela vårdtiden när den sker utifrån tvångsvård 

(Socialstyrelsen, 2015). På grund av bristfällig dokumentation av tvångsåtgärder hos barn och 

unga finns ingen tydlig eller säker statistik gällande vilka typer av tvångsåtgärder som utförs 

eller i vilken omfattning (Barnombudsmannen, 2014). Det beskrivs vara delade meningar om 

varför tvångsåtgärder utförs om det är med grund i medicinska behov, ur säkerhetssynpunkt eller 

att det handlar mer om vårdens kultur och traditioner (Siponen, Välimäki & Riittakerttu, 2012). 

Lagen beskriver att tvångsåtgärder endast får användas om mindre ingripande åtgärder är 

otillräckliga och endast då patienten vårdas under tvångsvård samt att åtgärden måste stå i rimlig 

proportion till dess syfte. Tvång ska således utövas så skonsamt som möjligt och med största 

hänsyn till patienten. Tvångsvården ska syfta till att patienten frivilligt ska kunna medverka till 

nödvändig vård och ta emot det stöd som behövs. För att tvångsvård ska vara aktuellt måste tre 

förutsättningar vara uppfyllda: (1) patienten ska lida av en allvarlig psykisk störning, till 

exempel psykos eller depression med suicidrisk; (2) patienten ska vara i oundgängligt behov av 

psykiatrisk heldygnsvård; (3) patienten motsätter sig vården eller det finns grundad anledning att 

anta att vården inte kan ges med patientens samtycke (SFS, 1991:1128). 

 

Återhämtning och återhämtningsinriktat arbetssätt 

Begreppet återhämtning handlar om att komma igång med det vardagliga livet igen. 

Tidvattenmodellen som används för att främja återhämtning handlar i sin tur om att beakta 

personens individuella berättelse samt egna förutsättningar. Att använda sig av 

återhämtningsinriktat arbetssätt och denna modell innebär att försöka se personen bakom 

historien samt problem som finns i dennes livsvärld. Sedan handlar det om att belysa svårigheter 

personen har och tillsammans komma överens om vilket behov av stöd som föreligger (Barker & 

Barker, 2010). En annan del handlar om att undersöka hur personen kan känna sig trygg, säker 

och hur vi kan minimera risker för skador hos den enskilde och andra. Genom ett 

återhämtningsinriktat arbetssätt kan vi inom den psykiatriska heldygnsvården förebygga 

aggressivitet hos patienten eftersom vi lär känna hen och låter denne få sin röst hörd. Det 

handlar också om att uppmärksamma det patienten upplever som viktigt och att arbeta 
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tillsammans med detta. Genom detta uppstår också möjligheten att uppmärksamma det som 

stressar och triggar patienten till aggressivitet. Ett återhämtningsinriktat arbetssätt behövs för att 

kunna identifiera bakomliggande orsaker till varför patienten har ett visst beteende eller uppvisar 

aggressivitet och för att sedan agera. Detta arbetssätt innebär också att använda patientens 

styrkor och resurser istället för att enbart se risken för aggression. Upplever patienten tillit och 

trygghet med vårdpersonal kan det bidra till empowerment, att själv kunna hantera sin 

aggressivitet och sina beteenden (Lim, Wynaden och Heslop, 2018). Det krävs att vårdaren tar 

sig tid att lyssna på patientens berättelse. Det är också viktigt att uppmärksamma det personen 

inte har förmåga att uttrycka- det icke verbala och att identifiera abstrakta behov. För att kunna 

upprätta en individuell planering i vårdandet krävs det också att personens resurser tydliggörs 

samt att delaktigheten främjas. Med ett reflekterande förhållningssätt och med en grund i 

relationen kan personens förutsättningar till återhämtning stärkas. Relationen kännetecknas av 

tillit och går hand i hand med bekräftelse, ärlighet, ömsesidighet och att lyssna. En tillitsfull 

relation bidrar till att personen finner det möjligt att uttrycka sina upplevelser och tankar 

(Ejneborn Looi, 2015). 

 

Personcentrerad vård och den goda vården 

En återhämtningsinriktad vård är personcentrerad (Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2015). 

Personcentrerad vård handlar om att anpassa vården på ett sådant sätt så att den passar till just de 

unika behov som den personen som möts har. Det handlar om att det en person uttrycker, sina 

värderingar och vad denne föredrar skall vara vägledande i vårdandet. För att kunna använda sig 

av personcentrerad vård behövs det till exempel tid och personal, svårigheter att arbeta med 

personcentrerad vård uppstår om detta brister (Abbott, Heid och Van Haitsma, 2016). Det är inte 

all omvårdnadspersonal som lyckas eller har kunskap i att skapa vårdande relationer som 

möjliggör att möta de individuella behov patienten har. Ur patientens perspektiv kan vården 

därför beskrivas som bestående av öar av god vård. Lyckas däremot patienten komma i kontakt 

med personal som står för det goda vårdandet upplevs också vården god. Patienten känner sig 

sedd, delaktig i en mellanmänsklig gemenskap, tillvaron får mening och patienten får 

känslomässig näring i och med den trygghet och värme en relation till en annan människa ger. 

De vårdsituationer patienter har god erfarenhet av utgår till stor del ifrån ett möte där vårdaren 

försöker möta patienten utifrån vem den är och hur dennes liv ter sig, inte endast utgå från det 

vårdaren tror patienten behöver. Att som personal vara öppen och bjuda på sig själv är också 

patientbeskrivningar av den goda vården (Hörberg, 2008). Patientbeskrivningarna av den goda 
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vården har här hämtats från den rättspsykiatriska vården, men beskrivningarna kan tänkas vara 

applicerbara även i den barn- och ungdomspsykiatriska kontexten då mänskliga behov som 

belyses måste ses som grundläggande för välbefinnande i synnerhet inom heldygnsvården. 

 

Rational 

Utifrån litteratur och vår egna erfarenhet är den goda vården personalberoende och kunskapen 

gällande vad den som arbetar återhämtningsinriktat faktiskt gör utgör inget ramverk för hur den 

psykiatriska vården bedrivs. Något som leder till öar av god vård ur patientens perspektiv. 

Omvårdnadsforskning beskriver betydelsen av personcentrerad vård samt att arbeta utifrån 

omvårdnad som process för att vården ska ge patienten möjlighet till återhämtning. 

 

I arbetet med denna studie har vi arbetat utifrån två antaganden: personal vill utföra god vård 

och återhämtningsinriktad vård möjliggör detta. Dessa antaganden har legat som grund i 

planering och genomförande av detta examensarbete. 

 

Vi menar att ett återhämtningsinriktat arbetssätt utgår från patienten som person, att fokusera på 

resurser och att söka samarbete. Det finns gott om forskning med fokus på att beskriva hur detta 

arbetssätt används i mötet med patienten, dock används det inte i den utsträckning vi önskar. 

Vårt fokus och mål har varit att beskriva händelser som blivit en vändpunkt för personal i att 

utveckla detta arbetssätt. Vi vill tydliggöra vad som leder till deras agerande och vad resultatet 

blir av dessa handlingar i situationer där personal har stärkt sin tro på att återhämtningsinriktat 

arbetssätt ger god vård.  

 

Vi hoppas sedermera att med detta arbete kunna exemplifiera och sprida det 

återhämtningsinriktade arbetssättet viss personal besitter och vad som bidragit till utveckling av 

detta. För att sedan möjliggöra återhämtning hos patienten oavsett vem denne möter inom BUP 

heldygnsvård. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva avgörande händelser i omvårdnadspersonals möte med barn 

och unga inom BUP heldygnsvård som bidragit till utvecklingen av ett återhämtningsinriktat 

arbetssätt.  

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts med hjälp av kritisk incidentteknik (CIT) vilken syftar till att grundligt 

undersöka deltagarnas känslor, erfarenheter, tankar och reaktioner kring det undersökta fenomenet 

(Kemppainen, 2000). Metoden beskriver således inte bara skeenden utan belyser även dess 

mönster genom att fokusera på vad som lett till en specifik händelse, handlingar och beteende hos 

huvudpersonen samt resultatet av detta (Flanagan 1954; Kemppainen, 2000). 

 

Kontext 

Denna studie utfördes med utgångspunkt från två BUP-avdelningar som bedriver heldygnsvård. 

Avdelningarna finns på sjukhus belägna i olika delar av Sverige. Vi som genomför studien 

arbetar och har kännedom om dessa avdelningar och dess personal. Något som får ses som en 

förutsättning för att med säkerhet finna personal som uppfyller inklusionskriterierna där 

omvårdnadspersonal ska arbeta återhämtningsinriktat.  

 

 

Avdelningarna tar emot barn och unga med allvarlig psykiatrisk problematik och vårdar dessa 

under Hälso- och sjukvårdslagen alternativt under Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Hälso- och 

sjukvårdslagen syftar till att säkerställa god och individanpassad vård, som exempel sker vård 

utifrån denna lag med respekt för patientens medbestämmande och ska tillgodose individens 

behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården (SFS 2017:30). Föreskrifterna i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) gäller all psykiatrisk vård, tvångsvårdslagstiftningen är enbart ett 

komplement.  

 

 

Inom BUP heldygnsvård vårdas patienter upp till 18 år som har ett komplext vårdbehov som inte 

kan tillgodoses i öppenvård. I patientgruppen förekommer olika typer av problematik till 
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exempel ätstörning, depression, psykossjukdom och suicidnära patienter. Detta examensarbete 

går under ett större projekt med fokus på barn- och ungdomspsykiatrisk vård. 

 

Urval och deltagare 

I studien medverkade totalt åtta personer i form av skötare, sjuksköterskor samt 

specialistsjuksköterskor som alla arbetar eller har arbetat inom BUP heldygnsvård. Deltagarna i 

studien hade en arbetslivserfarenhet inom BUP heldygnsvård som sträckte sig mellan ett till 

femton år och av dessa var två stycken män och sex stycken kvinnor, medelåldern på deltagarna 

var fyrtioett år. Intervjupersonerna valdes ut med hjälp av forskarna som har inblick i barn- och 

ungdomspsykiatrisk vård och därmed har kännedom om lämpliga deltagare. Dessa blev 

tillfrågade av forskningspersonerna via ett informationsbrev där syftet med studien och 

information om denna fanns beskrivet samt förfrågan om att genomföra en intervju. 

Inklusionskriterier var sjuksköterska eller skötare som arbetar eller har arbetat inom BUP 

heldygnsvård som har ett återhämtningsinriktat arbetssätt. När vi bedömt att personal besitter ett 

återhämtningsinriktat arbetssätt har vi fokuserat på dennes förmåga att skapa relationer till 

patienter, att finna andra vägar i vården, att skapa allians, att återkommande finna vägar med 

patienten mot bättre mående, de som ”lyckas” utan att vi egentligen inte vet varför eller hur. Att 

personal har ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär med andra ord att personen arbetar med 

personcentrerad vård, utgår från den enskilde individen och tar till sig patientens berättelse på ett 

sådant sätt att dennes resurser tydliggörs och att delaktighet främjas. Att arbeta 

återhämtningsinriktat innebär också att personen alltid försöker göra det bästa för- och att 

utforma vården till att passa patienten. Utifrån att vi har kunskap i arbetssättet och kan identifiera 

det även när det sker utan att personalen själv har ord för det hen gör, har vi också kunnat 

identifiera personal utan specifik utbildning i arbetssättet. Personal som arbetat en begränsad tid, 

vilket lett till få händelser av aktuell karaktär, exkluderades.  

 

Datainsamling 

Individuella intervjuer med fokus på avgörande händelser genomfördes för att samla in data. 

Deltagarna intervjuades av forskningspersonerna på deltagarnas egna arbetsplatser. Intervjuerna 

skedde på en sådan plats där ingen risk fanns att bli störda och där intervjuare och deltagare 

kunde sitta i lugn och ro, intervjuerna var 10 – 30 minuter långa. Inledningsvis fick deltagarna 

ett informationsbrev som beskrev vad för slags information forskarna önskade utifrån 



 

 

 

 

9 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

intervjuerna. Vid inledningen av intervjuerna ställde forskarna också frågan om det var något 

som var oklart eller om det fanns ett behov av att tydliggöra det återhämtningsinriktade 

arbetssättet som var utgångspunkten. Deltagarna uppmanades att utförligt beskriva (1) 

situationen som ledde fram till händelsen, (2) huvudpersonens handlingar eller beteenden och 

(3) resultatet av dessa. Intervjuerna spelades in digitalt. Intervjuerna transkriberades sedan 

ordagrant (Flanagan, 1954; Kemppainen, 2000). Intervjuaren hade som uppgift att stötta 

deltagaren att vara så specifik som möjligt i beskrivningen av en kritisk händelse, detaljlösa 

beskrivningar exkluderas (Kemppainen, 2000). En kritisk händelse definieras som en mänsklig 

aktivitet som i sig är fullgod för att slutsatser ska kunna dras om personens handling. Den kunde 

vara positiv eller negativ. Det som belyses är beteenden i en roll eller det som görs runt en 

händelse där deltagaren är med i händelseförloppet som i slutändan ger intryck på individen 

(Flanagan, 1954; Kemppainen, 2000). 

 

Dataanalys 

Inledningsvis slog vi samman alla intervjuer och läste dessa för att få en förståelse för innehållet. 

När vi analyserade de transkriberade intervjuerna och extraherade textenheterna användes en 

kvalitativ innehållsanalys, där meningsenheter analyserades induktivt och kondenserades utan att 

dess betydelsefulla innehåll försvann. Följande steg i analysprocessen skedde på en manifest 

nivå, således skedde ingen tolkning av det kondenserade materialet (Graneheim & Lundman, 

2003). I analysen var det tolv stycken avgörande händelser som analyserades och utifrån detta 

togs 207 stycken meningsbärande enheter ut. Dessa delades in i elva stycken subkategorier och 

vidare i fem stycken huvudkategorier.  

 

Tabell 1: Utdrag ur dataanalysen 

Meningsbärande enhet Kondensering Subkategori Huvudkategori 

jag tyckte att vi sakta men 

säkert arbetade oss fram till att 

mer lära känna en patient och 

förstå behov och förstå varför 

hon agerade på dom sätten hon 

gjorde och hitta andra sätt 

Vi arbetade oss mot att lära 

känna patienten, förstå behov 

och agerandet och hitta andra 

sätt 

Att våga använda andra sätt När vi såg 

individuella behov  

 

men jag kom på att läkaren då 

som hade jobbat på dan då som 

inte skulle jobba i helgen 

pratade samma språk...så jag 

ringde upp honom 

 

Jag kom på att läkaren pratade 

samma språk så jag ringde upp 

honom 

 

 

Att våga använda andra sätt 
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Etiska överväganden  

Deltagarna arbetade på författarnas arbetsplatser alternativt hade erfarenhet från likvärdigt arbete 

och var således kända för oss redan innan intervjutillfället. Bedömningen var att befintliga 

relationer inte stod i vägen för deltagarnas möjlighet att förmedla sina erfarenheter förutsatt att 

intervjuerna skett metodenligt. Relationerna var även av ett sådant slag att deltagarna inte står i 

beroendeförhållande till forskarna, något som Kjellström (2017, s. 68) menar bör 

uppmärksammas då studiens utgång kan påverkas av detta. När vi har arbetat med studien har vi 

använt oss av fyra krav som finns på forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När det gäller informationskravet skall det framgå 

hur studien genomförs och vilket syfte som föreligger. Informationen om att deltagandet också 

är frivilligt bör framgå och att informationen som inhämtas endast kommer att användas till den 

beskrivna forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har i denna studie säkerställts genom det 

informationsbrev som deltagarna erhöll när de blev tillfrågade om att delta i studien. När det 

gäller samtyckeskravet innebär det att det alltid ska finnas samtycke från samtliga deltagare som 

deltar i forskning om det innebär ett aktivt deltagande från deltagarnas sida. Deltagarna har 

också rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002). 

I samband med intervjuerna och efter att deltagarna tagit del av informationsbrevet lämnades en 

blankett till samtliga deltagare som deltagarna fick underteckna för att lämna sitt samtycke. 

Information vad gäller möjligheten till att avbryta sitt deltagande när som helst utan att 

specificera anledning framkom i informationsbrevet. Vad gäller konfidentialitetskravet handlar 

det om att skydda personuppgifter samt att avidentifiera personerna i studien. Konfidentialitet 

sätts i samband med sekretess och offentlighet, att personuppgifter inte sprids vidare utan att de 

hanteras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Även detta har tagit fasta på i denna studie 

som är etikprövad samt alla personuppgifter hanteras av Luleå tekniska universitetet enligt EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR). Nyttjandekravet som är det sistnämnda kravet innebär att endast 

nyttja uppgifterna som är insamlade till att bedriva forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Personuppgifterna samt insamlade data utifrån denna studie kommer inte att användas till andra 

områden än forskning enligt nyttjandekravet. Detta examensarbete har utförts inom ramen för en 

forskningsstudie. Forskningsprojektet har prövat och godkänts av regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå (dnr 2018/264–31). 
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Resultat 

Under analysens gång blev elva stycken subkategorier synliga vilka sedan placerades under fem 

stycken huvudkategorier. Kategorinamn presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Kategorinamn 

Subkategorier Huvudkategorier 

 

Att värna om relationen 

 

När relationen och patientens trygghet var viktig 

Att skapa trygghet 

 

Att anpassa vården 

 

När vi såg individuella behov 

Att våga använda andra sätt 

 

Att se och lyssna till patienten 

 

När vi gav plats åt patienten 

Att arbeta tillsammans med patienten 

 

Att ge patienten tid 

 

När vi var verktygen 

Att stå kvar 

 

Att använda sig av sig själv 

 

Att se helheten 

 

När vi fick ta del av patientens sammanhang och kunde 

stärka hen 

 Att stärka patienten 

 

 

När relationen och patientens trygghet var viktigt 

Personal beskrev relationen som grundläggande för att möjliggöra förändringar mot det bättre 

gällande patientens mående. En sjuksköterska beskrev händelser där hen och en patient lyssnade 

på musik tillsammans som ett sätt att bryta ett utåtagerande mönster hos patienten och hur 

strategin efter all tid spenderad tillsammans ledde till ett relationsskapande dem emellan. 

Personal kunde även i händelserna beskriva att deras bild av vad trygghet innebar för patienten i 

vården på BUP, hur den känslan möjliggjorde återhämtning och på vilket sätt de genom ett 

individanpassat bemötande kunde visa att de fanns där för patienten för att göra gott.  

 

Att värna om relationen 

En strävan mot att skapa goda relationer till patienter beskrevs återkommande i avgörande 

händelser som viktigt, detta för att det var först när allians uppnåtts som det blev möjligt att göra 

skillnad mot bättre mående för patienten. Utan en relation att utgå ifrån var det heller inte 
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möjligt att prata om förändringar, så som nya sätt att hantera en svår situation. Det kunde ta en 

stund att uppnå en god relation och det var med hjälp av personalens bemötande som 

relationsskapande kunde ske, genom att de anpassade sig till den enskilde patienten, valet av 

ord, att lyssna och genom att göra roliga saker tillsammans.  

 

Jag och patienten började spela kort och skapa en relation, en tillit till att jag är också 

bara en person. Jag själv är en person och sen är han en person. Vi spelade kort och 

kollade på film och pratade bara liksom allmänt för att närma oss varandra. (intervju 8) 

 

Personal beskrev hur de värnade om relationen oavsett händelse, strävande mot att skapa 

förtroende till patienten och vara tillmötesgående så långt det var möjligt. En händelse som 

beskrevs av en skötare var när en patient som inte ville prata upplevdes få förtroende till 

skötaren då hen såg bortom patientens agerande och lugnt bemötte patienten i en situation där 

patienten var upprörd och uppträdde agiterat. Skötaren beskrev hur agerandet ledde till att en 

allians uppstod och hen kunde på det viset möta patientens akuta behov. Samtidigt möjliggjorde 

det också till att hjälpa i ett större perspektiv med samtalskontakt efter vårdtiden till exempel. 

Denna händelse stärkte skötaren i hens arbetssätt tack vare den positiva responsen från patienten. 

 

Vi kunde ha gjort det snabbare genom att bälta honom men vi valde att inte göra det för 

att det inte är en bra start på en inläggning. (intervju 3) 

 

Personal beskriver vidare hur de i beskrivna händelser varsamt närmade sig patienten, tog den 

längre vägen och visade att det fanns ett förtroende för patienten. Personal belyste hur det alltid 

fanns ett val att ta en annan väg än den som endast hanterade den aktuella situationen, ett val 

som påverkade relationsskapandet och således också vårdtiden. När tillit och förtroende var 

uppnått vårdades och användes relationen för att hjälpa patienten att hitta andra sätt och 

exempelvis undvika tvingande åtgärder. En sjuksköterska beskrev hur tvångsåtgärderna 

minskade i och med att hen lärde känna patienten och att patienten tack vare relationen kunde 

berätta hur hen såg på det som skedde i dessa situationer. Sjuksköterskan belyste hur 

erfarenheten befäste tron på att sättet att arbeta var rätt för att god vård skulle uppnås. 
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Att skapa trygghet 

I arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa beskrev personalen händelser där upplevelsen 

var att patienten fått känna trygghet, trygghet med avdelningen och trygghet i att personalen 

ville deras bästa och hur det stärkt möjligheten till återhämtning. En sjuksköterska beskrev hur 

hen upplevde att en patient kände sig sedd på avdelningen och därigenom kände trygghet där, 

vilket ledde till att patienten aktivt sökte sig till avdelningen när måendet försämrades.  

 

På avdelningen kände patienten framförallt trygghet, en känsla av ett hem, den här 

patienten hade ju inte haft något hem på många, många år och inte fått ha sina saker, 

inte fått ha några möbler som var hennes. (intervju 4) 

 

Vården behövde ske i samspel med patienten och tvångsåtgärder undveks i det längsta, när 

personal lyckades med detta stärktes det återhämtningsinriktade arbetssättet. En sjuksköterska 

beskrev en händelse när patientens mående försämrades och inte kunde hantera sina känslor och 

att personal i den situationen försökte förmedla till patienten att de fanns där och inte skulle låta 

patienten göra sig illa, något som upplevdes trygga patienten. 

 

Att vi fanns för patienten i svåra stunder fick henne att någonstans lita på att ingen av 

oss ville använda tvång. (intervju 4) 

 

För att upplevelsen av trygghet skulle infinnas hos patienten valde man i det längsta att ha 

vårdare patienten hade god relation till närvarande i svåra stunder. Trygghet kunde också ges 

genom att personal patienten hade förtroende för förde dennes talan när patienten inte klarade 

det själv.  

 

 När jag gick med på läkarträffarna så gav han mig tillåtelse att förmedla det vi hade 

sagt på dom här mötena som vi hade haft innan, men däremot gav han ingen kontakt till 

läkaren, han ville aldrig säga hur det var, hur han mådde eller nånting. (intervju 8) 

 

En sjuksköterska beskrev en händelse där hen bad patienten om tillåtelse att sitta nära för att 

trygga och lugna. Sjuksköterskan hade bett om och fått tillåtelse att sitta nära på sängkanten när 
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patienten hade det jobbigt, att all personal inte hade den relationen till patienten. För ökad 

trygghet hos patienten fanns just den sjuksköterskan till hands även i andra svåra stunder.  

 

När vi såg individuella behov 

För att kunna utveckla ett återhämtningsinriktat arbetssätt framkom det att omvårdnaden 

behövde utgå från den unika individ omvårdnadspersonalen mötte. Omvårdnaden behövde vara 

anpassad utifrån individuella behov och personalen var uppmärksam på både synliga- och de 

behov som personal behövde identifiera utifrån egna erfarenheter och sin unika yrkesprofession.  

 

Att anpassa vården 

Personal inom BUP heldygnsvård möter unga där vårdbehovet ofta är komplext. En 

sjuksköterska beskrev en händelse där ett möte med en patient utgick från en färdig mall med 

frågor. Detta var ett sätt som inte alls passade patienten och därför anpassades frågorna till att 

utgå från patienten och dennes egna intressen. Denna patient hade också svårigheter att uttrycka 

sig verbalt och anpassningen bidrog därför till att patienten fick möjlighet att uttrycka sig på ett 

anpassat sätt. Att anpassa vården till just den enskilde i mötet och i specifika händelser och 

situationer handlade om att vara lyhörd för patientens abstrakta behov såsom behoven patienten 

inte kan uttrycka. Detta kunde handla om att inte alltid göra det som förväntades utifrån 

vårdarens roll utan säkerställa att vården blev skräddarsydd på individnivå. Det kunde således 

handla om att se bortom det som hände inom slutenvården och vara lyhörd för vad som bidrog 

till att ett behov fanns att vårdas inom heldygnsvård. En annan sjuksköterska beskrev en 

händelse där personal jobbade mot att patienten skulle komma hem för att sedan upptäcka att det 

inte alls var vad patienten önskade. Detta bidrog till att vården anpassades till arbeta mot mål 

som bättre stämde med patientens önskningar. Personalen arbetade på ett sådant sätt som 

möjliggjorde samarbete med flera viktiga faktorer i patientens omgivning för att anpassa vården 

till att göra patienten till gagn.  

 

Vi och det vi stod för var en trygghet för patienten och den tryggheten behövde vi försöka 

hjälpa till att flytta över till någon typ av hemmiljö. (Intervju 4) 

 

Patientberättelsen var en viktig del för att utveckla ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Något en 
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sjuksköterska beskrev i en händelse där denne fick ta del av patientberättelsen och sedan kunde 

hjälpa till att förmedla informationen vidare gällande vad patienten behövde och vilka önskemål 

som fanns till andra viktiga instanser i patientens liv, till exempel boende eller föräldrar. Genom 

att sjuksköterskan tog del av patientens berättelse kunde hen vara en länk från patient till 

omgivning och på så sätt försöka stötta patienten och stärka dennes möjlighet till återhämtning.  

             

När man tittar på händelserna när hon självskadade så blev det mer rätt när vi utgick 

från henne, vad hon ville att vi skulle göra i den specifika situationen. (Intervju 7) 

 

Vården kunde också anpassas i specifika händelser genom att personal var tillgängliga för 

patienten. Det kunde handla om att ta fasta på tidigare erfarenheter för att analysera vad som har 

hjälpt tidigare och vad patienten tidigare hade uttryckt.  

 

Att våga använda andra sätt 

En sjuksköterska berättade om att denne tidigare hade uppmärksammat att en patient tyckte om 

att få håret flätat. Senare i en avgörande händelse där patienten hade svårt med en separation 

kunde sjuksköterskan fläta patientens hår och jobbiga tankar avleddes. En situation som 

uppkommit upprepade gånger och oftast slutat med tvångsåtgärder. Att som personal ha 

förmågan att se bortom det vanliga arbetssättet och istället utgå från patienten möjliggjorde att 

vårdaren vågade välja andra sätt i mötet med patienten mot vad som förväntades. Personalen 

fastnade inte vid upprättade rutiner och var inte för rigida i sitt tänkande kring vad som kunde 

hjälpa patienten. En balans mellan att se utanför det vanliga och att använda sin kompetens och 

sin skyldighet att arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt. 

 

Det är inte professionellt att vara för stelbent och rutinmässig, men man kan inte gå och 

bli privat för då är man heller inte professionell i att se patienten. (Intervju 5) 

 

 

Genom att personal var lyhörd för vad patienten uttryckte eller var i behov av kunde situationer 

där patienten känner sig otrygg undvikas och personal kunde fokusera på att trygga patienten. En 

händelse som beskrevs av en sjuksköterska handlade om att patienten inte kunde prata och att det 

då blev ett krav på personalen att faktiskt kunna hitta andra sätt att använda i vårdandet.  
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 Jag tog en annan väg och ringde läkaren som talade samma språk som patienten, 

rutinen säger att skulle jag ha ringt efter en tolk, men alltså det hade ju kunnat hända 

saker innan jag fått tag i en tolk. (Intervju 2) 

 

Vidare beskrev en sjuksköterska en händelse där en patient pratade ett annat språk än personalen 

och därför hade svårt att ta emot information. Sjuksköterskan ringde därför upp en läkare som 

inte var i tjänst men som pratade samma språk. Det bidrog till att patienten i direkt samband till 

detta upplevdes som lugnare, något som i sin tur stärkte personalen i att våga använda andra sätt. 

 

När vi gav plats åt patienten 

Att personal gav patienten utrymme att uttrycka sig och vara delaktig i sin egen vård blev 

betydande och genomgående i personals berättelser om avgörande händelser inom BUP 

heldygnsvård. Att uppnå en vård där patientens berättelser och erfarenheter flätas samman med 

personalens erfarenhet och kunskap visade sig vara av stor vikt för att utveckla och använda ett 

återhämtningsinriktat arbetssätt.  

 

Att se och lyssna till patienten 

Utifrån situationerna där personal anpassade sitt arbetssätt och där patienten hade utrymme att 

uttrycka sig, handlade om att personal genuint lyssnade på vad patienten hade att säga. Att 

personal hade ett lyssnande och inkännande sätt bidrog också till att patienterna upplevdes som 

trygga i och med att de då oftare kunde förmedla känslor och uttrycka vad de själv ansåg sig vara 

i behov av. Personalen menade också att de upplevde det betydande i vårdandet att tro på det 

patienten förmedlar.  

 

Jag hörde att han dämpade sig direkt då han fick gehör i och med att dom talade samma 

språk, det var ju ingen här som förstod honom. (Intervju 2) 

 

 

Genom att ge utrymme till patienten att berätta kunde de också få insikt i och bistå med att 

hjälpa patienten i det som var svårt, till exempel rädslor eller det som upplevdes som 

kränkningar från patientens sida. Fanns det hinder eller om patienten hade svårt att förmedla sig 

gällde det för personalen att hitta andra vägar till en fungerande kommunikation. En 

sjuksköterska beskrev en händelse där ett mönster kunde ses eftersom att de ställdes inför samma 
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situation varje gång en patient skulle skiljas från sin förälder. Patienten fick sedan utrymme att 

uttrycka sina egna känslor och tankar kring detta, vilket bidrog till att personalen fick ökad 

förståelse för patienten och dennes upplevelser och kunde hitta strategier att använda i 

situationen, något som upplevdes av personalen bli en vändpunkt i vården för patienten. 

 

Att arbeta tillsammans med patienten 

För att patienten skulle uppleva delaktighet i beskrivna händelser krävdes det att personalen 

samarbetade med patienten och tillät denne att vara delaktig för att arbeta fram arbetssätt i 

vården där patientens behov kunde belysas. Att tillsammans med patienten enas om vilka 

lösningar som kunde finnas för patientens beskrivna svårigheter och behov och att personal och 

patient närmar sig varandra för att sedan utbyta erfarenheter. I en händelse beskrev en 

sjuksköterska att det i den professionella rollen fanns kunskap att se vad som kunde bli 

problematiskt för patienten, dock var det var något patienten behövde vara med och prata om för 

att rätt behov skulle mötas.  

 

Jag säger till patienten att det gör ingenting, det var inte ditt fel att det här hände. Men 

hur vill du att vi gör nästa gång? Kan vi göra på nåt annat sätt? (intervju 7) 

 

 

Personals erfarenhet var att de behövde sätta sig in i patientens berättelse samt ta del av på vilket 

sätt patienten såg på den aktuella situationen. Det handlade också om att utforma vården 

tillsammans med patienten som i ett team. Delaktigheten från patientens sida innebar också att 

personal tog del av patientens förväntningar på vårdtiden.  

 

Jag kan inte komma till patienten och säga att nu ska vi göra så här, pang bom. Utan jag 

måste som liksom samarbeta fram det med patienten, att man tillsammans definierar 

problemet och finner en väg. (Intervju 5) 

 

 

Att patienten tilläts vara delaktig gjorde också att denne kunde vara med och utforma det stöd 

som behövs i hemmet av till exempel en förälder.  

   

När vi var verktygen 

När personal använde sig själva som verktyg i avgörande händelser med patienten och anpassade 
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sig efter den de mötte stärktes det återhämtningsinriktade arbetssättet. Det handlade dels om 

reflektion från personals sida om hur de kan använda sig av sig själva för att tillföra patienten 

något gott. Det innefattade också att personalen på ett personligt sätt visade att de fanns 

tillgängliga för patienten. En sjuksköterska beskrev en händelse där hen stärkte förtroendet till en 

patient genom att finnas kvar när denne berättade om svåra upplevelser, att det fick ta tid och att 

sjuksköterskan gav patienten den tiden.  

 

Att ge patienten tid 

Omvårdnadspersonal beskrev hur tid är något som inte går att forcera fram utan att de behövde 

ge patienten tid för att kunna uppleva trygghet för att sedan själva bli delaktiga i omvårdnaden. 

En händelse som beskrevs av en skötare var när ingen i personalen fick kontakt med en patient, 

skötaren ville försöka bygga förtroende och sätter sig därför på golvet bredvid patienten och 

pratar länge vilket ledde till att patienten tillslut öppnade sig. Att ge patienten tid innebar att ett 

förtroende kunde uppstå. Det kunde handla om att inte ställa för höga krav på patienten direkt att 

till exempel börja prata. Det fick ta den tid det tog tills patienten kände trygghet och kunde börja 

förmedla sig med personalen.  

 

 Vi såg honom och gav honom mycket tid, vi fanns där för honom när han behövde oss så 

att han kände att det fanns en värme och att vi brydde oss om honom. (Intervju 2) 

 

Ett annat sätt var att ge patienten av sin tid för att arbeta förebyggande, förmedla att personal 

fanns där när patienten behövde det. Personal beskrev händelser där självskada förhindrats hos 

patienten genom de varit uppmärksamma och haft förståelse för att den tid personalen gav också 

kunde hjälpa patienten innan det behövde bli en svår situation. Att självskada uteblev och 

patienten sökte sig till personalen stärkte tilliten till arbetssättet. 

 

Vi spelade schack i timmar för att förebygga självskada eller andra destruktiva 

strategier. (Intervju 2) 

 

En skötare beskrev att det ibland handlar om att börja i smått, en händelse som blev en 

vändpunkt var när skötaren gick på upprepade promenader med en patient som inte ville prata. 
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Dessa promenader ledde efter en tid till att patienten fick förtroende och började kommunicera 

med skötaren.  

 

Att stå kvar 

Att stå kvar i händelser där patienterna sedan upplevde ånger beskriver personal som en viktig 

del i vårdandet. Det handlade om att personal behövde ha mod att våga stå kvar. En händelse 

som en sjuksköterska beskrev var att stå kvar och ta emot patientens ånger efter en turbulent 

situation på avdelningen, sjuksköterskan hade målet att öka patientens tillit. Sjuksköterskan ville 

således förmedla trygghet till patienten genom att stå kvar när patienten visade starka känslor. 

Utifrån detta kunde sjuksköterskan också visa att hen fanns där för patienten och hade förståelse 

för det som skedde.  

 

Det tog ganska lång tid, det gjorde det, det handlade om förtroende tror jag och hon 

märkte att vi stod kvar varje gång, att det inte var någon engångsföreteelse. (Intervju 4) 

 

Det fanns också något som personal beskrev i olika händelser som visade på respekt för 

patienten genom att stå kvar och finnas där. Att de tillät patienten att bli frustrerad och ledsen, 

personal önskade att få ta del även av dessa känslor. Att de stod kvar i och efter svåra situationer 

och att patienten kunde förmedlade sina känslor tolkade personal som att patienten upplevde en 

trygghet med dem. 

 

 Har man varit med i situationer när det gått bra, situationer som har gått dåligt, man 

har orkat stå kvar, man har orkat ta emot, man har inte dömt. Då har man vunnit ännu 

ett steg närmare tilliten, för det är ju barn och ungdomar och det gäller ju även vuxna, 

att visa att jag står kvar oavsett vad som händer. (Intervju 7) 

 

Att stå kvar i alla situationer som kan uppstå inom psykiatrisk slutenvård beskrevs således 

betydelsefullt. Vikten av att inte döma patienten utifrån dennes agerande i olika händelser eller 

situationer beskrevs, att se att patienten istället gjorde det hen kunde för att mäkta med.  
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Att använda sig av sig själv 

Den egna personen beskrevs betydelsefull i mötet med patienten, personal inom BUP enligt 

beskrivningar och i intervjuerna arbetade med sin person, sig själva som verktyg. En skyldighet 

att vara en bra människa, visa respekt, lyssna, inte kräva något av patienten samt se vad 

personalen hade kunnat gjort annorlunda och förändra för att anpassa sitt bemötande därefter 

beskrevs som professionellt. Att alltid bemöta gott. Vidare att personal tog ansvar för sina 

känslor inför patienten, i en händelse där en sjuksköterska blivit rädd har hen också sagt till 

patienten att ”när du gör så här bli jag rädd”, något som hen upplevde ökade förståelsen dem 

emellan och relationen stärktes genom att mötas som människor. Sjuksköterskan beskrev vidare 

i intervjun att det är viktigt att inte spela ett spel inför patienten utan att vara ärligt med hur det 

känns eftersom att patienten känner om personal låtsas och det blir förvirrande. 

 

 Jag ska vara den professionella, jag ska vara den flexibla, jag ska vara den som lyssnar. 

Jag ska som vara en lite bättre människa (skratt) Skärpa mig lite, jag kan inte kräva, 

vara rigid, gå i affekt tycker jag, för det är inte professionellt. (intervju 5) 

 

Att använda sig av sig själv kunde också beskrivas som att inför patienten släppa garden och 

vara en person, en människa och inte bara en profession. Likväl att patienten sågs vara en person 

och inte bara en patient. I detta möte kunde personal visa att de fanns där och såg patienten, en 

händelse som beskrevs av en sjuksköterska var att när hen kunde förmedla till patienten att hen 

var trygg med sig själv och inte rädd för det patienten skulle berätta. Det blev då också lättare 

för patienten att dela sina upplevelser med sjuksköterskan.  

 

 Om jag är mig själv i min profession, om jag är trygg i mitt eget sätt att vara, så är jag 

inte rädd för den andra personen, vad den ska säga och göra. (intervju 8) 

 

En sjuksköterska beskrev att när hen förmedlade till patienten att hen gjort någonting av det 

patienten berättade upplevdes patientens hopp om återhämtning stärkas, sjuksköterskan ville 

också öka patientens tilltro till hen genom att agera med patientens berättelse som utgångspunkt.  
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När vi fick ta del av patientens sammanhang och kunde stärka hen 

Avgörande händelser i mötet med patienter på BUP som bidrog till ett stärkt 

återhämtningsinriktat arbetssätt kunde beskrivas som val av perspektiv, hur personal såg på 

patienten och dennes förmågor och sociala sammanhang. En sjuksköterska beskrev en händelse 

där patienten mitt i det svåra upplevs stärkt av att få sjunga i och med att patienten får göra något 

denne tyckte sig vara bra på mitt i det tråkiga. Att stärka patienten och skapa förståelse för varför 

patienten agerar som den gör i svåra situationer sågs även betydelsefullt. 

 

Att se helheten 

Föräldrar beskrevs fylla en viktig roll för patientens återhämtning och i en händelse beskrev en 

sjuksköterska hur denne peppade en mamma i hennes roll som förälder genom att lyfta vad som 

väcks hos henne, hur det känns för henne när barnet mår dåligt och stärka mamman i att hon 

räcker som hon är. Att finnas är nog och det ledde till att mamman kunde närma sig barnet. För 

att som personal skapa förståelse till varför en patient agerar som hen gör beskrev personal hur 

de såg bortom det negativa agerandet i specifika händelser och att patienten gjorde det den 

kunde för att mäkta med situationen. Ett ytterligare sätt som gav ökad helhetsbild var att ta del 

av patientens perspektiv och sociala sammanhang, dennes upplevelser, syn på skeenden och 

dennes tidigare erfarenheter. Att som personal förstå vad som faktiskt händer och gå till grunden 

med det även fast det kan vara svårt. 

 

 Utan man måste hela tiden tänka att patienten gör det här för att hon har inget annat 

verktyg att hantera sin frustration eller ångest eller aggression med. (intervju 7) 

 

Att se helheten handlade också om att se personen som mer än sin sjukdom och också som en 

person som behöver verktyg för att fungera även utanför avdelningen.  

 

Om jag bara ser en depression då kommer jag ingenstans, han är ju ändå en person som 

har en depression han är inte en depression. Och då tänker jag att det blir så lätt att när 

jag pratar med honom så är han liksom… ja, men då ser man hans förmågor och hans 

styrkor och hans… alla dom där sakerna. (intervju 8) 
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Samtal med närstående kunde bidra med information om patienten, i dessa samtal kunde 

föräldrarollen lyftas och patientens sammanhang utanför avdelningen stärkas. Vidare beskrevs 

vikten av att förstå vad som inte fungerade hemma för att jobba med det under vårdtiden. 

Intervjupersoner beskrev hur de i samtal med patienters föräldrar skapade en bredare bild av 

patientens situation och behov. 

 

Att stärka patienten 

Något som en sjuksköterska belyste i mötet med patienten var att lyfta dennes förmågor, genom 

att få känna sig sedd och bekräftad i att vara bra på något försökte sjuksköterskan stärkta 

patienten som person. Att skratta tillsammans och göra någonting roligt, att som patient ha fått 

tillföra något till personal och avdelning beskrevs betydelsefullt i arbetet mot bättre mående. 

 

 …just att patienten kände sig sedd då vi gjorde någonting tillsammans, men också fick 

känna sig duktig och bra då patienten var bra på det vi gjorde. (intervju 1) 

 

Vi uppskattade att ha henne här, jag tror att hon kände någonstans att hon också gjorde 

skillnad för oss och bidrog med något på avdelningen. (intervju 1) 

 

Personalen hade möjlighet i beskrivna händelser att stärka patienten och gjorde det genom att 

jobba med patientens hopp om bättring och hjälpa denne att se sina egna förmågor genom att 

lyfta dem. Patienten kunde även stärkas genom ett intresserat och vänligt bemötande, att inte 

döma, att stötta och peppa.  

 

Samtidigt så tycker jag att det är skitviktigt att man inte går in och skapar någon form av 

relation som att man är bästis eller så. Om jag bara går omkring och är jag själv och så 

skapar jag en relation som är oprofessionell då blir jag som hans bästis och då kommer 

han ju inte att klara sig utan mig, han måste ju se att han har alla dom här egenskaperna 

i sig själv och han behöver inte mig egentligen. (intervju 8)  

 

Personal tog fasta på sådant patienten tyckte om och hela familjen deltog i aktiviteter som 

bowling, promenader och kortspel. I slutändan behövde inte patienten personalen, hen kunde 
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själv med stöd och hjälp från sitt sammanhang utanför avdelningen. Något som personal 

strävade mot att förmedla till patienten. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva avgörande händelser i omvårdnadspersonals möte med 

barn och unga inom BUP heldygnsvård som bidragit till ett återhämtningsinriktat arbetssätt. 

Resultatet av denna studie mynnade ut i beskrivningar av händelser som ur personals perspektiv 

blivit en vändpunkt i vården för patienten och samtidigt stärkt personal i det 

återhämtningsinriktade arbetssättet.  

 

 

Tidvattenmodellen belyser omvårdnadspersonals grundläggande uppgift som den att ta reda på 

vem personen bakom alla beskrivningar är och vilka problem i dennes tillvaro som lett patienten 

till den psykiatriska vården (Barker & Buchanan-Barker, 2010). Något som vi även ser i 

resultatet där relationen till patienten beskrivs grundläggande för att händelser i vården som blir 

en vändpunkt för patienten ska inträffa. Utan den tillitsfulla relationen missar personal patientens 

perspektiv vilket leder till att vården utgår från personals bedömningar och åtgärder utformas 

därefter. Således att relationen är en förutsättning för att hjälpa patienten mot bättre mående 

(Ejneborn-Looi, Sävenstedt & Engström, 2016). När relationen etablerats genom 

förtroendeingivande, individanpassat bemötande och tid tillsammans kan den enligt resultatet 

leda åtgärder i vården bort från tvång. Relationen gör det möjligt för patient och vårdare att 

mötas för att tillsammans finna alternativa strategier i avgörande händelser. Patienter beskriver i 

studien av Ejneborn Looi (2015) att tvångsåtgärder kan undvikas i de fall där vårdaren kan tolka 

signaler och förstå situationen ur patientens perspektiv. Detta leder till att de istället kan finna 

individanpassade lösningar som möter patientens behov. Resultatet visar hur en god relation till 

vårdaren kan trygga patienten i svåra stunder på avdelningen, men personal och avdelning kan 

också representera en trygghet som gör att patienten söker sig dit när måendet försämras i 

hemmet.  

 

Det är synligt i resultatet att ett genomgående tema är att patienten bör vara utgångspunkten och 

att en personcentrerad vård är av yttersta vikt för att avgörande händelser som blir en vändpunkt 
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i vården för patienten ska ske. Jacob, Edbrooke-Childs, Holley, Law och Wolpert (2015) 

beskriver att när det gäller unga med psykisk ohälsa har ofta den unge, föräldern samt vårdaren 

olika mål i vården. De belyser att ofta har den unge mål som handlar om att kunna hantera 

symtom eller specifika problem eller mål som handlar om personlig mognad och att få en bättre 

självkänsla. Detta stärker resultatet gällande att den unge behöver bli lyssnad till samt vara 

utgångspunkten i vården för att just dennes mål och behov ska bli synliga i vårdandet. Att 

personal vågar använda andra sätt och inte är för rigida och rutinmässiga i sitt tänkande bidrar 

till att vården blir mer anpassad till individen. Händelserna som beskrivs i resultatet handlar om 

att patienter med varierande resurser och behov agerar på ett sätt som kräver att personal behöver 

reflektera över och anpassa sitt bemötande utifrån varje individ. Resultatet går således stick i 

stäv med synen på att personal bör göra lika. Enarsons (2012) belyser och problematiserar det 

personalgemensamma förhållningssätt som handlar om att personal ska göra lika och hålla ihop 

som arbetsgrupp framför att se individuella behov. Han belyser hur det missgynnar patienten och 

vården av hen, något som då stärker resultatet av vår studie och vikten av att se individen och 

arbeta personcentrerat. Resultatet beskriver också hur personal tar erfarenheter från tidigare 

händelser och hur de har kunnat använda sin kännedom om patienten och på så vis gjort denne 

delaktig i den egna vården. Att aktivt och tillsammans med patienten analysera händelser för att 

sedan reflektera över vad som hände och sedan vad det var som faktiskt hjälpte patienten för att 

vid behov kunna agera annorlunda vid nästa händelse för ett annat resultat.  

 

 

I resultatet framkom det att patientens berättelse och erfarenhet bör bejakas för att kunna sättas 

samman med personals erfarenhet och kunskap. Detta för att kunna utveckla ett 

återhämtningsinriktat arbetssätt som möjliggjorde vändpunkter för patienten i vårdandet. Att 

unga upplever empowerment i vårdandet bidrar till möjligheter för återhämtning och ökat 

välmående (Grealish, Tai, Hunter, Emsley, Murrells & Morrison, 2016). Resultatet beskriver att 

patienterna fick- och gavs plats i vårdandet samtidigt som de också var delaktiga och kunde 

påverka. Det handlade dels om att personal lyssnade till patienten och vad denne hade att säga 

och att verkligen tro på det som lyssnades till. När uppmuntran och ett lämpligt stöd ges av 

vårdaren bidrar det till att patienten blir mer delaktiga i vården och kan utveckla en 

självständighet. Denna självständighet är av vikt för att kunna vara med och fatta egna beslut i 

den egna vården (Xiao Han, Whitehouse, Tsai, Hwang & Thorne, 2018). Genom att det fanns 

utrymme för patienten att uttrycka sig bidrog det till att kunna förmedla sina tankar. I resultatet 
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beskriver en personal hur denne såg till att patienten fick möjlighet att uttrycka sig utifrån egna 

förutsättningar, att patientens förutsättningar togs i beaktan. Att höra patientens berättelse bidrog 

till ökad förståelse från personals sida samt till att de kunde anpassa strategier och använde dessa 

i specifika händelser som uppstod. Kelly och Coughlan (2018) beskriver att hinder för unga med 

psykisk ohälsas återhämtning är maktlöshet, stigmatisering och att inte vara delaktiga i sin egen 

vård. Personcentrerad vård handlar om att själv få valmöjligheter och kunna påverka sin vård. 

Vissa saker är svåra för personal att tillmötesgå men det handlar om att göra det så långt det är 

möjligt (Abbott, Heid och Van Haitsma, 2016). Att ge patienten plats handlade också om 

delaktighet, att personal egentligen kunde veta vad som var problematiskt utifrån sin 

professionella roll men gjorde patienten delaktig för att tillsammans komma fram till detta. I 

resultatet framkom det att patienten gavs plats till att vara delaktiga i vårdandet och att detta 

bidrog till att kunna hjälpa patienten, även på längre sikt och i ett större perspektiv än själva 

vårdtiden. Kelly och Coughlan (2018) beskriver att föräldrar och socialt stöd det vill säga det 

som finns runt omkring i patientens omgivning är av vikt när det gäller återhämtning hos unga 

personer. Vidare att känna hopp inför framtiden samt ha ett sammanhang och mening är också 

specifikt för unga personers återhämtning.  

 

Den tid som personal och patient tillbringar tillsammans är grunden för att påbörja en 

förändringsprocess (Barker & Buchanan-Barker, 2010). Personal beskriver hur de ger tid till 

patienten framför att agera på det som sker i stunden och därigenom ställa för höga krav på 

patienten att agera annorlunda. Hur tid tillsammans också leder till relationsskapande samt 

skapar trygghet gällande att personal finns där för patienten. Att patienten fick tid för att känna 

tillit för att sedan kunna öppna sig och börja kommunicera sitt dåliga mående med personal. 

Bone, O`Reilly, Karim och Vostanis (2014) beskriver att just engagemanget och att personal 

intresserade sig var viktiga upplevelser för patienten. Händelser som beskrevs som betydande för 

att öka patientens möjligheter till återhämtning var när personal stod kvar i svåra situationer och 

gav av sig själva för att värna om patientens trygghet och tillit. 

 

 

Att ta del av patientens sammanhang och stärka hen kan innebära att se patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv. I resultatet finns beskrivet hur en personal stärker patienten genom att låta 

denne sjunga vilket patienten tyckte mycket om att göra. För att kunna identifiera styrkor hos 
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patienten behöver vårdaren regelbundet samtala med denne för att sedan kunna hitta 

sysselsättning som patienten upplever som positiva (McKenna, Furness, Dhital, Ennis, 

Houghton, Lupson & Toomey, 2014). Att stärka och hitta sätt att bekräfta patienten i att vara bra 

på något var betydelsefullt och möjliggjorde vändpunkter i personals beskrivna händelser. Den 

som vårdar behöver arbeta på ett sådant sätt som uppmuntra den unge till att känna tillit till egna 

resurser när det gäller att i situationer kunna hantera egna svårigheter (Grealish, Tai, Hunter, 

Emsley, Murrells & Morrison, 2016). I resultatet framkommer det att personal såg bortom 

patientens agerande i situationer och istället arbetade för att stärka patienten till att kunna 

hantera dessa med stöd i det återhämtningsinriktade arbetssätt. För att arbeta mot patientens 

återhämtning ska det enligt Barker och Buchana- Barker (2010) inte läggas vikt på dennes 

beteenden utan snarare vilka erfarenheter och upplevelser som finns hos den enskilde. De 

belyser vidare att för att kartlägga vad nästa steg mot återhämtning behöver bli ska vårdaren 

också utforska betydelsen av erfarenheter och upplevelser mot möjligheter till återhämtning.   

 

Metoddiskussion 

I denna studie har en kritisk incidentteknik valts som är en kvalitativ metod där fokuset ligger på 

att belysa beteenden. Genom denna metod kan man undersöka specifika händelser i efterhand 

och utläsa hur olika beteenden bidrog till vad resultatet blev, positivt eller negativt. Detta kan 

också kallas vid att arbeta retrospektivt (Fridlund & Mårtensson, 2017). Detta är intressant 

eftersom vi i denna studie just vill ta reda på tidigare händelser som omvårdnadspersonal inom 

BUP heldygnsvård vart med om och som bidragit till utvecklingen av ett specifikt arbetssätt. För 

att händelsen vi ska studera skall räknas som kritisk behöver den vara tillräcklig för att personen 

som utför själva handlingen skall kunna dra slutsatser samt förutsägelser (Flanagan, 1954). 

Händelsen behöver också utmynna i ett märkbart utfall och själva handlingen behöver ha en klar 

avsikt likaså effekten av denna (Fridlund & Mårtensson, 2017). Upplevelsen är också att 

metoden är praktiskt att använda utifrån att många olika typer av händelser ryms under vad en 

kritisk händelse innebär. Det har bidragit till att forskningsdeltagarna haft större valbarhet i valet 

av vilken händelse det vill dela med sig av under intervjun. En incident likställs med en 

händelse, en episod, en situation eller ett dilemma (Fridlund & Mårtensson, 2017). Metoden gör 

det också möjligt att intervjuaren på ett tydligt sätt kan följa hela förloppet från kritisk incident, 

valda aktiviteter och sedan resultatet av dessa. Samtidigt som intervjuaren får ta del av känslor 

och upplevelser av forskningspersonerna under hela processen. Utgångspunkten i analysen har 
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vart just att nå fram till den subjektiva upplevelsen hos forskningsdeltagaren (Fridlund & 

Mårtensson, 2017). Datainsamlingen har skett genom intervjuer. Med anledning av intervjuarnas 

sparsamma erfarenhet av intervjuer är det möjligt att lämpliga följdfrågor har missats och 

därmed information som skulle vara användbar till analysen har missats. Intervjuaren bör ställa 

lämpliga följdfrågor samt upprätthålla en viss struktur i intervjuerna (Danielsson, 2017).  

För att säkerställa studiens tillförlitlighet har intervjuer skett med personer som stämt överens 

med inklusionskriterierna till studien. Det är dock subjektiva bedömningar av personals 

arbetssätt som ligger till grund för valet av intervjupersoner, något som kan innebära 

felaktigheter i urvalet. Detta kan i sin tur ge ett felaktigt resultat, samtidigt visar resultatet på ett 

förhållningssätt som är förenligt med ett återhämtningsinriktat arbetssätt, något som kan stärka 

ett korrekt urval.  

 

 

Deltagarna har kunnat beskriva egna erfarenheter som är förankrat med det verkliga livet och 

som vart meningsfulla utifrån studiens syfte och resultat (Holloway & Wheeler, 2015). 

Forskarna har god insikt om hur vård inom BUP bedrivs och är bekanta med avdelningarna där 

datainsamlingen skett vilket såklart kan påverka resultatet och datainsamlingen. Däremot har ett 

neutralt förhållningssätt använts genom studiens gång för att undvika att denna förförståelse 

påverkar datainsamlingen samt framtagandet av betydande aspekter i analys och resultat. 

Forskarnas bakgrund kommer trots detta att påverka forskningen (Holloway & Wheeler, 2015).  

Däremot kommer det inte påverka på så sätt att studiens resultat inte blir pålitligt eftersom det 

som framkommit under datainsamlingen har använts i sitt ursprung och med citat som styrker 

detta. För bekräftbarhet av studien behöver informationen som deltagarna lämnar vara detaljrik 

och omfattande för att få en beskrivning som är sann. Det är betydelsefullt att forskaren låter 

deltagarna berätta och att inte använda sig av sina egna idéer (Holloway & Wheeler, 2015). 

Möjligheten finns att trovärdigheten påverkas genom att forskningspersonerna inte har vart med 

i beskrivna händelser och inte heller tagit del av patienternas upplevelser. Dock har 

forskningspersonerna som beskrivet låtit deltagarna lämnat en detaljrik och omfattande 

beskrivning för att händelserna ska bli sanningsenligt beskrivna utifrån deltagarnas egna 

upplevelser. I just denna studie är fokuset också på omvårdnadspersonals upplevelser och 

reflektioner kring hur det egna arbetssättet stärkts och utvecklats. Därmed har vi tagit fasta på 

personals berättelser och trovärdigheten skall inte påverkas utifrån ovanstående. Bekräftbarhet 

innebär också att forskning behöver kunna användas och vara meningsfull. Att forskningen är 
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relevant och att syftet besvaras för att kunna lösa problem inom det vetenskapliga området 

(Holloway & Wheeler, 2015). 

 

I denna studie har vi fått svar på vad som bidragit till vändpunkter inom BUP heldygnsvård. Det 

innebär också att vi kan använda oss av denna kunskap och implementera detta i den kliniska 

verksamheten. Forskarna har lyssnat till personer som är verksamma inom BUP heldygnsvård 

för att låta deras kunskap och erfarenhet ta plats och bli till ett resultat som kan sättas i samband 

med teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning i ämnet.  

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan implementeras för och av omvårdnadspersonal som arbetar inom BUP. 

Genom att belysa viktiga aspekter för utvecklingen av ett återhämtningsinriktat arbetssätt samt 

medvetandegöra förutsättningarna för återhämtning hos barn och unga som vårdas inom 

psykiatrins heldygnsvård. Det är önskvärt om resultaten som framkommit i denna studie kan 

användas direkt i omvårdnadsarbetet samt ge möjlighet för reflektion och eftertanke. Synliggörs 

vikten av personalens arbetssätt och lyfts i personalgruppen vid speglingstillfällen eller i 

värdegrundsarbeten kan implementeringen ske via utvecklingsarbeten i organisationen samt hos 

den enskilde medarbetaren. Att belysa återhämtningsinriktat arbetssätt inom BUP heldygnsvård 

kommer också bidra till ökad delaktighet hos den unge samt möjlighet till att utöva ett etiskt 

försvarbart omvårdnadsarbete.   

 

Slutsats  

Syftet med studien var att beskriva avgörande händelser i omvårdnadspersonalens möte med 

barn och unga inom BUP heldygnsvård som bidragit till utvecklingen av ett 

återhämtningsinriktat arbetssätt. Det visade sig att händelser där omvårdnadspersonalen har sett 

patienten ur ett helhetsperspektiv och där de har gått utanför rådande regler och rutiner, så har 

det återhämtningsinriktade arbetssättet stärkts. Denna studie kan användas för att föra BUP 

framåt vad gäller återhämtning för barn och unga genom att kunskapen implementeras och 

används för att stärka kunskapen kring detta samt bidra med förståelse för att personal ska bli 

medveten om den egna påverkan på vården utifrån eget arbetssätt. Parallellt stärks personals 

återhämtningsinriktade arbetssätt då resultaten av förhållningssättet återkommande är goda för 

patienten. Det vill säga att personal får bekräftat via patienten att det är den goda vården som 

ges. Något som kan ge ökad trivsel i arbetet och tydlighet i hur omvårdnadspersonal bör agera 
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vilket kan leda till större möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens för arbetet. 

Vilket gör öar av god vård till övergripande god vård, vilket vi vill bidra till att uppnå med detta 

arbete. 
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Bilagor 

Bilaga A, Frågeguide 

- Det här lärde jag mig av! Avgörande händelser i barn- och ungdomspsykiatrisk 

heldygnsvård. 

En studie som syftar till att beskriva avgörande händelser i personalens möten med barn och 

unga i barn- och ungdomspsykiatrins heldygnsvård som bidragit till utvecklingen av ett 

återhämtningsinriktat arbetssätt. Med återhämtningsinriktat arbetssätt menar vi här att utgå från 

den unge som person, att fokusera på resurser och söka samarbete. 

  

Berätta om en händelse som förändrat ditt arbetssätt och som bidragit till att patientens 

återhämtning främjats och blivit en vändpunkt.  

 

Vilken situation ledde till händelsen? 

 

Vad gjorde du i den situationen och på vilket sätt agerar du? 

 

Vad blev resultatet av dina handlingar och ditt beteende? 

 

Bilaga B, Informationsbrev 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information 

om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt? 

Den här studien ingår i projektet ” Vändpunkter: Hur kan barn- och ungdomspsykiatrisk 

heldygnsvård bidra till återhämtning hos unga med psykisk ohälsa?” där vi vill förstå mer om 

hur personals och patienters erfarenheter kan bidra till en barn- och ungdomspsykiatrisk 

heldygnsvård som stöder återhämtning vid psykisk ohälsa.  

I just den här studien vill vi beskriva avgörande händelser i barn- och ungdomspsykiatrisk 

heldygnsvård som bidragit till att man som personal utvecklat ett återhämtningsinriktat 

arbetssätt. Med återhämtningsinriktat arbetssätt menar vi att utgå från den unge som person, att 

fokusera på resurser och söka samarbete. Med avgörande händelse menar vi här en situation som 

du själv varit med om och hanterat, och som påtagligt påverkat ditt arbetssätt.  
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Projektet genomförs av forskare inom omvårdnad och hälsovetenskap vid Luleå tekniska 

universitet.  

Varför vill ni att jag ska delta? 

Att just du blir tillfrågad om att delta beror på att du har erfarenhet av att arbeta som 

sjuksköterska eller skötare i barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård, och att någon som 

känner dig har bedömt att du har ett återhämtningsinriktat arbetssätt. För att komma i kontakt 

med personer som kan berätta om avgörande händelser har vi tagit hjälp av personer med inblick 

i barn- och ungdomspsykiatrin och bett att de i sin tur skickar denna förfrågan till tänkbara 

deltagare.  

Hur går studien till? 

Medverkan i studien innebär att du deltar i en individuell intervju där du berättar om händelser 

som haft betydelse för ditt sätt att arbeta i barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Intervjun 

beräknas ta ungefär 30-60 minuter.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Studierna vilar på forskningsetiska grundprinciper som gäller information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande av resultat. Att berätta om sina erfarenheter i en intervju kan både 

kännas positivt och påfrestande. Du avgör själv vad du vill dela med dig av, och det är alltid 

möjligt att avbryta intervjun. 

Vad händer med mina uppgifter?  

Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant och analyseras. Resultatet av 

studien planeras att redovisas i form av vetenskapliga rapporter, presentationer och 

utbildningsmaterial. All information kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen 

kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad när resultaten redovisas. Dina svar kommer 

att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Inga personuppgifter kommer att inhämtas som kan identifiera individer, endast information om 

ålder, kön och profession. Ansvarig för dina personuppgifter är Luleå tekniska universitet. Enligt 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter 

om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 
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uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare. Luleå tekniska universitets 

dataskyddsombud nås på dataskydd@ltu.se eller 0920-491054.  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du är intresserad av att ta del av resultaten av studien kan du kontakta projektansvarig 

forskare. 

Ersättning 

Ingen ersättning utgår för deltagande. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer 

att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta 

ditt deltagande ska du kontakta projektansvarig forskare. 

Ansvariga för studien  

Projektansvarig forskare är Sebastian Gabrielsson, universitetslektor och specialistsjuksköterska 

i psykiatrisk vård, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå, e-

post: sebastian.gabrielsson@ltu.se, tel. 0920-493227. 

Caroline Bylund, Leg. Sjuksköterska och specialistsjuksköterskestudent inom psykiatrisk vård, 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitetet, e-post: carbyl-7@student.ltu.se 

Anna Sandsten, Leg. Sjuksköterska och specialistsjuksköterskestudent inom psykiatrisk vård, 

Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitetet, e-post: vikana-6@student.ltu.se 
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