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Abstrakt 

Bakgrund: Egenmakt definieras som individens valfrihet, inflytande och kontroll över den 
egna livssituationen. Det finns ett stort behov av ökad egenmakt hos individer med psykisk 
ohälsa och arbetet med att stärka patienters egenmakt är en viktig arbetsuppgift för 
sjuksköterskan i den psykiatriska vården. Delaktighet är en betydande faktor för egenmakt, 
dock finns en mängd faktorer som försvårar patientens delaktighet i vården, främst i form av 
tillgänglighet, tid och verksamhetens resurser. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård. Metod: 
Totalt 8 sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk öppenvård har intervjuats utifrån 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med 
en induktiv ansats. Resultat: I analysen framkom tre slutkategorier som beskrev 
sjuksköterskornas erfarenheter av att stärka patienters egenmakt; “Att anpassa vården efter 
patientens förutsättningar”, “Att våga släppa taget” samt “Att behöva förhålla sig till teamet 
och organisationen”. Slutsats: Resultatet visade att arbetet med att stärka patientens egenmakt 
är en viktig del av omvårdnadsarbetet i den psykiatriska öppenvården, samtidigt som detta även 
kan upplevas både svårt och utmanande för sjuksköterskan. Det framkom att sjuksköterskan 
anser att det kan finnas risker med patientens egenmakt beroende på patientens förutsättningar 
och förmågor. Även vikten av att sjuksköterskan är medveten om maktobalansen i vården 
belystes. Resultatet visade att sjuksköterskans arbete med att stärka patientens egenmakt dock 
ofta försvåras av resursbrist, men även på grund av vårdkulturen. För att möjliggöra 
sjuksköterskans arbete med att stärka patientens egenmakt behöver sjuksköterskan ges 
förutsättningar för detta genom tillräckliga resurser samt stöd från kollegor och ledning.  
Nyckelord: egenmakt, självbestämmande, patientdelaktighet, kvalitativ metod, sjuksköterskor, 
omvårdnad, erfarenheter, psykiatrisk öppenvård. 
Keywords: empowerment, autonomy, patient participation, qualitative method, nurses, 
nursing, experiences, psychiatric outpatient care.  
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World Health Organization (WHO, 2010) definierar begreppet egenmakt som individens 

valfrihet, inflytande och kontroll över den egna livssituationen och menar att det finns ett stort 

behov av ökad egenmakt hos individer med psykisk ohälsa. Enligt WHO (2001) definieras 

psykisk hälsa som en upplevelse av psykiskt välbefinnande, möjlighet att med hjälp av egna 

resurser förverkliga sig själv, vara delaktig och bidra till samhället samt möjlighet till att klara 

av livets normala påfrestningar. Enligt Patientlag (2014:821) ska hälso-och sjukvården 

tydliggöra och stärka patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande 

och delaktighet i vården. Kap 5, § 1 innebär i denna lag att hälso- och sjukvården så långt det 

är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten.  

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016) påpekar att hälsa är det centrala målet för all 

omvårdnad. Det är av stor betydelse att ta reda på vad hälsa innebär för den enskilda individen 

samt att visa respekt för patientens rätt till självbestämmande och beslutsfattande i den egna 

livssituationen. Enligt Halldórsdóttir (2000) är upplevelsen av egenmakt starkt kopplad till 

den egna hälsan och ett viktigt mål i allt omvårdnadsarbete.  

Psykiatrisk vård bedrivs allt mer i form av öppenvård och sjuksköterskor tillhör den största 

professionella yrkeskategorin inom den psykiatriska vården (WHO, 2018). I 

kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård beskrivs att 

psykiatrisk omvårdnad innebär insatser i syfte att stödja individen mot upplevelsen av att ha 

kontroll över sin livssituation samt stöd i att stärka den egna förmågan till egenvård och 

återhämtning. Detta är även arbetsbeskrivning för sjuksköterskan i den psykiatriska 

öppenvården (SSF, 2014).  

Personer med psykisk ohälsa har i genomsnitt en förkortad livslängd med 15–20 år. Individer 

med psykisk ohälsa har även en förhöjd risk till försämrad somatisk hälsa. Förutom 

livsstilsfaktorer kan även antipsykotiska läkemedel bidra till att den somatiska hälsan 

försämras hos denna patientgrupp (Socialstyrelsen, 2014). Blomqvist, Sandgren, Carlsson och 

Jormfeldt (2018) påpekar vikten av att se patientens hälsa ur ett helhetsperspektiv och att 

samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika organisationer är nödvändig för att utveckla 

och erbjuda interventioner, detta för att möjliggöra förbättrad hälsa för personer med psykisk 

ohälsa. Blomqvist et al. (2018) påpekar att sjuksköterskan inom den psykiatriska öppenvården 

har en viktig roll i att tillsammans med patienten arbeta för att förebygga somatisk ohälsa. 

Studiens resultat visar att sjuksköterskan behöver göra en välgrundad bedömning av det 
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allmänna hälsobehovet genom att beakta patientens subjektiva upplevelse samt se till 

objektiva mätningar i ett samspel, detta för att förhindra en allt mer eskalerande ohälsa hos 

patienter inom den psykiatriska vården.  

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2017) utgår begreppet 

personcentrerad vård från att patienten är en person med egen vilja, eget ansvar, resurser och 

behov. Partnerskapet mellan patienten och vårdens professioner ses som det mest centrala i 

den personcentrerade vården. Genom att patienten bjuds in till att medverka i vården kan ett 

partnerskap skapas och med perspektivet där patienten ses som jämbördig, värdefull och 

kapabel kan partnerskapet bli så bra som möjligt. Smith och Williams (2016) belyser däremot 

att personal inom den psykiatriska vården kan ha ett motstånd mot att arbeta personcentrerat 

fullt ut, speciellt när det gäller patientens egenmakt, författarna menar att detta motstånd är en 

faktor som kan motverka personcentrering inom den psykiatriska vården.  

I litteraturöversikten Sharma, Bamford och Dodman (2015) framkommer det att relationen 

mellan vårdpersonal och patient är en viktig förutsättning för personcentrerad vård. Det mest 

framträdande temat var vikten av att vårdpersonalen skapade en meningsfull relation till 

patienten samt ett varaktigt partnerskap, för att kunna öka känslan av hälsa och välmående hos 

patienten. Det framkom även att ett personcentrerat arbetssätt innebär att anta en helhetssyn 

över patientens situation och göra patienten delaktig genom att individanpassa vården. Att 

utgå utifrån patientens egna mål och sedan arbeta utifrån dessa samt att göra närstående 

delaktiga i vården är ytterligare faktorer som underlättar en personcentrerad vård. I artikeln 

Gabrielsson, Sävenstedt och Zingmark (2015) klargörs begreppet personcentrerad vård i 

relation till den psykiatriska vården. Begreppet personcentrerad vård beskrivs som en vård 

som är återhämtningsinriktad med relationen i centrum. Studien visar att personcentrerad vård 

resulterar i att vården förbättras, men för att denna förbättring ska kunna vara möjlig behövs 

en förändring av vården. Tidsbrist är en faktor som förhindrar sjuksköterskan från att kunna 

vara närvarande och skapa relationer till patienten, sjuksköterskor i den psykiatriska vården 

behöver därför mer tid för att kunna arbeta relationsinriktat. Resultatet visar dessutom att för 

att kunna arbeta personcentrerat behövs möjlighet till reflektion i arbetet samt att kunna se 

vikten av det personliga ansvaret. Enligt SBU (2017) finns det vissa faktorer som kan vara ett 

hinder för personcentrerad vård. Dessa faktorer benämns som tidsbrist, brist på kontinuitet 

samt brister i dokumentation där delar av patientens berättelse faller bort med resultatet att 

relevanta behov missas. Vidare påpekar SBU (2017) att det saknas forskning inom området 
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personcentrerad vård gällande vilka utbildningsinsatser som behövs för att främja den 

personcentrerade vården.  

Buchanan-Barker och Barker (2018) menar att varje individ är en expert på sina egna 

livserfarenheter och för att främja patientens återhämtningsprocess måste vårdpersonal ta 

tillvara på patientens berättelse och arbeta utifrån denna snarare än ha en ledande roll i 

processen. I studien framkommer även en tidsaspekt som problematiseras, vårdpersonal 

upplever ofta att de har för lite tid att på ett konstruktivt sätt arbeta för att främja patientens 

återhämtning. Studiens författare poängterar däremot att all tid som spenderas konstruktivt 

blir värdefull i slutändan för båda parter. I studien av Eldal et al. (2019) framkom exempel på 

faktorer som kan främja återhämtning, alla patienter i studien uppgav att “bli sedd som den 

man är” var viktigt och vårdpersonal som kom patienterna extra nära relationsmässigt ansågs 

vara mest till hjälp i återhämtningsprocessen. Även i denna studie tas tidsaspekten upp, 

patienterna belyste att det tog tid att skapa en god relation till vårdpersonalen. Vidare beskrivs 

att de organisatoriska förutsättningarna behövs för att sjuksköterskan ska kunna 

individanpassa vården. Anthony (1993) menar att vårdpersonal inte besitter lösningen för 

patientens återhämtning, utan kan endast vara ett stöd i att främja patientens 

återhämtningsprocess. Författaren påpekar däremot att återhämtning kan ske helt utan vårdens 

inverkan och kan främjas av vilken person som helst. I studien Wciórka, Switaj och 

Anczewska (2015) framkommer det att patientens återhämtningsprocess kan främjas genom 

att patienten får ökad egenmakt.  

 

I svenska akademins ordbok ger sökningen “egenmakt” inget resultat. Ordet egenmakt 

motsvarar det engelska ordet empowerment. Vid en sökning på Nationalencyklopedin 

beskrivs det engelska begreppet empowerment “av power”, “makt”, “förmåga” och “kraft”. I 

Cambridge English Dictionary beskrivs egenmakt som en process mot att individen ska få 

frihet, makt och ökad kontroll över sin egen livssituation. Enligt Askheim och Starrin (2007) 

började termen egenmakt användas i vetenskapliga sammanhang i slutet av 1970-talet. 

Askheim och Starrin (2007) beskriver att egenmakt blev ett begrepp som användes i 

diskussionerna gällande nya strategier för prevention och intervention inom områden som 

folkhälsa och socialt arbete. Om begreppet egenmakt överförs till en kontext med människor 

eller grupper innebär egenmakt att människor som befinner sig i en maktlös situation ska få 

styrka som sedan ska ge dem kraft att komma ur maktlösheten. Cattaneo och Chapman (2010) 
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beskriver egenmakt som en process där en person som saknar makt sätter ett personligt och 

meningsfullt mål med avsikt att öka sin makt. Personen observerar och reflekterar över sin 

handling utifrån sin egen förmåga, kunskap och kompetens i relation till målet. Cheryl och 

Gibson (1991) menar att egenmakt är en process som hjälper människan att säkerställa 

kontroll över de faktorer som påverkar den egna hälsan. Vidare menar Cheryl och Gibson 

(1991) att vårdpersonal inte kan ge egenmakt till patienten, patienten kan endast ge själv sig 

det. Däremot kan vårdpersonal hjälpa patienten att utveckla och säkerställa de resurser som 

kan ge eller främja känslan av kontroll och självförmåga.  

 

I studien Glajz, Frank, Willams och Williams (2017) beskrev vårdpersonal inom psykiatrisk 

vård att arbetet med att främja patientens egenmakt innebar att hjälpa patienten framåt i 

återhämtningsprocessen samt att ge stöd åt patienten att kunna uppnå livskvalitet och 

oberoende. I studien Tveiten, Haukland, Flittie och Onstad (2011) framkom det att patienter 

upplevde ökad egenmakt genom att få vara delaktig i vården och bli sedd som experten på sitt 

eget liv. Genom att patientens egenmakt ökar kan även maktförhållandet i vården utjämnas, 

författarna menar att de regler och förordningar som har syftet att vårda patienterna istället 

kan motverka processen för egenmakt eftersom reglerna kan uppfattas som paternalistiska. 

Resultatet i studien visade att vårdsystemet kunde försvåra processen för egenmakt då 

tillgänglighet och tid, men även organisationen och de insatser som erbjöds påverkade 

möjligheten för patienten att vara delaktig och bli sedd som en expert på sitt eget liv.  

 

Resultat från studien Tambuyzer och Audenhove (2013) visade att patientens delaktighet i 

vården är en viktig faktor för egenmakt. Det framkom en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnors upplevelse av egenmakt, männen i studien rapporterade en högre skattning av 

egenmakt jämfört med kvinnorna, vad detta berodde på framkom dock inte i studien. Thomas, 

Despeaux, Drapalski och Bennett (2018) belyser att interventioner som psykoedukation, 

utveckling av egna förmågor samt självbestämmande kan främja återhämtning, hopp och 

egenmakt hos patienten. Jönsson et al. (2014) belyser att arbetet med att stärka patientens 

egenmakt är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan i den psykiatriska vården och beskriver 

hur begreppet egenmakt kan ses ur ett psykiatriskt omvårdnadsperspektiv. För att kunna 

stärka patientens egenmakt beskrivs relationen samt en god kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient som viktiga verktyg. Sjuksköterskan kan främja patientens 

egenmakt genom att fokusera på patientens resurser, tro på patientens förmåga samt genom att 
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stödja patientens eget beslutsfattande. Det framkom däremot att sjuksköterskan kan se en 

utmaning i att kunna bedöma hur mycket stöd patienten kan behöva i processen mot ökad 

egenmakt. I studien beskrivs en svårighet i arbetet med att stärka patientens egenmakt, då 

sjuksköterskan i vissa situationer kan behöva ta över ansvaret från patienten. Även i studien 

av Donald, Linhorst, Hamilton, Young och Eckert (2002) beskrivs att det kan finnas 

svårigheter med att främja egenmakt hos en del patienter med psykisk ohälsa. Detta beroende 

på patientens sjukdomsgrad och om personen är i stånd att fatta välgrundade beslut. Donald et 

al. (2002) menar att det är fel att låta patienten fatta beslut själv när personen inte är kapabel 

till detta. Däremot påpekas att patientens förmåga till egenmakt återkommer när patienten är 

mer stabil psykiskt.  

 

Rational 

Den genomgång av litteratur som vi gjort inför vårt examensarbete visar att det finns 

forskning gällande vilka faktorer som är viktiga för att stärka patientens egenmakt. Däremot 

anser vi att det behövs ytterligare forskning gällande sjuksköterskans arbete med att stärka 

patientens egenmakt i just psykiatrisk öppenvård. I den litteratur som vi har gått igenom 

framkommer det tydligt att det främst är tidsperspektivet som påverkar sjuksköterskan i att 

kunna upprätthålla en personcentrerad vård, vilket därmed även inverkar på sjuksköterskans 

möjlighet till att stärka patientens egenmakt. Det framkom dessutom att vårdpersonal inom 

den psykiatriska vården kan ha ett motstånd att arbeta personcentrerat fullt ut, framförallt när 

det handlar om att stärka patientens egenmakt.  

Vi har förhoppningar att genom denna studie kunna synliggöra sjuksköterskors erfarenheter 

inom detta område och hoppas även kunna beskriva hur sjuksköterskornas förutsättningar ser 

ut, men även vilka hinder som kan finnas i arbetet med att stärka patientens egenmakt. Vi vill 

belysa dessa erfarenheter och hoppas att det kan leda till att arbetet med att stärka patientens 

egenmakt i psykiatrisk öppenvård lyfts, diskuteras och reflekteras kring.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters 

egenmakt i psykiatrisk öppenvård.  
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Metod 
 

Eftersom vårt syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter valde vi en kvalitativ 

studiedesign som enligt Henricson och Billhult (2017) kan användas för att undersöka hur 

människor upplever och tolkar ett fenomen. För datainsamling har vi intervjuat sjuksköterskor 

enligt kvalitativ forskningsintervju. Intervjumaterialet analyserades sedan enligt kvalitativ 

innehållsanalys i olika steg för att få fram teman och kategorier, efter beskrivning av 

Graneheim och Lundman (2004). Vi har valt en induktiv ansats eftersom den metoden utgår 

från textinnehållet och används för att söka efter mönster i texten (Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017).  

 

Kontext 

Sjuksköterskorna som deltagit i vår studie arbetar på psykiatriska öppenvårdsmottagningar, på 

fyra olika arbetsplatser i norra Sverige. På dessa mottagningar arbetar personalen dagtid, 

måndag till fredag. Sjuksköterskorna har varierande arbetsuppgifter men alla har ett 

psykiatriskt omvårdnadsansvar. Inom denna kontext är patienterna 18 år eller äldre och har 

olika diagnoser och problematik, det vill säga allmänpsykiatrisk vård. Mottagningarna räknas 

till specialistpsykiatrin och kartlägger, behandlar och diagnostiserar patienter med psykisk 

ohälsa. Patienterna som de intervjuade sjuksköterskorna möter i sitt arbete omfattas mestadels 

av HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), men även i vissa fall ÖPT (Öppen psykiatrisk 

tvångsvård) samt ÖRV (Öppen rättspsykiatrisk vård).  

 

Procedur och deltagare 

I vårt examensarbete har vi valt att inkludera sjuksköterskor som arbetar inom den 

vuxenpsykiatriska öppenvården på 4 orter i norra Sverige. Vi har intervjuat totalt 8 

sjuksköterskor varav 5 av dessa hade specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Alla 

studiedeltagare var kvinnor med en medelålder på 47 år. I genomsnitt hade studiedeltagarna 

arbetat under 5 års tid inom den psykiatriska öppenvården. Vi fick godkännande från 

respektive verksamhetschef att intervjua sjuksköterskorna under deras arbetstid och vi fick 

även tillstånd att kontakta potentiella studiedeltagare via arbetsplatsernas e-postadresser. 
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Förfrågan om deltagande skickades sedan ut via arbetsplatsernas e-postadresser innehållande 

ett informationsbrev som förklarade studiens syfte. Vi skickade ut förfrågan om 

studiedeltagande till totalt 20 sjuksköterskor varav 8 tackade ja, alltså blev alla som anmälde 

sitt intresse inkluderade. Vi inkluderade alla sjuksköterskor på 4 olika arbetsplatser som varit 

anställda inom den psykiatriska öppenvården under minst 6 månader. Vi valde även att 

inkludera de sjuksköterskor som avslutat sin anställning på dessa arbetsplatser under de 12 

senaste månaderna, detta för att öka vår chans till att få tillräckligt antal studiedeltagare. För 

att varken styra eller påverka urvalet hade vi planerat att inkludera de första 4 anmälda 

studiedeltagarna från de 2 verksamhetsområdena. Urvalet var således strategiskt eftersom vi 

skickade ut förfrågan till de sjuksköterskor som kunde svara på studiens syfte. Enligt 

Henricson och Billhult (2017) väljs studiedeltagare inte ut slumpmässigt i kvalitativa studier 

eftersom studiedeltagarna ska ha de specifika erfarenheter som ska studeras. Detta sätt att 

välja studiedeltagare kallas således för ändamålsenligt urval eller strategiskt urval.  

Förutom intervju på plats där studiedeltagaren fick välja plats för intervjun erbjöd vi även 

studiedeltagarna valmöjligheten att bli intervjuade via zoom eller telefon. Alla studiedeltagare 

blev dock intervjuade på den plats de själva valt, ingen intervjuades således via telefon eller 

zoom.  

 

Datainsamling 

Vi har använt oss av semistrukturerade frågor när vi intervjuat studiedeltagarna. Danielsson 

(2017) beskriver den semistrukturerade intervjun där öppna frågor kan användas. 

Semistrukturerade frågor kan även innebära att frågorna formuleras efter en speciell struktur, 

men behöver inte nödvändigtvis tas upp i en speciell ordning, detta gör att personen som 

intervjuar kan anpassa frågorna till det som framkommer under intervjun. Intervjuerna utgick 

ifrån en frågeguide (bilaga 1) och formulerades med ord som patientdelaktighet, 

självbestämmande och makt. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Tiden för 

intervjuerna varierade mellan 25-45 minuter och alla studiedeltagarna var frikopplade från sitt 

arbete under tiden för intervjun. De flesta av intervjuerna genomfördes på studiedeltagarnas 

respektive arbetsplats och genomfördes i ett avskilt rum för att eliminera störande ljud och 

moment i omgivningen. Vi hade för avsikt att intervjua hälften av studiedeltagarna var, men 
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eftersom fler sjuksköterskor önskade delta i ena verksamhetsområdet blev fördelningen lite 

sned och vi intervjuade därför fem respektive tre studiedeltagare vardera.  

 

Analys 

Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. I 

analysen har vi utgått från intervjutextens innehåll genom att leta efter likheter och skillnader 

för att sedan kunna beskriva dessa i kategorier genom en varierande tolkningsgrad 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Den av oss som hade genomfört intervjun skrev sedan ordagrant ner hela intervjun vilket 

beskrivs av Danielsson (2017), att det kan vara till fördel att den person som genomfört 

intervjun även är den som gör utskriften. Vidare påpekar Danielsson (2017) att det finns 

många fördelar med att skriva ut hela intervjun i text, det kan underlätta analysen av intervjun 

samt kan göra det lättare att se nyanser. Efter att intervjun var utskriven läste vi igenom hela 

intervjutexten flertalet gånger för att få en tydlig bild av innehållet som helhet, vilket beskrivs 

av Graneheim och Lundman (2004). Alla intervjuer kodades med en siffra för att vi skulle 

kunna hålla reda från vilken intervju de olika meningsenheterna kom ifrån. Texten delades 

sedan in i meningsenheter, där varje meningsenhet fick en egen sifferkod. Varje meningsenhet 

som svarade på syftet valdes ut, även tveksamma meningsenheter togs ut, detta för att inte 

förlora något innehåll av misstag. Vi var försiktiga med att välja för små meningsenheter, men 

försökte samtidigt behålla meningsenheterna i hanterbar storlek med tydligt innehåll i. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bör forskaren vara uppmärksam på att inte alltför små 

meningsenheter tas ut eftersom innebörden i texten då kan gå förlorad. För stora 

meningsenheter bör inte heller tas ut eftersom det då finns risk att dessa kan innehålla flera 

olika budskap.  

Meningsenheterna kondenserades sedan ner till det mest relevanta från texten och gjordes om 

till att-satser, detta utan att förändra den ursprungliga textens betydelse. Efter att vi sorterat 

bort vissa att-satser som inte svarade mot syftet blev det 374 att-satser kvar som sorterades 

upp och fick en etikett utifrån deras gemensamma budskap. Därefter har vi jämfört att-

satserna för att försöka finna likheter och skillnader varpå dessa sedan delades in i olika 

kategorier vilket beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Varje kategori fick en rubrik 
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som beskrev innehållet från de inkluderade att-satserna och vi försökte göra kategoriernas 

rubriker så textnära som möjligt. Analysen är gjord på en manifest nivå och enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär detta att texten tolkas genom det som framkommer, det synliga 

och uppenbara innehållet. En manifest analys är därför en bra nivå att välja när forskaren inte 

har tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys. I det sista steget under kategoriseringen 

har vi dock tolkat i en högre grad. Här har vi letat efter det latenta budskapet som 

sammanfattar vardera slutkategori. Enligt Graneheim et al. (2017) kräver både manifest och 

latent nivå en viss grad av tolkning, dessa tolkningar kan dock variera i djup och 

abstraktionsnivå.  

I ett första steg grovsorterades alla att-satser med liknande innehåll till grupper. Denna första 

kategorisering resulterade i 78 kategorier. Andra kategoriseringen resulterade i 36 kategorier. 

Dessa kunde sedan slås ihop till 14 kategorier i den tredje kategoriseringen. Den fjärde 

kategoriseringen gjordes om två gånger, detta eftersom vi med stöd av vår handledare hittade 

ytterligare likheter i kategorierna och då kunde flytta ihop dessa till endast 3 kategorier. 

Eftersom fjärde kategoriseringen gjordes om två gånger märktes kategorirubrikerna med 4/A 

respektive 4/B för att kunna hålla reda på vilken av kategoriseringarna som dessa kom ifrån. 

Vi gjorde sedan ytterligare en femte kategorisering där vi än en gång gick igenom alla 

kategorier och att-satser och flyttade om vissa som vi ansåg var på fel plats. Den femte 

kategoriseringen resulterade i 3 slutkategorier.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Belmontrapporten från 1978 ska forskning genomföras enligt tre grundläggande etiska 

principer; respekt för personer, göra gott principen och rättviseprincipen. I all forskning ska 

respekt visas för personens autonomi, människor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv 

och anses vara kompetenta att fatta egna beslut samt sätta upp egna mål och forma önskningar 

om hur de vill leva. Studiedeltagare ska få tillräckligt med information om studien för att 

kunna fatta ett beslut om de vill deltaga och dessa ska även vara medvetna om att medverkan 

är helt frivillig. Studiedeltagaren ska inte kunna ta skada av forskningen och de möjliga 

fördelarna med forskningen ska vara maximala, därmed ska forskningen vägas samman med 
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de vinster och risker den kan medföra. Rättviseprincipen används för att inte göra skillnad 

mellan personer och för att skydda sårbara grupper (Kjellström, 2017).  

Studiedeltagarna har haft möjlighet att kontakta oss innan studiens start samt under tiden 

studien pågick för att kunna ställa ytterligare frågor om behov fanns. Genom informerat 

samtycke har studiedeltagarna kunnat ta ställning till om de ville deltaga i studien. I 

informationsbrevet framgick det tydligt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst utan att studiedeltagaren var skyldig en förklaring, detta informerades även varje 

studiedeltagare muntligt om innan intervjun startade. Vi har garanterat studiedeltagarna 

konfidentialitet, all information som har samlats in har förvarats och hanterats på ett sådant 

sätt att ingen obehörig har haft tillgång till denna. Informationen som har samlats in kommer 

att förstöras efter att magisteruppsatsen är godkänd. Alla studiedeltagare är avidentifierade 

och ej benämnda på något sätt som kan medföra att deras identitet röjs. Enligt Kjellström 

(2017) innebär konfidentialiteten av det insamlade materialet att data inte redovisas på ett 

sådant sätt att det kan återföras till en viss person.  

Ytterligare en risk vi tog i beaktande var att de potentiella studiedeltagarna kunde känna sig 

pressade till att delta i studien av lojalitet, på grund av att sjuksköterskan eventuellt hade 

arbetat tillsammans med någon av oss som utför studien. För att minska risken för detta 

skickades förfrågan om deltagande ut via e-post, detta för att undvika att konfrontera de 

potentiella studiedeltagarna.  

 

Resultat 
 

Vår analys resulterade i tre slutkategorier: 

 Att anpassa vården efter patientens förutsättningar 

 Att våga släppa taget 

 Att behöva förhålla sig till teamet och organisationen 

 

Att anpassa vården efter patientens förutsättningar 

 

För att kunna individanpassa och stödja patienten utifrån personens egna förutsättningar 

menade sjuksköterskorna att de först av allt måste kunna se patientens behov genom att lyssna 
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på patientens egen berättelse, vilket sedan ska ligga till grund för den individuella 

vårdplanen.  

 

“Jag kan ju inte som behandlare göra någonting utan att veta, alltså, patientens   

berättelse. Vad den bär med sig för erfarenheter. Vad den har för resurser. Vad 

den har för nätverk, hur livet har sett ut.” 3:2 

 

För att det ska kunna vara möjligt att individanpassa vården ansåg flera av sjuksköterskorna 

att det var av stor betydelse att kunna tolka patienten rätt för att undvika missförstånd som 

kunde riskera att patienten inte blev delaktig i sin vård. Sjuksköterskorna menade att det var 

av största vikt att vara lyhörd just eftersom alla patienter har olika förmågor att uttrycka sina 

behov. Att uppmärksamma både konkreta och abstrakta behov hos patienten sågs som 

betydelsefullt för att kunna få en större förståelse för vilket stöd patienten behövde. Något 

annat som sjuksköterskorna ansåg vara relevant var att alltid fråga vad patienten ville ha ut av 

sitt önskemål, detta för att kunna få en större tydlighet i patientens behov.   

 

“Alltså se lite mellan raderna för det är inte alltid det dom säger som är det dom 

menar, och det är ju det som är konsten. Det tycker jag är den springande konsten att 

kunna förstå dom för att vi har ju olika verkligheter. Jo, så det är utmaningen.” 7:13 

 

Samtliga sjuksköterskor påtalade vikten av att alltid få patienten delaktig i vården, men 

menade att vården samtidigt behöver anpassas efter patientens egna förutsättningar och 

förmågor. Att se vad som är viktigast för patienten just för tillfället, utifrån patientens 

förmåga och kunna anpassa sin arbetsmetod och vårdens omfattning med hänsyn till 

patienten.   

 

I arbetet med att stödja patienten i att uppnå sina mål menade sjuksköterskorna att det var 

viktigt att tänka på att ta ett steg i taget och stödja patienten i att sätta upp rimliga delmål. Om 

sjuksköterskan skyndade på för fort och inte utgick från patientens egna förutsättningar så 

kunde det istället leda till en känsla av misslyckande för patienten som då inte klarade av att 

uppnå målen. Att alltid lyssna och ta hänsyn till patientens önskemål om vården, men 

samtidigt ibland behöva vinkla omvårdnadsåtgärderna efter patientens förutsättningar sågs 
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som angeläget. Flera av sjuksköterskorna beskrev att de tyckte att vården inte skulle utgå ifrån 

en mall, utan istället alltid anpassas efter patientens individuella förutsättningar.  

 

“Det kan ju, jag menar.. sätter jag en massa mål som inte patienten är med   

på…då gör jag ju bara en vårdskada. Då känner dom inte att dom varken följer 

det jag säger att de ska göra, det kan ju vara allt möjligt, medicin, behandling. 

Känner sig misslyckad, jag menar.. det blir ju fel”.5:23  

 

Att som sjuksköterska fokusera på patientens resurser istället för att enbart se svårigheterna 

påtalades som betydelsefullt för att stärka patientens egenmakt. Flera av sjuksköterskorna 

beskrev att de brukar individanpassa vården genom att själva vara flexibla och anpassa sig 

efter patientens förutsättningar i olika situationer. Detta eftersom sjuksköterskorna ansåg att 

även små saker kunde göra stor skillnad för patientens upplevelse av egenmakt. På detta sätt 

anpassade sjuksköterskorna vården efter patientens egna förutsättningar.   

 

“Alltså såna saker är ju också ett självbestämmande, att få välja hur.. vill du, ja 

men ska vi.. ska vi skaka hand när vi träffas eller.. Man kan göra upp.. såna 

saker om man har en patient som kommer kontinuerligt, så kan man ju ha ett.. 

då kan man ju.. den får själv bestämma hur den vill ha våra möten.” 8:17  

 

Relationens betydelse lyfte många sjuksköterskor som en grundförutsättning både för att 

kunna se patientens behov samt för möjligheten att kunna individanpassa vården. Att se 

patienten som jämbördig och visa respekt var ett område som ansågs betydelsefullt för att 

kunna vara ett stöd för patienten. Att finnas där och stå på patientens sida i alla lägen och att 

skapa ett förtroende genom att ha en god relation med patienten sågs som viktigt. 

Sjuksköterskorna beskrev även att de ofta kunde vara ett stöd för patienten i kontakten med 

andra instanser då det behovet fanns. Sjuksköterskorna menade att en god allians är av största 

betydelse för att patienten alls ska vilja ta emot vård.   

 

En sjuksköterska beskrev att hon upplevde att det kunde vara svårt att ta reda på vad patienten 

behöver för stöd vid de tillfällen då patienten är mycket tystlåten i samtalet. Något annat som 

uttrycktes som ett hinder i arbetet med att främja patientens självbestämmande var om 
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patienten själv inte trodde på sin egen förmåga utan förlitade sig på att andra skulle fatta 

besluten.  

 

Vissa av sjuksköterskorna ansåg att ett hinder i arbetet med att stödja patientens 

självbestämmande var vid de tillfällen då patienten inte hade sjukdomsinsikt och valde att 

avstå vård trots att behovet fanns. Några av sjuksköterskorna menade att alla patienter inte har 

samma förutsättningar att hantera sin egenmakt och att det därför kan finnas risker med detta 

hos mycket sjuka patienter. Sjuksköterskor ansåg att risken med patientens makt är att det då 

ställs mycket krav även på patienten, att patienten kan få stå ensam ansvarig över sitt beslut. 

Att det bör finnas en balans mellan patientens makt och risker såg några av sjuksköterskorna 

som viktigt, att det ska finnas vissa gränser så att ingen patient far illa.  

 

“De är ju det att, att alla i det tillstånd man kanske kommer in i så har man inte, 

man har inte den där kanske förmågan att fatta ett beslut som är, som du själv 

kanske skulle stå för. Om du hade mått på ett annat sätt.” 1:16  

 

Att våga släppa taget 

Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att patienter ska ha makt och sa att det är upp till oss som 

vårdar patienterna att hjälpa dem att få den makten. Att som sjuksköterska visa tilltro till 

patientens eget omdöme beskrevs som viktigt. Sjuksköterskorna påpekade att de ibland måste 

påminna sig själva om att de som vårdpersonal inte alltid vet bäst och menade att det är 

angeläget att patienten lyssnas på och görs delaktig. Sjuksköterskorna menade att det är 

viktigt att visa respekt för patientens självbestämmande i sitt arbete, det kan innebära att våga 

släppa taget och stödja patientens egna beslut trots att sjuksköterskan egentligen har en annan 

åsikt.  

Några av sjuksköterskorna beskrev att de såg svårigheter i att helt lämna över makten åt 

patienten, beroende på patientens problematik. Sjuksköterskorna beskrev att de själva vissa 

gånger påverkades emotionellt på grund av patientens situation eller beslut. Det kunde 

upplevas frustrerande när patienten fattade beslut som sjuksköterskan själv ansåg vara 

felaktigt och då sjuksköterskan befarade att beslutet skulle få negativa konsekvenser för 

patienten. En sjuksköterska beskrev att hon hade erfarenhet av att patienter senare kunde 

ångra de beslut som de själva fattat under perioder då personen varit försämrad i sin sjukdom. 
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Det framkom att det kunde kännas skrämmande att stödja patientens självbestämmande 

beroende på vilken patientgrupp som sjuksköterskan arbetade med. Sjuksköterskorna hade 

lättare att uppmuntra patientens självbestämmande när de kände att patienten kunde fatta 

välgrundade beslut.  

“Jag har ju lite svårt egentligen att nu såhär på rak arm att hitta fördelar med 

den makten. Därför att det finns alltid en massa skyldigheter förknippat med det. 

Och det är väl en rädsla som dyker upp utifrån vissa patientgrupper eller 

patientgruppen som jag möter här på psykiatrin.” 1:15 

 

Sjuksköterskorna påtalade att vården inte ska utnyttja sin makt och att det är viktigt att 

sjukvården inte är som förr, då sjukvården hade all makt över patienten. Sjuksköterskorna 

menade att det var viktigt att värna om patientens autonomi och integritet i mötet och 

påpekade att på grund av vårdens maktövertag har sjuksköterskan en viktig roll i detta.  

“Jag tror aldrig vi som sjukvårdspersonal behöver ta makten, om vi hjälper 

patienterna på rätt sätt.” 8:32  

Det framkom däremot att de flesta av sjuksköterskorna såg fördelar med att patienten har 

makt över sin egen vård. Sjuksköterskorna uttryckte att det är viktigt att tro på patientens 

förmåga och inte fatta beslut åt patienten. Flera av sjuksköterskorna poängterade att 

självbestämmande mynnar ut i en ökad självkänsla för patienten. Sjuksköterskorna upplevde 

att patienten kunde växa mycket som person genom att få ha självbestämmande över sin egen 

vård och menade att patienten på detta sätt fick ökad makt över vården. 

 

Några av sjuksköterskorna menade att patientens självbestämmande kunde stödjas genom att 

vänta in patientens eget beslut, det var viktigt att inte skynda på patientens beslut, utan bara 

finnas där som stöd under tiden. På detta sätt visade sjuksköterskan tilltro till patientens eget 

omdöme och beslutsfattande. Denna process fick inte påskyndas och det ansågs som viktigt 

att hela personalgruppen var införstådda i det. 

 

“Och det är ju, det är ju lite det våran… vi vill så mycket ibland… vi vill att dom 

ska ändras liksom nu, men är dom inte där så går det inte och då måste man 
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liksom backa lite och vänta tills…så dom känner att det är ett eget beslut… för 

då blir det bättre resultat.” 4:38 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de ansåg att patientens delaktighet i vården var viktig, de såg 

överlag inga hinder med att patienten var delaktig i sin vård utan tvärt om. Det framkom även 

att sjuksköterskan kände ett ansvar över att göra patienten delaktig. Sjuksköterskorna ansåg 

att patientens självbestämmande resulterade i en bättre vård eftersom vården då upplevdes 

mer meningsfull för patienten. En av sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att patienterna 

blev mer benägna att fullfölja överenskommelser som de själva varit med och bestämt kring.   

 

Ett annat område som framkom var att sjuksköterskorna tyckte att det var betydelsefullt att 

patienten skulle kunna påverka sin egen vård. Det kunde handla om att som patient få 

bestämma över vad som är bäst för just den personen, att få formulera sina egna mål med 

vården. Sjuksköterskorna menade att patienterna skulle få ha självbestämmande över sin egen 

vård så långt som det var möjligt. Att inte låta patienten få bestämma över sin egen vård 

kunde istället medföra att patienten blev kränkt. Sjuksköterskorna ansåg att de hade till 

uppgift att stödja patientens egen vilja och låta patienten uttrycka sina speciella önskemål. 

 

“Men jag tror att det är viktigt att ge dom den.. de uppdraget att dom får känna 

att dom är huvudpersonen, det är dom som får tycka och tänka, man kan 

diskutera och sen kanske det ändå inte blir riktigt exakt som dom hade tänkt 

men då kan man i alla fall haft en diskussion, en kommunikation som dom är 

delaktig i.  För det.. och det tror jag är jätteviktigt för att kunna.. att dom ska 

börja må bra igen.” 7:20 

 

Sjuksköterskorna ansåg att genom att uppmuntra patienten till att våga stå upp för sig själv 

och det som personen själv tycker är viktigt i livet kunde vara ett annat sätt att stärka 

patientens egenmakt. Genom att låta patienten själv få uttrycka vad den vill ha hjälp med 

kunde sjuksköterskan stödja patienten till att bli mer självständig. En sjuksköterska berättade 

att hon däremot ibland kunde tycka att det blev svårare för henne själv när patienten gav 

motstånd, hade åsikter och ställde krav, men sa samtidigt att det ändå var positivt eftersom 

hon såg det som ett friskhetstecken hos patienten.  
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Att som sjuksköterska se till att patienterna får tillräcklig kunskap om sin sjukdom framkom 

som en viktig faktor för att öka patientens känsla av att ha kontroll över sitt eget liv. Att 

involvera närstående och stödja även dem i att få ökad kunskap om patientens problematik 

sågs som ytterligare ett sätt att främja patientens egenmakt eftersom de närstående kan vara en 

stor del av patientens vardagsliv. 

“När vi ger dom kunskap om den sjukdom som dom har så blir dom delaktiga 

och dom blir även.. med kunskapen så kan dom ta hand om sig själv och 

sjukdomen blir bara inte nånting som svävar omkring som nåt okänt, eller vad 

ska man säga.. och då får dom ju, dom får ju kontroll över livet med kunskapen 

och vet hur de ska leva sitt liv för att få ett stabilt psykiskt mående.”6:4 

 

Flera av sjuksköterskorna ansåg att genom att de gav patienten rätt sorts information kunde 

patientens självbestämmande främjas, detta eftersom patienten då fick bättre förutsättningar 

för att kunna fatta egna välgrundade beslut. Sjuksköterskorna menade att informationen 

gjorde att ansvaret fördelades även till patienten.  

 

Det framkom däremot också att sjuksköterskan kunde avstå från att informera patienten och 

därmed även kunde påverka patientens beslut, i de situationer då hon ansåg att det var för 

patientens bästa.  

 

 “Men där kanske jag medvetet inte har varit tillräckligt tydlig och informerat 

patienten att jamen tvångsvården har upphört. Du kan göra vad fasen du vill, du 

kan säga åt mig stick och brinn. Jag tänker inte ta mina mediciner. Utan där 

blir det sådär att jag är inte riktigt tydlig med att när patienten säger att, jamen 

jag måste väl. Så säger jag inte, nä, du måste inte.“ 1:26  

 

Att behöva förhålla sig till teamet och organisationen 

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att de verkligen ville stödja patientens självbestämmande, 

men ansåg att de inte alltid kunde detta på grund av brister i verksamheten. Tidsbrist beskrevs 

vara en faktor som hindrade sjuksköterskorna från att hinna se patientens individuella behov 

och detta försvårade därmed arbetet med att stödja patientens egenmakt. Tidsbristen hindrade 
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även sjuksköterskorna i att kunna ge extra stöd till de patienter som hade ett större behov eller 

till de patienter som behövde mer tid på sig. Sjuksköterskorna beskrev att tiden och resurserna 

ofta var begränsade i verksamheten och detta påverkade möjligheten att arbeta fullt ut som de 

ville. En sjuksköterska beskrev att hon dagligen blev avbruten när hon hade samtal med 

patienter och detta påverkade arbetet med att kunna stödja patienten på bästa sätt. Flera av 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av att patienter hade önskemål som inte vården kunde 

uppfylla på grund av bristande resurser, detta kunde sjuksköterskorna uppleva som 

problematiskt eftersom de själv då inte kunde leva upp till patientens förväntningar och krav. 

 

Verksamhetens flöde nämndes som ett hinder i arbetet med att stödja patientens 

självbestämmande. Sjuksköterskorna beskrev att de kunde se behov och tillsammans med 

patienten hittat lämpliga omvårdnadsåtgärder, men detta kunde sedan fördröjas på grund av 

hinder i verksamhetens flöde. En sjuksköterska beskrev att det ibland kunde bli så att 

patienten “fastnade i fack” utifrån sin diagnos och att detta försvårade för patienten att få 

individanpassade insatser om patienten inte uppfyllde kriterierna för de behandlingsmetoder 

som verksamheten erbjöd.  

 

Några av sjuksköterskorna beskrev att kollegors inställning och förlegade arbetssätt kunde 

medföra att sjuksköterskornas arbete försvårades. Eftersom arbetsgruppen kunde ha olika 

synsätt på hur vården skulle bedrivas kunde detta motverka möjligheterna för sjuksköterskan 

att stödja patientens självbestämmande. 

 

“Det är ju.. det är lite att man kanske inte vågar tänka utanför ramarna lite 

grand, det ser jag kanske lite som ett hinder, för man är så van att det ska vara 

på ett visst sätt.” 7:27 

 

Sjuksköterskorna menade att det behövs tillräcklig kunskap för att kunna få en bättre 

helhetsbild av patienten. Sjuksköterskorna uttryckte att det däremot inte är möjligt att ha all 

kunskap själv, men att då ta hjälp av andra yrkesprofessioner i arbetsgruppen för att få en 

helhetsbild och då kunna stödja patienten på bästa sätt. En sjuksköterska menade att 

arbetsgruppen skulle kunna få mer förståelse för patientens situation genom att få ökad 
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kunskap om vilka fördelar patienten själv ser med att få vara delaktig i vården.  

 

Några av sjuksköterskorna uttryckte att det fanns behov av stöd från arbetsgruppen för att 

våga arbeta mer personcentrerat och tänka i nya banor. Att bli mer trygg i sin yrkesroll genom 

att lyfta varandra i arbetsgruppen och diskutera nya idéer tillsammans istället för att försöka 

förändra ensam ansågs viktigt. Att ha chefen med sig när man vill göra en förändring mot att 

arbeta mer personcentrerat sågs som betydelsefullt, eftersom det då kan vara lättare att stå upp 

mot gruppen.  

 

“Så då började jag ju ta ut svängarna ännu mer, alltså fast jag gick ju alltid och 

kollade av så jag inte skulle vara.. göra nånting som jag skulle få.. inte.. men 

alltså så man ändå hade chefen med sig och det tycker jag man ska vara noga 

med att ha. För har man chefen med sig då kan man stå upp mot gruppen “7:55  

 

En av sjuksköterskorna återgav upplevelser av att själv ha börjat arbeta efter vad hon ansåg 

var allra bäst för patienten och efter en tid kunnat inspirera arbetsgruppen till att se andra 

perspektiv och börja arbeta mer personcentrerat. Sjuksköterskan beskrev att hon stått på sig 

gentemot arbetsgruppen och arbetat efter det som varit bäst för patienten och sedan i 

efterhand fått bekräftat från kollegor att hon arbetat på rätt sätt. Sjuksköterskan påpekade att 

hon ansåg att det ofta kan behövas både kunskap och erfarenhet för att våga säga ifrån och 

istället våga arbeta på ett annorlunda sätt än resten av arbetsgruppen.  

 

Det framkom även att yttre faktorer i vissa fall kan påverka sjuksköterskornas arbete med att 

stödja patientens självbestämmande. Några av sjuksköterskorna berättade att andra 

myndigheter vissa gånger varit ett hinder i patientens process mot att bli självständig och 

komma in i samhället. En av de intervjuade sjuksköterskorna påpekade att frågan om 

närståendes delaktighet när det gäller patientens egenmakt är viktig att diskutera. 

Sjuksköterskan upplevde att närstående många gånger kan vara en stor tillgång både för 

patienten själv och den psykiatriska vården. Samtidigt påpekade sjuksköterskan att hon ibland 

kunde uppleva närstående som ett hinder i arbetet med att främja patientens egenmakt, främst 

vid de tillfällen då de närstående inte hade tillräcklig insikt i patientens problematik.  
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Några av de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att de i sitt arbete hade goda möjligheter att 

stödja patienterna. De beskrev att deras arbetet var ganska fritt och självständigt och att de 

därför hade goda möjligheter att påverka och forma vården utifrån patientens egna önskemål. 

Det framkom även att sjuksköterskans arbete med att stödja patientens självbestämmande 

hade kunnat underlättas ytterligare om det hade funnits tydliga rutiner kring detta.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters 

egenmakt i psykiatrisk öppenvård. Analysen resulterade i tre slutkategorier: “Att anpassa 

vården efter patientens förutsättningar”, “Att våga släppa taget” samt “Att behöva förhålla 

sig till teamet och organisationen”.  

Resultatdiskussion 

I slutkategorin “Att anpassa vården efter patientens förutsättningar” framkom det att 

samtliga sjuksköterskor ansåg att en god relation var en grundförutsättning för att kunna 

stödja patientens egenmakt. Sjuksköterskorna menade att genom en god relation fick de större 

möjlighet att uppmärksamma vilket stöd patienten var i behov av. Här överensstämmer vårt 

resultat med studien av Reed och Jaxon (2019) som belyser att denna förtroendeingivande 

relation är nyckeln till den starka alliansen mellan vårdpersonal och patient. Ejneboorn-Looi 

(2015) menar att relationsskapande är grunden för en god omvårdnad och utan den goda 

relationen finns risk att sjuksköterskan gör felbedömningar som resulterar i ökat lidande och 

sämre vård för patienten.  

I vårt resultat framkom det att sjuksköterskorna tog fasta på patientens berättelse för att kunna 

individanpassa vården efter patientens behov och förutsättningar, detta för att sedan kunna 

arbeta med att stärka patientens egenmakt. Här påtalade flera sjuksköterskor betydelsen av att 

kunna tolka patienten rätt för att undvika missförstånd som kunde riskera i att patienten inte 

blev delaktig i sin vård. Sjuksköterskorna menade att det just i den psykiatriska vården kan 

vara en stor utmaning att kunna tolka patienten rätt och att ”kunna läsa mellan raderna”. Detta 

överensstämmer med det som Ejneborn-Looi (2015) beskriver att i sjuksköterskans 

behovsbedömningar är det mycket angeläget att inte missa de outtalade behoven. Utifrån detta 

så tänker vi att det är viktigt att sjuksköterskan har tillräcklig kunskap för att kunna stödja 
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patienten på bästa sätt. Här anser vi att den specialistutbildade sjuksköterskan med sin 

fördjupade kunskap inom psykiatrisk vård är en tillgång som kan främja arbetet med att stärka 

patientens egenmakt. 

Sjuksköterskorna beskrev att de främjade patientens egenmakt genom att alltid tänka på att 

vara flexibla och anpassa sitt arbetssätt utifrån patientens egna önskemål. Genom att 

sjuksköterskorna uppmuntrade patienten att fatta egna beslut utifrån sina förutsättningar 

menade de att patienten blev mer delaktig i vården. Jörgensen och Rendtorff (2018) påpekar 

att en vård som fokuserar på patientdelaktighet kan bidra till att patientens egenmakt ökar. 

Vårt resultat överensstämmer även med studien Jönsson et al. (2014) som beskriver att för att 

kunna främja patientens egenmakt måste sjuksköterskan anpassa omvårdnadsåtgärderna efter 

patientens individuella behov. Jönsson et al. (2014) belyser samtidigt vikten av att alltid göra 

patienten delaktig i beslut om den egna vården, men påpekar även att det dock framkom i 

studien att vårdpersonal inte alltid tillåter patienten att vara delaktig i beslutsfattandet. I 

studien diskuteras även maktobalansen mellan vården och patienten. Masterson och Owen 

(2006) menar att sjuksköterskan måste arbeta relationsinriktat, personcentrerat och vara 

medveten om maktobalansen för att kunna främja patientens egenmakt. 

Vårt resultat visade att sjuksköterskorna var medvetna om den maktobalans som lätt uppstår i 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna poängterade att det var mycket 

angeläget att vara medveten om denna maktobalans för att kunna skapa en god allians med 

patienten. SBU (2017) påtalar att i och med att yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården 

har en professionell kunskap skapas en maktobalans gentemot patienten. Reed och Jaxon 

(2019) menar att vi som vårdpersonal har ett stort ansvar i att påverka och jämna ut 

maktbalansen mellan patient och vårdare.   

Något som i vårt resultat framkom som en viktig åtgärd för att stärka patientens egenmakt var 

att patienten måste få tillräcklig kunskap om sin sjukdom. Detta för att patienten ska kunna 

hantera sin sjukdom och därmed få möjlighet att bli så självständig som möjligt. Här 

påpekade sjuksköterskorna vikten av att även närstående blev införstådda i patientens 

problematik för att ytterligare kunna främja patientens återhämtning och egenmakt. Vårt 

resultat överensstämmer med studien Wolf et al. (2017) som beskriver att patienter upplevde 

en ökad känsla av egenmakt när de hade tillräcklig kunskap om sin sjukdom.  
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I vårt resultat under slutkategorin “Att våga släppa taget” blev det tydligt att en del av 

sjuksköterskorna ansåg att patienter kunde ha olika förutsättningar för egenmakt. Några av 

sjuksköterskorna såg svårigheter i att helt lämna över ansvaret åt patienten, beroende på 

patientens egna förutsättningar och förmågor. Detta eftersom sjuksköterskorna ansåg att 

patienten vissa gånger inte var kapabel att fatta rätt beslut på grund av bristande 

sjukdomsinsikt. Ett liknande resultat framkom i en studie (Hamann et al. 2009) där 

psykiatriker intervjuades om deras inställning gällande patienter med diagnosen schizofreni 

och deras delaktighet i vården. Psykiatrikerna hade en negativ attityd mot att patienten var 

delaktig i beslut vid de tillfällen då patienten upplevdes ha försämrad sjukdomsinsikt. Studien 

visade även att patienterna inte involverades i diskussion kring beslut om besluten ansågs 

kunna få negativa konsekvenser genom att riskera att påverka patientens hälsa eller 

livssituation (Hamann et al. 2009). Jackson och Stevenson (2000) beskriver att patienter själv 

däremot vissa gånger kunde tycka att det kändes bra att överlämna ansvaret till sjuksköterskan 

gällande beslut över den egna psykiatriska vården, tills personen själv kunde hantera sin 

situation igen. Vidare poängterar Jackson och Stevenson (2000) att allt eftersom patienten 

återfår kontroll över sin situation behöver dock sjuksköterskan anpassa sig och gradvis ge 

tillbaka ansvaret till patienten. Detta kan även sättas i relation till integritetsprincipen som 

enligt Statens medicinsk-etiska råd (SMER, 2018) innebär att en person har rätt att få sina 

värderingar, önskningar och åsikter respekterade. En person som inte kan föra sin talan har 

ändå rätt att få sin integritet respekterad. Vidare menar SMER (2018) att vårdpersonal i vissa 

situationer kan behöva försvara patientens värdighet om patienten själv inte kan säkerställa 

sitt eget självbestämmande.  

 

I vår studie framkom det att sjuksköterskan har stor makt genom att kunna välja att 

undanhålla information från patienten och på så sätt påverka de beslut som patienten fattar, i 

de situationer då sjuksköterskan anser att det är för patientens bästa. Vårt resultat visade också 

att sjuksköterskan kunde se risker med patientens egenmakt eftersom de menade att patienten 

kunde bli stående som ensam ansvarig över beslut. Lakeman (2016) menar att vårdpersonal i 

den psykiatriska vården ofta ställs inför en utmaning i att lämna över ansvar till patienten i 

och med att patienter som befinner sig i en krissituation inte alltid kan fatta välgrundade 

beslut. Lakeman (2016) beskriver att det i denna situation är viktigt att vårdpersonal kan 

balansera sitt eget ansvar med att samtidigt vara medveten om risker samt också kunna 
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bedöma patientens förmåga till beslutsfattande. Vidare påpekar Lakeman (2016) att 

vårdpersonal ska arbeta för att stödja patienten i att ta eget ansvar för sin livssituation och 

hälsa. Vi författare tycker att detta är mycket viktigt att belysa för att öka medvetenheten om 

att sjuksköterskan vissa gånger kan förhindra patientens process mot egenmakt, både genom 

att ta över ansvaret från patienten samt genom att sjuksköterskan kan påverka patientens 

beslut.  

 

Genom vårt resultat ser vi att arbetet med att stärka patientens egenmakt i vissa fall kan vara 

problematiskt för sjuksköterskan i den psykiatriska vården. Utifrån resultatet tolkar vi 

författare att det kan vara en svår balansgång för sjuksköterskan att värna om patientens 

egenmakt och samtidigt ta ansvar för att skydda patienten från negativa konsekvenser. Vi drar 

slutsatsen att det finns en rädsla som gör att sjuksköterskan inte helt vågar släppa taget och 

låta patienten ta eget ansvar. Sjuksköterskan håller i och styr patientens beslut i syfte att 

minska patientens lidande och värnar om patienten i all välmening, något som ses som 

grundläggande i all omvårdnad (SSF, 2016). Våra slutsatser stärks av studien Perkins och 

Repper (2016) som beskriver utmaningen i att arbeta återhämtningsinriktat i relation till 

risker. I studien framkommer att vårdpersonal i den psykiatriska vården vill skydda sårbara 

individer genom att ta över ansvaret i syfte att minska risken för att patienten ska fara illa. 

Perkins och Repper (2016) menar dock att vårdpersonal varken kan avgöra vad som är bäst 

för patienten eller kan kräva att patienten ska vara följsam i behandlingen. Vidare beskriver 

Perkins och Repper (2016) att patienten måste få träna på att ta risker och påpekar att vårdens 

försök att skydda patienten istället kan medföra att patienten ger upp och helt lämnar över 

ansvaret till den psykiatriska vården. I detta fall finns risken att patienten tappar hoppet och 

fortsätter identifiera sig med psykisk ohälsa och blir beroende av den psykiatriska vården även 

i framtiden. Enligt Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) kan sjuksköterskan stärka 

patientens egenmakt genom att uppmuntra patienten att tro på sin egen förmåga. Detta kan då 

resultera i ökat hopp för patienten samt ett nytt perspektiv på den egna livssituationen. Utifrån 

detta tänker vi författare att det är av största betydelse att sjuksköterskan inte hindrar 

patientens återhämtning utan istället arbetar för att stärka patientens egenmakt. Vi anser därför 

att sjuksköterskan måste våga låta patienten fatta beslut själv, detta eftersom det annars finns 

risk för att patienten inte kommer framåt i återhämtningsprocessen och därmed inte återfår 

kontrollen över sitt eget liv och då inte heller uppnår känslan av egenmakt.  
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I slutkategorin “Att behöva förhålla sig till teamet och organisationen” framkom det att 

sjuksköterskan vill arbeta för att främja patientens egenmakt, men att arbetet ofta försvårades 

på grund av tids- och resursbrist i verksamheten. Sjuksköterskorna i vår studie uttryckte att 

tidsbristen många gånger hindrade dem från att se patientens individuella behov samt 

försvårade möjligheten att kunna ge den extra tiden som behövdes till patienter med allra 

störst vårdbehov. Det här är något som vi anser är av yttersta vikt att belysa då sjuksköterskan 

många gånger begränsas i att stödja patientens egenmakt på grund av bristande resurser i 

verksamheten. Utifrån detta tänker vi att det dessutom finns en risk att de patienter som är i 

störst behov av psykiatrisk vård inte får den vård de behöver. Vi författare vill även lyfta att vi 

anser att varje enskild sjuksköterska har ett eget ansvar i att möjliggöra patientens egenmakt, 

men samtidigt behöver få förutsättningar för detta. Vårt resultat överensstämmer med studien 

av Gabrielsson, Sävenstedt och Olsson (2016) som menar att en organisation som stödjer 

sjuksköterskan med tillräcklig tid och resurser möjliggör att sjuksköterskan kan vara 

engagerad och ta ett personligt ansvar. För få resurser kan däremot resultera i att patientens 

individuella behov inte tillgodoses.  

 

Vårt resultat visade att sjuksköterskorna upplevde det problematiskt gällande att stärka 

patientens egenmakt när de på grund av verksamheten inte kunde leva upp till patientens 

förväntningar och krav. Liknande resultat kan ses i studien Farrelly et al. (2015) som 

beskriver att vårdpersonal var skeptiska mot att delaktiggöra patienten eftersom vården 

egentligen utgick ifrån det som verksamheten kunde erbjuda istället för att utgå ifrån 

patientens önskningar. Även denna svårighet tycker vi är betydelsefull att synliggöra, då 

patientens egenmakt i vissa fall bara kan stödjas så långt verksamheten tillåter, då patientens 

egna önskemål om vården ofta begränsas inom verksamhetens ramar. I studien Jörgensen, 

Rendtorff och Holen (2018) beskrivs att den rådande strukturen inom den psykiatriska vården 

försvårar patientens delaktighet eftersom den nuvarande biomedicinska och paternalistiska 

vårdstrukturen överskuggar den etiska vården. Författarna Nygårdh, Wikby, Malm och 

Ahström (2011) poängterar att en vård som istället bygger på respekt för individen samt 

fokuserar på att delaktiggöra patienten i beslutsfattande är grundläggande i processen mot 

egenmakt.  

 

Det framkom i vårt resultat att vårdkulturen var ytterligare en faktor som kunde försvåra 

sjuksköterskans arbete med att stärka patientens egenmakt. Sjuksköterskorna poängterade 
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vikten av ett öppet klimat där arbetsgruppen kan diskutera och lyfta varandras tankar och 

idéer. Detta sågs som något främjande för att kunna utveckla sitt arbetssätt och kunna stödja 

patienten på bästa sätt och samtidigt bli mer trygg i sin yrkesroll. Det framkom att det kunde 

behövas både kunskap och erfarenhet för att våga säga ifrån och istället våga arbeta på ett 

annorlunda sätt än resten av arbetsgruppen. Genom vårt resultat ser vi hur mycket 

vårdkulturen kan påverka sjuksköterskans arbete och hur detta dessutom påverkar patientens 

möjlighet till egenmakt. Vi menar att det är oerhört viktigt att detta ämne synliggörs för hela 

organisationen för att ha möjlighet att komma tillrätta med problemet. Våra egna tankar stärks 

av det som Gabrielsson et al. (2016) beskriver i sin artikel att en negativ vårdkultur kan 

resultera i att vårdpersonal lätt kan påverkas och själv ta efter dessa attityder. Vidare påpekar 

Gabrielsson et al. (2016) att det är viktigt för vårdpersonal att få vara en del av en stödjande 

arbetsgrupp för att kunna ge en god omvårdnad till patienten.  

 

Vårt resultat visade att chefens stöd kan underlätta för sjuksköterskan i arbetet med att stärka 

patientens egenmakt. Jönsson et al. (2014) menar att verksamhetsledningen måste ha 

förtroende för att sjuksköterskan har kompetens nog att avgöra när stöd ska erbjudas patienten 

och när uppgiften istället kan överlåtas till patienten själv. Liksom vårt resultat visat tror även 

vi själva att ledningens stöd är av avgörande betydelse, eftersom det annars är lätt att en 

negativ vårdkultur kan ta över och då hindra sjuksköterskans arbete med att stärka patientens 

egenmakt.  

 

Metoddiskussion 

Eftersom detta är en studie där syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter valdes en 

kvalitativ forskningsansats. Vi intervjuade 8 studiedeltagare och använde en öppen 

semistrukturerad intervjuguide (jmf Danielson, 2017). Intervjufrågorna bearbetades av oss 

båda och diskuterades även under handledning med universitetslektor för att kunna formuleras 

så bra som möjligt. Eftersom vi ansåg att ordet egenmakt kunde bli alltför svårt att formulera 

rikliga och tydliga frågor kring så valde vi istället att formulera intervjufrågorna utifrån orden 

patientdelaktighet, självbestämmande och makt. Detta har resulterat i att vi vissa gånger har 

tyckt att det varit svårt att skriva resultatet och samtidigt hålla oss till syftet. Om vi istället 

använt hade oss av ordet egenmakt kanske detta skulle ha underlättat för oss själva i analysen 

samt när vi skrivit resultatet. Dock misstänker vi att det skulle ha gjort det svårare för 

studiedeltagarna att svara på intervjufrågorna eftersom vi tror att begreppet egenmakt ibland 
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kan upplevas komplicerat. Detta tror vi i så fall kunde medfört att vi inte skulle ha fått ut lika 

mycket material av intervjuerna.  

För att prova på intervjufrågorna genomförde vi varsin provintervju innan studiens start, detta 

för att se om frågorna var av bra kvalitet. Enligt Danielson (2017) är det viktigt att 

planeringen av studien görs noggrant för att kunna få ett så bra resultat som möjligt. Vidare 

påpekar Danielson (2017) att provintervjuer bör göras för att kunna testa upplägget samt för 

att prova använda den tekniska utrustningen, men även för att komma in i rollen som 

intervjuare. Trots att vi klargjorde frågorna och genomförde varsin provintervju så uppkom 

vissa oförutsedda frågor från studiedeltagarna under intervjuerna. Eftersom vi inte har tidigare 

erfarenhet av forskningsintervjuer och inte var tillräckligt beredda på oförutsedda frågor kan 

det därför funnits en risk att våra förklaringar kan ha påverkat studiedeltagarnas svar. Vi 

tänker att vår bristande erfarenhet av att utföra intervjuer vid något tillfälle dessutom kan ha 

resulterat i att vi omedvetet påverkat studiedeltagarnas svar genom vårt eget kroppsspråk eller 

genom de följdfrågor vi ställde, vilket därefter kan ha påverkat resultatet.  

Vi arbetar båda inom psykiatrisk öppenvård och tror att det kan finnas en risk att vi genom vår 

egen förförståelse kan ha tolkat studiedeltagarnas svar felaktigt och att detta sedan kan ha 

påverkat resultatet. Att forskaren tolkar texten efter sin egen förförståelse beskrivs som en risk 

med denna typ av analys enligt Graneheim och Lundman (2004). Även Patton (2015) påpekar 

betydelsen av att forskaren måste vara medveten om sin egen förförståelse för att studiens 

resultat ska kunna vara trovärdigt. Vi har däremot varit medvetna om vår egen förförståelse 

och har tillsammans varit delaktiga under hela analysprocessen för att minska risken för att 

materialet feltolkas. Enligt Polit och Beck (2017) ökar tillförlitligheten om forskarna 

gemensamt analyserar och tolkar allt material. 

Under analysprocessen har vi flertalet gånger gått tillbaka till intervjutexten i sin helhet för att 

tillsammans diskutera och försöka se hela sammanhanget, allt för att undvika att vi själva 

tolkat in för mycket i orden. Graneheim och Lundman (2004) påpekar att det är viktigt att 

hålla sig textnära för att undvika att som forskare själv tolka texten allt för mycket. Detta är 

också något som vi försökt vara medvetna om, vi har därför använt oss av ord från 

intervjutexten när vi formulerat både att-satser och kategorirubriker. Vi har även flera gånger 

gått tillbaka och ändrat kategorirubriker för att säkerställa att de fått samma betydelse som 

dess innehåll, allt för att inte tappa textens sammanhang och betydelse. Enligt Polit och Beck 
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(2017) innebär pålitlighet och giltighet att forskaren ständigt ställer sig frågan om den data 

som insamlats stämmer överens med materialets verkliga betydelse. Under hela 

analysprocessen har vi upprepade gånger kontrollerat att meningsenheterna svarar mot 

studiens syfte och har löpande exkluderat meningsenheter som inte har uppfyllt detta. Alla 

meningsenheter kodades för att vi skulle ha möjlighet att hitta enhetens ursprung när som 

helst under analysens gång. Kodningen gav även fördelen att vi kunde backa tillbaka i 

analysprocessen för att läsa meningsenheterna i sin helhet med syftet att undvika feltolkning. I 

och med detta ökade vi trovärdigheten i vår studie (Polit & Beck, 2017). 

Några av studiedeltagarna sa att de tyckte att det var svårt att svara på vissa av 

intervjufrågorna och menade att de skulle haft lättare att svara mer utförligt om de fått se 

frågorna i förväg. Vi hade däremot diskuterat detta innan och medvetet valt att inte skicka ut 

intervjufrågorna till studiedeltagarna i förväg eftersom vi ville att svaren skulle bli mer 

spontana. I efterhand insåg vi att det eventuellt kan ha funnits en nackdel med detta eftersom 

svaren annars kanske skulle ha blivit mer utförliga, precis som vissa av studiedeltagarna 

menade. Vi känner oss ändå nöjda med att vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, 

eftersom vi tror att studiedeltagarna nu svarade mer spontant på frågorna än vad de annars 

skulle ha gjort.  

Danielson (2017) betonar att det är möjligt att överföra resultat från kvalitativ forskning till 

liknande sammanhang. Vi tänker att eftersom vårt resultat utgår ifrån erfarenheter från 

sjuksköterskor på 4 olika arbetsplatser inom olika verksamhetsområden tror vi att resultatet 

även kan vara överförbart till andra arbetsplatser med liknande kontext.  

 

Kliniska implikationer  

Då det i den psykiatriska vården finns svårigheter med att stärka patienters egenmakt behövs 

ökad kunskap inom området. Genom att lyfta ämnet till diskussion ges möjlighet till 

reflektion och eftertanke som därmed kan bidra till att öka medvetenheten inom detta område. 

För att arbeta personcentrerat och kunna stärka patientens egenmakt behöver sjuksköterskan 

ges möjlighet till att utvecklas i sin yrkesroll genom ett öppet och tillåtande arbetsklimat.  
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Verksamheten ska ta ansvar för att sjuksköterskan ges förutsättningar till att göra individuella 

bedömningar, detta för att minska risken för att de patienter som har allra störst vårdbehov 

tappas bort i en alltmer slimmad organisation. Genom att utgå från patientens resurser när 

vården planeras och se till att patienten kan vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar kan 

patientens egenmakt främjas. Verksamheten behöver även se över resurser och rutiner 

eftersom dessa faktorer kan påverka patientens process mot egenmakt. Genom att ta till vara 

på specialistsjuksköterskans kunskap och fokusera på patientens återhämtningsprocess kan 

arbetet med att stärka patientens egenmakt synliggöras i verksamheten.  

 

Slutsats  
 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i 

psykiatrisk öppenvård. Vårt resultat har visat att sjuksköterskorna anser att arbetet med att 

stärka patienters egenmakt är en mycket viktig del av det psykiatriska omvårdnadsarbetet. Det 

ses även som ett svårt och utmanande arbete som kräver både kunskap och stöd. En god 

relation till patienten visade sig som avgörande för att sjuksköterskan ska kunna göra en 

bedömning av patientens behov för att därefter kunna arbeta för att främja patientens 

egenmakt. Resultatet visar också på att sjuksköterskan i den psykiatriska vården i vissa fall ser 

svårigheter med patientens egenmakt beroende på patientens egna förmågor och 

förutsättningar. Patienten behöver däremot få träna på att ta egna beslut eftersom det annars 

finns risk att patienten hindras i sin process mot egenmakt, vilket i förlängningen kan medföra 

att patienten blir beroende av den psykiatriska vården.  

 

Mycket i vårt resultat pekar dock på att själva verksamheten på olika sätt begränsar 

sjuksköterskan från att kunna stärka patientens egenmakt. På grund av tidsbrist försvåras 

sjuksköterskans arbete då det uppstår svårigheter i att kunna göra en bedömning av patientens 

individuella behov. Ytterligare en risk med tidsbristen visade sig vara att sjuksköterskan oftast 

inte har tillräckligt med tid till patienter med extra stort vårdbehov, vilket kan resultera i att de 

patienter som behöver den psykiatriska vården allra mest inte får den vård de behöver. 

Vårdkulturen framkom som ytterligare en faktor som kan försvåra sjuksköterskans arbete och 

vi anser att det är mycket angeläget att synliggöra detta eftersom vårdkulturen därmed även 

försvårar patientens process mot egenmakt. Resultatet visar att sjuksköterskan behöver stöd 
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av både arbetsgrupp och ledning för att inte påverkas av vårdkulturen och istället våga ta 

steget till att arbeta efter vad som är bäst för patienten. Slutligen vill vi betona att 

maktobalansen mellan sjuksköterska och patient ständigt behöver vara ett ämne för reflektion 

och diskussion. Eftersom denna maktobalans till stor del kan påverka patientens möjlighet till 

egenmakt anser vi att det är viktigt att ytterligare forskning görs inom detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



29 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Referenser 
 
 
Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental 
health service system in the 1990s. Psychosocial rehabilitation journal. 16(4), s.11–23.  

Askheim, O-P., & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups. 

Blomqvist, M., Ivarsson, A., Carsson, I-M., Sandgren, A., & Jormfeldt, H. (2018). Health 

Risks among People with Severe Mental Illness in Psychiatric Outpatient Settings. Issues in 

Mental Health Nursing. 39(7), s. 585–591. 

Blomqvist, M., Sandgren, A., Carsson, I-M., & Jormfeldt, H. (2018). Enabling healthy living: 

Experience of people with severe mental illness in psychiatric outpatient services. 

International Journal of Mental Health Nursing. 27, s. 236–246.  

Buchanan, Barker, P., & Barker, P-J. (2008). The tidal commitments: extending the value 

base of mental health recovery. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 15, s. 93–

100. 

Crepaz-Keay, D. (2010). Self-management of mental health problems. WHO Regional Office 

for Europe Empowerment in Mental Health: Working together towards Leadership. Retrieved 

17 September, 2012, http://www.euro.who. 

int/__data/assets/pdf_file/0018/124560/E94377.pdf.pdf 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Henricson, M. (Red), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 285–300). (2.a upplagan.) Lund: 

Studentlitteratur.  

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I Henricson, M. (Red), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 143–154). (2.a upplagan.) Lund: 

Studentlitteratur.  

Ejneborn Looi, G-M. (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik: Att se och använda 

alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Luleå tekniska universitet. (Doctoral thesis / Luleå 

University of Technology).  



30 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Eldal, K., Natvik, E., Veseth, M., Davidson, L., Skjölberg, Å., Gytri, D., & Moltu, C. (2019). 

Being recognized as a whole person: A qualitative study of inpatient experience in mental 

health. Issues in Mental Health Nursing. 40(2), s. 88–96. 

Farrelly, S., Lester, H., Rose, D., Birchwood, M., Marshall, M., Waheed, W., Henderson, R 

C., Szmukler, G., & Thornicroft, G. (2016). Barriers to shared decision making in mental 

health care: qualitative study of the Joint Crisis Plan for psychosis. Health Expectations. 19, s. 

448–458.                       

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Olsson, M. (2016). Taking personal responsibility: Nurses' 

and assistant nurses' experiences of good nursing practice in psychiatric inpatient care. 

International Journal of Mental Health Nursing. 25(5), s. 434–443. 

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2015). Person-centred care: clarifying the 

concept in the context of inpatient psychiatry. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 29, s. 

555–562.  

Glajz, B., Frank, P., Williams, D., & Williams, V. (2017). Mental health workers’ values and 

their congruency with recovery principles. The Journal Of Mental Health Training, 

Education, and Practice. 12(1), s. 1–12. 

Graneheim, UH., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 24(2), 

s. 105–112.  

Graneheim, U-H., Lindgren, B-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in 

qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today. 56, s. 29–34.  

Halldórsdóttir, S. (2000). Feeling empowered: a phenomenological case study of the lived 

experience of health. I Fridlund B., & Hildingh, C. (Red), Qualitative Research Methods in 

the Service of Health. (s. 82–96). Studentlitteratur, Lund.  

Hamann, J., Mendel, R., Cohen, R., Heres, S., Ziegler, M., Buhner, M., & Kissling, W. 

(2009). Psychiatrists’ use of shared decision making in the treatment of schizophrenia: patient 

characteristics and decision topics. Psychiatric Services. 60, s. 1107–1112.  



31 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I Henricson, M. (Red), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 111–119). (2.a upplagan.). 

Lund: Studentlitteratur.  

Jackson, S., & Stevenson, C. (2000). What do people need psychiatric and mental health 

nurses for?. Journal of Advanced Nursing. 31(2), s. 378–388. 

Jönsson, P. D., Nunstedt, H., Berglund, I. J., Ahlström, B. H., Hedelin, B., Skärsäter, I., & 

Jormfeldt, H. (2014). Problematization of perspectives on health promotion and 

empowerment in mental health nursing—Within the research network “MeHNuRse” and the 

Horatio conference, 2012. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-

being. 9(1). http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.22945. 

Jörgensen, K., & Rendtorff, D.J. (2018). Patient participation in mental health care- 

perspectives of healthcare professionals: an integrative review. Scand J Caring Sci. 32, s. 

490–501. 

Jörgensen, K., Rendtorff, D-J., & Holen, M. (2018). How patient participation is constructed 

in mental health care: a grounded theory study. Scandinavian journal of caring sciences; 

2018;32 1359-1370. 

Kjellström, M. (2017). Forskningsetik. I Henricson, M. (Red.). Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 57–80). (2.a upplagan.) Lund: Studentlitteratur. 

Lakeman, R. (2016). Paradoxes of Personal Responsibility in Mental Health Care. Issues in 

Mental Health Nursing. 37(12), s. 929–933. 

Linhorst, D., Hamilton, G., Young, E., & Eckert, A. (2002). Opportunities and Barriers to 

Empowering People with Severe Mental Illness through Participation in Treatment Planning. 

National Association of Social Workers. 47(4), s. 425–434.  

 

Masterson, S., & Owen, S. (2006). Mental health service user´s social and individual 

empowerment: Using theories of power to elucidate far-reaching strategies. Journal of Mental 

Health. 15(1), s. 19–34.  

 



32 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Nygårdh, A., Wikby, K., Malm, D., & Ahström, A. (2011). Empowerment in outpatient care 

for patients with chronic kidney disease from the family member’s perspective. BMC 

Nursing. 10(21), s. 21–28.  

Patton, M.Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods. (4. uppl.). London: Sage 

Publications.  

Perkins, R., & Repper, J. (2016). Recovery versus risk? From managing risk to the co-

production of safety and opportunity. Mental Health and Social Inclution. 20(2), s. 101–109. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Reed, K., & Jaxon, L. (2019). Shared decision making: exploring the experience of mental 

health practitioners. New Zealand Journal of Occupational Therapy. 66(3), s. 5–10. 

Sharma, T., Bamford, M., & Dodman, D. (2015) Person- centred care: an overview of 

reviews. Contemporary Nurse. 51(2–3), s.107–120.  

Smith, GP., & Williams, TM. (2016). From providing a service to being of service: advances 

in person-centred care in mental health. Curr Opin Psychiatry. 29(5), s. 292–297.  

Socialstyrelsen. (2014). Öppna jämförelser 2014 jämlik vård: Somatisk vård vid samtidig 

psykisk sjukdom. Artikelnr 2014-12-26. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2017). Patientdelaktighet i sjukvården: En 

systematisk litteraturöversikt (SBU-rapport, nr 260). Stockholm: Statens beredning för 

medicinsk utvärdering.  

Statens medicinsk-etiska råd. (2018). Etik: en introduktion. (4., omarb. uppl.), Stockholm: 

Statens medicinsk-etiska råd. 

Svedberg, P., Jormfeldt, H., & Arvidsson, B. (2003) Patients´conceptions of how health 

process are promoted in mental health nursing. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing. 

10, s. 448–456.  



33 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Kompetensbeskrivning: För legitimerad sjuksköterska 

med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening.  

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. (SSF, nr 978-91-85060-

02-3). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.  

Tambuyzer, E., & Audenhove von, C. (2013). Is perceived patient involvement in mental 

health associated with satisfaction and empowerment. Health Expectations. 18, s. 516–526. 

Thomas, Elisabeth, C., Despeaux, Katie, E., Drapalski, Amy, L., & Bennett, M. (2018). 

Person- oriented recovery of individuals with serious mental illnesses: A review and meta-

analysis of longitudinal findings. Psychiatric Services. 69(3), s. 259–267. 

Tveiten, S., Haukland, M., & Flittie Onstad, R. (2011). The patients voice- empowerment in a 

psychiatric context. Vård i Norden. 101(31), s. 20–24. 

Wciórka, J., Switaj, P., & Anczewska, M. (2015). The sense of empowerment in early stage 

of recovery from psychosis. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. 

7(3), s. 249–260.  

Wolf, A., Moore, L., Lydahl, D., Naldemirci, Ö., Elam, M., & Britten, N. (2017). The realities 

of partnership in person-centred care: a qualitative interview study with patients and 

professionals. BMJ Open. 7, 016491.doi:10.1136/bmjopen-2017-016491. 

World Health Organization. (2001). The world Health Report 2001: Mental health – 

new understanding, new hope. Geneva: WHO.  

World Health Organization. (2018). Mental health atlas 2017. Geneva Licence: CC BY‐NC‐

SA 3.0 IGO. Electronically accessed at: https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/ 

mental_health_atlas_2017/en/  

Internethämtningar 

Cambridge English Dictionary. Elektronisk referens. Hämtad 2019-09-10 

Tillgänglig: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/empowerment  

 



34 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

NE, Nationalencyklopedin, Elektronisk referens. Hämtad 2019-09-10 

Tillgänglig: https://www.ne.se/info/  

 

Saob, Svenska akademins ordbok. Elektronisk referens. Hämtad 2019-09-10 

Tillgänglig: https://www.saob.se/   

 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad från Sveriges Riksdag 2019-09-14. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

                                                                                                                                     Bilaga 1 

Intervjuguide    

1.Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

2.Har du någon specialistutbildning? 

3.Hur länge har du arbetat inom psykiatrisk vård? 

4.Hur länge har du arbetat inom psykiatrisk öppenvård? 

5.Hur kom det sig att du valde att arbeta inom psykiatrisk vård? 

6.Vad tänker du på när jag säger ordet patientdelaktighet? 

7.Kan du beskriva hur du arbetar för att främja patientens delaktighet i vården? 

8.Kan du berätta vad patientens självbestämmande betyder för dig i psykiatrisk vård? 

9. Brukar du försöka uppmuntra självbestämmande hos patienterna?  

10.Ser du några fördelar med att patienten får mer makt över olika beslut? 

11. Ser du några risker med att patienten får mer makt över olika beslut? 

12.Anser du att det finns faktorer som hindrar dig i arbetet med att stödja patientens 

självbestämmande? 

13.Anser du att det finns något som ytterligare skulle kunna underlätta ditt arbete med att 

stödja patientens självbestämmande? 

14.Kan du beskriva en situation där du kunnat stödja patientens självbestämmande? 

15.Kan du beskriva en situation där du upplevde svårigheter i arbetet med att stödja patientens 

självbestämmande? 

16.Upplever du att det finns ett behov av ytterligare kunskap inom detta område på din 

arbetsplats? 

17.Är det något ytterligare som du vill berätta eller tillägga? 
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Exempel på följdfrågor 

Kan du berätta mer? 

På vilket sätt? 

Kan du utveckla? 

Kan du ge exempel? 

Hur tänker du kring det här? 

Varför? 

Hur? 
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                                                                                                                                         Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i studien                                      

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i 

psykiatrisk öppenvård.  

Vi som skriver detta brev heter Helena Weins och Sara Alm och studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård vid Luleå tekniska 

universitet. Vi skall nu skriva vår magisteruppsats och har valt att inrikta oss på 

sjuksköterskor i psykiatrisk öppenvård. Du får denna förfrågan om att delta i studien eftersom 

du arbetar som sjuksköterska inom psykiatrisk öppenvård, eller har arbetat inom denna 

verksamhet under det senaste året. Vi önskar intervjua dig om dina erfarenheter av att stärka 

patienters egenmakt i ditt arbete i psykiatrisk öppenvård.  

Intervjuerna kommer att genomföras personligen tillsammans med en av oss och tiden för 

intervjun beräknas till ungefär 60 minuter. Det finns även möjlighet att genomföra intervjun 

via zoom eller telefon. Intervjuerna planeras att genomföras i början av november 2019 och 

kommer ske under arbetstid. För att vi ska kunna få med allt som sägs under intervjun 

kommer intervjuerna att spelas in. Intervjun som spelats in kommer att hanteras och förvaras 

på sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Vi som utför studien garanterar 

konfidentialitet, varken namn eller ort kommer att publiceras och vi garanterar att allt material 

från intervjun kommer att raderas när examensarbetet är färdigställt. Examensarbetet kommer 

efter färdigställandet att publiceras på LTU:s databas www.diva-portal.org. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt och kan avbrytas utan motivering när som helst under studiens gång. 

Om du önskar delta i studien var god kontakta oss via e-post eller telefon, vi kommer därefter 

att kontakta dig för att komma överens om tid och plats för intervjun. Skriftligt samtycke 

kommer att inhämtas i samband med intervjutillfället. 
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Vid frågor angående studien är du välkommen att kontakta någon av oss. Detta kan göras 

innan studiens start samt under tiden studien pågår. 

 

 

 


