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Abstrakt 

 

Bakgrund: Psykisk sjukdom uppskattas påverka en tredjedel av Europas befolkning. 
Samsjuklighet med psykisk och somatisk sjukdom är stor och det förekommer en 
större risk för inläggning på intensivvårdsavdelning vid samtidigt existerande psykisk 
sjukdom. Kunskap om psykisk sjukdom hos vårdpersonal inom somatisk vård 
beskrivs vara otillräcklig och erfarenheterna hos sjuksköterskor av att vårda denna 
patientgrupp på somatisk vårdavdelning präglas av känslor som otillräcklighet, rädsla 
och frustration. Få studier finns att tillgå om upplevelserna av att vårda patienter 
med psykiska sjukdomar inom intensivvård.  
Syfte: Att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 
med psykiska sjukdomar på intensivvårdsavdelning. 
Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Metod: Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med nio 
intensivvårdssjuksköterskor på två olika intensivvårdsavdelningar i norra Sverige. 
Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter med hjälp av manifest och 
latent innehållsanalys.  
Resultat: Ett övergripande tema identifierades: som att vårda vem som helst, men 
ändå inte. Fyra kategorier framkom: att känna trygghet i stöd och erfarenheter, att 
sakna förutsättningar för att ge god vård, att använda sig av olika strategier för att 
hantera vården och att hantera sina egna känslomässiga pendlingar. 14 
subkategorier framkom.  
Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskor ansåg att de saknar kunskap för att kunna 
tillmötesgå de behov som patienter med psykisk sjukdom har. Det fanns således ett 
behov av ökad utbildning och handlingsplaner för att sjuksköterskor skulle känna 
trygghet i sin yrkesroll.  
 
Nyckelord: intensivvårdssjuksköterska, intensivvård, psykisk sjukdom, omvårdnad, 
upplevelser 
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Abstract  

 
Background: Mental disorders are estimated to affect one third of the population of 
Europe. Comorbidity between mental and somatic illness is common and there is an 
increased risk for admission to an intensive care unit when diagnosed with a 
coexisting mental disorder. The knowledge of mental disorders within the somatic 
care nursing staff is described as inadequate and nurses’ experiences of caring for this 
group of patients in a somatic care setting is tinged with feelings like inadequacy, fear 
and frustration. Few studies have examined the nurses’ experiences of caring for 
patients with mental disorders within the intensive care unit.  
Aim: To describe the experiences of intensive care nurses when caring for patients 
with mental disorders in the intensive care unit. 
Design: A qualitative approach was used. 
Method: Semi structured interviews were conducted with nine intensive care nurses 
from two different intensive care units in northern Sweden. The interviews were 
transcribed and thereafter analyzed according to manifest and latent qualitative 
content analysis.  
Findings: An overall theme that emerged from the findings was: like caring for 
anyone, but still not. Four categories emerged: to feel comfortable by support and 
experience, to lack premises for providing good care, to use different strategies to 
manage nursing and to handle your own emotional oscillations. 14 subcategories 
emerged.  
Conclusion: Nurses in intensive care units felt that they lack the knowledge to 
adequately meet the needs of patients with mental disorders. There was therefore a 
need for increased education and action plans for the intensive care nurses to 
experience comfort in the nursing role.  
 
Keywords: Intensive care nurse, intensive care, mental disorders, nursing, 
experience 
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Introduktion 

Psykisk sjukdom uppskattas påverka ungefär en tredjedel av Europas befolkning 

varje år och beräknas även vara den största utmaningen för den europeiska 

folkhälsan (World Health Organisation [WHO] 2013). Allmänhetens kunskaper om 

psykiska sjukdomar fås ofta via massmedia eller genom kontakt med människor med 

någon psykisk sjukdom. Dagstidningar tenderar att skildra psykiskt sjuka människor 

som farliga och våldsamma (Thornicroft 2006 s. 108-110). En studie har visat att 

sjuksköterskor på medicinavdelningar anser att patienter med psykiska sjukdomar 

har ett oberäkneligt beteende vilket gör att sjuksköterskorna inte vet hur de ska 

hantera situationen. Patienterna anses inte vilja medverka och det är en tidskrävande 

patientgrupp (Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011). Livsvärld är ett 

fenomenologiskt begrepp som beskriver den subjektivt levda världen (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug 2005 s. 59). I samband med den verksamhetsförlagda utbildning 

inom specialistsjuksköterskeutbildningen har författarna sett exempel på 

vårdrelationer där patientens livsvärld inte tagits i beaktning; patienten har inte 

kunnat prestera normativt i sitt psykiska mående och detta bemöttes med okunskap 

och frustration och vården blev lidande. Här väcktes intresset för att undersöka 

upplevelsen av möten med patienter med psykisk sjukdom ur 

intensivvårdssjuksköterskans perspektiv.  

 

Ottosson (2009) beskriver att det finns en problematik kring det psykiatriska 

sjukdomsbegreppet eftersom det inte bygger på enhetliga kriterier. Det är snarare 

åtskilliga aspekter rörande bland annat människans uppfattning av sig själv och 

hennes förmåga att fungera i samhället som ligger till grund för vad psykisk sjukdom 

är. Avvikelser i hjärnans struktur eller funktion kan vara kännetecken för psykisk 

sjukdom men begreppet är även applicerbart hos patienter som inte upplever 

sjukdom eller somatiskt kan diagnostiseras med skador i hjärnan. När människan 

påvisar en avsevärd reduktion i sin förmåga att psykiskt delta och fungera i 

samlevnad och arbete, innebär det en märkbar funktionsinskränkning och detta kan 

bidra i diagnostiseringen av psykisk sjukdom (Ottosson 2009 s. 15).  
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I fördjupningsarbetet har författarna valt att använda begreppet "psykiska 

sjukdomar”. Det används för att säkerställa att sjuksköterskornas upplevelser av 

patientmöten innefattat patienter som diagnostiserats av psykiatrin.  

Vidare används begreppet i ett försök att utesluta sjuksköterskornas upplevelser av 

möten med patienter, som uppvisat psykisk ohälsa i den krissituation som det kan 

innebära att vårdas på intensivvårdsavdelning. I detta arbete behandlas psykisk 

störning, psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar som likvärdiga begrepp. 

Benämningarna "mental illness", "mental disorders", "mental health challenges", 

"mental health problems", "psychiatric patients", "psychiatric disorders" återfinns i 

referenser som använts i arbetet. Dessa begrepp likställs i arbetet med svenskans 

"psykiska sjukdomar".  

 

Bakgrund 

Psykisk sjukdom utgör 40 % av de sjukfall som rapporterades till Försäkringskassan 

2014 och antalet har ökat kontinuerligt senaste tre åren (Försäkringskassan 2015). 

En psykisk störning som till exempel allvarlig depression, schizofreni, ångesttillstånd, 

alkohol- och droganvändning ses hos 90 % bland personer som begår självmord 

(Socialstyrelsen 2006). Suicid är den huvudsakliga anledningen till för tidig död hos 

personer med psykisk störning och den vanligaste dödsorsaken bland män under 35 

år (Socialstyrelsen 2006). 1148 personer har avlidit år 2014 till följd av suicid 

(Socialstyrelsen 2015). Även globalt är detta ett hälsoproblem; ungefär 800 000 

människor har dött under 2012 som följd av att de tagit sina egna liv (WHO 2014).  

Intensivvård och samsjuklighet mellan somatisk och psykisk sjukdom 

På intensivvårdsavdelning vårdas patienter med risk för svikt eller svikt i viktiga 

funktioner såsom respiration, cirkulation, elimination och/eller metabolism. En 

kontinuerlig övervakning av patientens vitala funktioner sker, vilket innebär att 

fortlöpande medicinsk behandling och avancerad omvårdnad krävs under en kortare 

eller längre period (Stubberud 2009 s. 19).   

 

Vid insjuknande i någon form av sjukdom finns även risk att drabbas av en eller flera 

ytterligare sjukdomar, så kallad samsjuklighet, som följd av det första patologiska 

tillståndet (Socialstyrelsen 2012). En studie visar att drygt 40 % av patienter med 

kronisk somatisk sjukdom även lider av psykiatrisk sjukdom (Härter et al. 2007). 
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Patienter med sepsis och andningsproblem med en samexisterande schizofreni har 

mer än dubbelt ökad risk för att behöva intensivvård jämfört med patienter utan 

schizofreni (Daumit et al. 2006). Patienter med psykisk sjukdom har i ett flertal 

studier visat avsevärt förhöjd risk för samsjuklighet i somatiska sjukdomar som 

exempelvis diabetes och hjärt- kärlsjukdom (Niranjan et al. 2012; Patusky et al. 2012; 

Suvisaari et al. 2013), och dessa patienter har även en betydligt förkortad livslängd 

(Thornicroft 2006 s. 97).  

Intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområden 

Intensivvårdssjuksköterskan utför sitt arbete i en högteknologisk vårdmiljö och 

förväntas hantera medicinteknisk utrustning och utvärdera information via 

avancerad monitorering. De ska kunna vårda patienter i ett kritiskt tillstånd med 

svikt i ett eller flera av kroppens organ. Det krävs handlingsberedskap för 

förändringar i tillstånden och utifrån sin kunskap om fysiologi och patofysiologi ska 

lämplig vård ges. I sin roll förväntas intensivvårdssjuksköterskan även kunna hantera 

mentala krissituationer och stödja copingstrategier hos patienter och anhöriga 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening 2012).  

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk 
sjukdom  

Intensivvårdssjuksköterskor och intensivvårdsläkare uppger att de saknar utbildning 

och stöd från verksamheten, men också från den psykiatriska kliniken, för att kunna 

vårda patienter med psykiska sjukdomar på bästa möjliga sätt (Bailey 1998) och även 

allmänsjuksköterskor önskar större kunskap och erfarenhet då de känner sig 

otillräckliga i vården av patienter med psykisk sjukdom (Reed & Fitzgerald 2005). 

Sjuksköterskor och läkare inom intensivvård beskriver att när patienter med psykiska 

sjukdomar inte ger positiv feedback så leder detta till att vårdpersonalen behandlar 

patientgruppen mer hårdhänt (Bailey 1998).  

 

Studier visar att sjuksköterskor på medicinavdelningar upplever negativa känslor 

som kopplas till vårdandet av patienter med psykisk sjukdom. Dessa känslor baseras 

på rädsla och att känna sig oförberedd på att vårda patientgruppen  

(Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011; Ross & Goldner 2009). Vidare kan 

sjuksköterskorna känna sig ensamma vid hotfulla situationer (Ross & Goldner 2009).  
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Bristen på kontroll föder en rädsla för sin egen säkerhet och även för patientens och 

kollegors säkerhet. Sjuksköterskor beskriver även en osäkerhet kring sitt eget 

agerande, eller brist på agerande, gällande säkerheten ur etisk och juridiskt synpunkt 

(Reed & Fitzgerald 2005).  

 

En brist på positiv feedback på arbetet som sjuksköterskorna utför och en känsla av 

att patienterna inte uppskattar vården resulterar i negativa upplevelser för 

sjuksköterskorna (Reed & Fitzgerald 2005). Gällande sjuksköterskors arbetsinsats 

kan det exempelvis finnas en större sannolikhet att de nonchalerar patologiska 

varningstecken i en somatisk sjukdomsbild endast på grund av att patienten i 

bakgrunden har en psykisk sjukdom (McDonald et al. 2003). Detta kan förvärra 

psykiatriska och medicinska symtom, förvärra komplikationer och förlänga vårdtiden 

(Ross & Goldner 2009). Sjuksköterskorna på medicinavdelningar beskrivs vara mer 

fokuserade på de fysiska behoven hos patienterna än de psykiska och emotionella 

behoven (Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011).  

 

En svensk studie har undersökt attityder gentemot patienter som begått 

självmordsförsök bland sjuksköterskor inom somatisk och psykiatrisk vård. 

Resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin är mer villiga att 

vårda patienter som begått självmordsförsök och de är mer förstående gentemot 

patienterna jämfört med sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård. 

Majoriteten av sjuksköterskorna inom somatisk vård ansåg sig behöva mer träning i 

att vårda patienter som försökt begå självmord (Samuelsson et al. 1997). 

Teoretiskt ramverk 

Vårdvetenskapens grunder baseras på en flerdimensionell syn på människan och hon 

anses bestå av kroppsliga, själsliga och andliga dimensioner. Människan delas aldrig 

upp i eller reduceras till enbart någon av dessa dimensioner. Hon är “något mer än 

det som med hjälp av naturvetenskapliga metoder kan beskrivas och mätas” 

(Wiklund Gustin 2003 s. 41-45). I vården betonas vikten av ett livsvärldsperspektiv 

och målet är att förstå världen vari människan vanligtvis existerar. Vårdaren bör inte 

förminska, förringa eller våldföra sig på den andres livsvärld utan istället visa 

öppenhet och följsamhet inför patientens egen berättelse. Patientens vardagliga liv 

och tillvaro bör alltid uppmärksammas (Dahlberg 2003 s. 24-26).  
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Vårdaren har genom livet skapat sig en förförståelse som kan bidra både positivt och 

negativt i relation till patienten. Det är sjuksköterskans ansvar att vårdrelationen blir 

god och detta förutsätter att sjuksköterskan har reflekterat kring sina egna 

livserfarenheter och lidanden eftersom dessa på olika sätt kan överföras till 

relationen med patienten (Dahlberg 2003 s. 47-48).  

 

Intensivvården beskrivs ofta som högteknologisk. Vårdandet av patienten kretsar 

kring avancerade mätinstrument som berättar om det hos människan som vi just då 

anser är relevant (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening 2012). Individen som vårdas inom intensivvården kan således 

upplevas vara tagen ur sitt sammanhang och reducerad till den dimension som med 

instrument kan mätas. Detta kan försvåra sjuksköterskans holistiska syn på 

patienten, ett förhållningssätt som betonas i sjuksköterskeutbildningen. 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att tidigare studier främst fokuserat på 

allmänsjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykiska sjukdomar 

och dessa visar att sjuksköterskorna känner frustration och rädsla när de vårdar 

denna patientgrupp. Vidare visar litteraturgenomgången att sjuksköterskorna saknar 

tillräckligt med kunskaper för att kunna vårda patienter med psykiska sjukdomar och 

att det är en patientgrupp som är svår att samarbeta med. Författarna har endast 

funnit en studie som har fokuserat på just intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 

och den visar att de saknar stöd från verksamheten och saknar utbildning för att 

kunna vårda patienter med psykiska sjukdomar. Det är sjuksköterskan som ansvarar 

för att vårdrelationen med patienten blir god (Dahlberg 2003 s. 47-48) och då 

tidigare studier visar att sjuksköterskor som vårdar patienter med psykiska 

sjukdomar beskriver känslor som frustration, rädsla och en känsla av okunskap anser 

författarna att detta kan komma att försvåra vårdrelationen.  

 

Att vårdas på intensivvårdsavdelning kan vara skrämmande, ångestfyllt och 

förvirrande för patienten oavsett tidigare psykiskt mående (Patusky et al. 2012).  
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Intensivvårdsavdelningen är således en exceptionell vårdmiljö som inte faller inom 

ramen för vare sig generell somatisk patientvård, psykiatrisk vård eller 

allmänsjuksköterskors arbete och detta föranleder vidare insyn i upplevelsen av att 

vårda patienter med psykiska sjukdomar i denna högintensiva vårdmiljö. Vårdandet 

av patienter med psykisk sjukdom på intensivvårdsavdelning är sparsamt studerat 

och den studie som författarna funnit är relativt gammal. Mer kunskap behövs om 

intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk 

sjukdom. Genom intensivvårdssjuksköterskans upplevelser är det möjligt att lyfta 

eventuella förbättringsområden ur ett mer aktuellt perspektiv.  

Syfte 

Syftet med fördjupningsarbetet är att belysa intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med psykiska sjukdomar på 

intensivvårdsavdelning. 

 

Metod  

Design 

Målet med kvalitativ forskning är att skapa en rikare förståelse för ett visst fenomen 

(Polit & Beck 2013 s. 266). Kvalitativ forskning fokuserar på att samla och analysera 

material som är subjektivt och berättande för att sedan kunna förstå levda 

erfarenheter (Polit & Beck 2013 s. 9). För att belysa intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser valdes därför en kvalitativ ansats där data samlades in med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer, där tonvikten lades på intervjupersonens upplevelser av 

ett särskilt ämne (jfr Kvale & Brinkmann 2014 s. 43). Rapporten följer direktiven för 

författaranvisningar i enlighet med Journal of Advanced Nursing.  

Urval 

Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till tre verksamhetschefer för 

intensivvårdsavdelningar i norra Sverige. Efter verksamhetscheferna givit sitt 

godkännande för studiens genomförande skickades informationsbrev (bilaga 2) ut till 

avdelningschefer på respektive avdelning, som utifrån inklusionskriterierna spred 

informationen till lämpliga deltagare.  
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För att kunna tillfrågas om deltagande skulle följande kriterier vara uppfyllda: 

sjuksköterskor vidareutbildade inom intensivvård och med minst tre års 

yrkeserfarenhet därav, samt erfarenhet av att vårda patienter med psykiska 

sjukdomar på intensivvårdsavdelning. Annan vårdpersonal och sjuksköterskor med 

kortare yrkeserfarenhet inom intensivvård än tre år samt utan erfarenhet av att vårda 

patienter med psykiska sjukdomar exkluderades. Anledningen till att författarna 

valde att inkludera deltagare med minst tre års yrkeserfarenhet var i förhoppningen 

att deltagaren då skulle ha mer erfarenhet av den vård som svarar mot 

fördjupningsarbetets syfte. Pilotintervjun genomfördes med en 

intensivvårdssjuksköterska som arbetat 2 år och 10 månader. Då intervjun ansågs 

berikande för arbetet valde författarna att inkludera den i resultatet, detta efter 

deltagarens godkännande. Sjuksköterskor från två av de tre tillfrågade 

intensivvårdsavdelningarna valde att delta i fördjupningsarbetet. Två deltagare 

erhölls efter förfrågan av avdelningschefen på en av intensivvårdsavdelningarna. På 

en annan verksamhet sattes en intresseförfrågan upp och författarna gavs tillfälle att 

informera om fördjupningsarbetet via dagliga eftermiddagsmöten. Personal 

tillfrågades även sedan slumpmässigt på båda avdelningarna då författarna befann 

sig på sina verksamhetsförlagda utbildningsperioder. De sjuksköterskor som själva 

visade intresse för att delta i fördjupningsarbetet kontaktade författarna antingen 

personligen på avdelningarna eller via kontaktinformationen på informationsbladet. 

Deltagarna bestämde sedan i samråd med författarna dag, plats och tid för 

intervjuerna.  

Datainsamling 

Som stöd för intervjuerna hade författarna skapat en intervjuguide (bilaga 3) med 

frågor som svarade mot fördjupningsarbetets syfte. Initialt användes begreppet 

”psykiatriska diagnoser” i fördjupningsarbetet. När deltagarna spontant använde 

begreppet ”psykiska sjukdomar”, men även efter ytterligare utformning av 

bakgrunden till fördjupningsarbetet, framkom det att "psykiska sjukdomar” var mer 

vedertaget som begrepp. Författarna bestämde sig hädanefter för det sistnämnda och 

av denna anledning återfinns ”psykiatriska diagnoser” i samtliga bilagor.  
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I intervjun läggs fokus mot forskningsämnet genom att öppna frågor ställs och 

intervjupersonen leds till vissa teman men däremot inte till förutbestämda 

uppfattningar (Kvale & Brinkmann 2014 s. 45-48). Innan datainsamlingen startade 

genomfördes en pilotintervju för att säkerställa att frågorna i intervjuguiden var lätta 

att förstå och att berättelser som svarade mot fördjupningsarbetets syfte var möjliga 

att samla in med hjälp av de frågor som ställdes. Val av intervjuplatser präglades av 

att inga obehöriga åhörare fanns närvarande och att miljön var ostörd (jfr Trost 2010 

s. 65-66). Pilotintervjun genomfördes i hemmamiljö hos en av författarna och 

resterande intervjuer ägde rum på intervjupersonens arbetsplats baserat på 

deltagarnas önskemål. Vidare kan två intervjuare upplevas som ett maktövergrepp 

(Trost 2010 s. 65-66), därför delades intervjuerna upp och författarna intervjuade 

deltagare var för sig för att möjliggöra att intervjupersonen lättare kunde öppna upp 

sig och ge mer berikande berättelser. Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsinformation om deltagarna och därefter utgick författarna från 

intervjuguiden som innehöll sex huvudfrågor. Utöver dessa förutbestämda frågor 

ställdes följdfrågor för att få mer utförliga berättelser som t ex; Kan du berätta mer? 

Hur kändes det? Hur tänkte du då?  

 

Intervjuerna ägde rum mellan september och november 2015 och spelades in med 

hjälp av ett inspelningsprogram på författarnas mobiltelefoner efter deltagarnas 

godkännande. Att använda sig av en ljudbandspelare är det vanligaste sättet att 

registrera intervjuer. Detta möjliggör för intervjuaren att lägga fokus på ämnet och 

samspelet i intervjun (Kvale & Brinkmann 2014 s. 218) och efter några minuter 

glömmer intervjupersonerna bort att samtalet spelas in (Polit & Beck 2013 s. 291). 

Intervjuerna varade mellan 17 till 43 minuter. Längden på medelvärdet på 

intervjuerna var 29 minuter. 

Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen är utvecklad i syfte att skydda forskningsdeltagare genom 

en rad etiska regler och förhållningssätt och i enlighet med denna prioriteras 

forskningspersonernas rätt till privatliv, konfidentialitet och informerat samtycke 

(World Medical Association 2013). Konfidentialitet handlar om att privat data som 

kan härledas till deltagarna inte kommer att röjas (Kvale & Brinkmann 2014 s. 107-

109).   
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Författarna gav därför deltagarna information om konfidentialitet och vem som har 

tillgång till och hur intervjumaterialet behandlas både muntligt och skriftligt innan 

intervjuerna för att försäkra att de tydligt förstått innebörden i fördjupningsarbetet. 

Deltagarna hade även närsomhelst möjlighet att avsluta sitt deltagande utan risk för 

reprimander (jfr Nürnbergkoden 1947). 

 

Att intervjuer skrivs ut är förenligt med etiska problem och det är betydelsefullt att 

skydda intervjupersonens konfidentialitet. I enlighet med Kvale och Brinkman (2014 

s. 227-228) förvarades inspelningar och utskrifter på ett säkert sätt och när 

fördjupningsarbetet är godkänt kommer innehållet i inspelningarna att raderas. 

 

Riskerna med att samla in data till en kvalitativ intervjustudie som denna, är inte av 

uppenbar fysisk natur men den psykiska belastningen kan vara större för deltagarna. 

Intervjupersonerna befinner sig i en något förförisk situation och risken finns att hen 

avslöjar sådant som efter intervjuns slut kan ångras. Detta fodrar känslighet hos 

intervjuaren gällande hur långt det är passande att gå i vissa frågor (Kvale & 

Brinkmann 2014 s. 110). De intervjuer som genomfördes beräknades dock till 30-45 

minuter vardera baserat på antal frågor i intervjuguiden. Under denna korta tid 

antogs författarna att risken att komma för nära intervjupersonen och vålla obehag 

vara liten.  

Dataanalys  

De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant där bland annat suckar, skratt och 

pauser även noterades. Den utskrivna texten från intervjun tillsammans med 

bandinspelningen är grunden för analysen (Kvale & Brinkmann 2014 s. 45). Vid 

transkribering av intervjuer finns nackdelen att icke verbal kommunikation missas, 

därför att det viktigt att notera skratt, tystnad och suckar vid transkribering av 

intervjuer eftersom detta kan inverka på den underliggande meningen (Graneheim & 

Lundman 2004). Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla av 

helheten, därefter delades intervjutexterna in i olika domäner för att lättare kunna 

sortera materialet. Delar av en intervjutext som handlar om ett specifikt ämne kallas 

domäner (Granskär & Höglund-Nielsen 2012 s. 190). Författarna tog sedan var för sig 

ut meningsbärande enheter ut ur texterna som författarna sedan jämförde mellan 

varandra.  
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Tillsammans kondenserade författarna de meningsbärande enheterna som därefter 

kodades. De olika koderna jämfördes för att urskilja likheter och skillnader och 

liknande koder sammanfördes i subkategorier. Därefter sorterades subkategorier in i 

kategorier och ett tema togs fram (jfr Graneheim & Lundman 2004).  

Validitet och reliabilitet 

Trovärdighet innebär att studiens resultat representerar den verklighet som 

författarna hade för avsikt att undersöka. Urvalet av deltagarna och deras olika 

erfarenheter samt hur väl kategorierna representerar det resultat som framkommit 

påverkar också studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman 2004). De kategorier 

och subkategorier som framkommit anser författarna svarar mot fördjupningsarbetes 

syfte och citat har används i resultatdelen. Originaltexterna har under analysen 

funnits nära till hands för att inte missa essensen i materialet. En svårighet i 

analysprocessen bestod i att sortera data och att samma data, i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004), inte fick passa in i två olika kategorier. Under 

analysprocessen har det därför skett en fortlöpande diskussion mellan författarna och 

handledaren kring sortering av materialet, framtagandet av koder, subkategorier och 

kategorier för att säkra materialets rätta kategoritillhörighet och på så sätt stärka 

studiens trovärdighet (jfr Graneheim & Lundman 2004).  

 

Tillförlitlighet handlar om hur data kan förändras över tid och att intervjuaren kan 

förvärva nya insikter om det studerade fenomenet som kan leda till att olika 

följdfrågor kan ställas (Graneheim & Lundman 2004). Ett sätt att stärka 

tillförlitligheten i fördjupningsarbetet innebar att författarna använde en 

intervjuguide med förutbestämda frågor och att datainsamlingen ägde rum inom en 

relativt kort period. Författarnas förförståelse, det vill säga tidigare kunskaper och 

erfarenheter samt förutfattade meningar kan ha påverkat tolkningarna av resultatet 

och på så sätt även tillförlitligheten i resultatet. Författarna har därför diskutera 

tolkningarna mellan varandra och med handledaren för att kunna uppnå en samsyn i 

tolkningarna (jfr Granskär & Höglund-Nielsen 2012 s. 196-198).  
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Överförbarhet handlar om att studiens resultat kan överföras till andra grupper eller 

situationer och det är upp till läsaren själv att avgöra detta. Överförbarheten kan 

underlätta genom att det ges en tydlig beskrivning av studiens sammanhang, 

deltagare, datainsamling och analysprocess (Graneheim & Lundman 2004). 

Författarna har därför beskrivit fördjupningsarbetes metod och deltagarna så 

utförligt som möjligt för att underlätta för läsaren att värdera fördjupningsarbetets 

överförbarhet.  

 

Resultat 

Nio intressenter anmälde sig och alla valde att delta efter ytterligare information om 

fördjupningsarbetet. Deltagarna var alla kvinnor, mellan 41-59 år gamla och hade 

mellan 2 år och 10 månader upp till 35 års erfarenhet av att arbeta som 

intensivvårdssjuksköterska. Tre av deltagarna hade någon erfarenhet av att arbeta 

inom psykiatrin.  

 

Temat som beskriver hur intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att vårda patienter 

med psykisk sjukdom var: ”som att vårda vem som helst, men ändå inte”. Under 

analysprocessen framkom fyra kategorier; att känna trygghet i stöd och 

erfarenheter, att sakna förutsättningar för att ge god vård, att använda 

sig av olika strategier för att hantera vården och att hantera sina egna 

känslomässiga pendlingar. En översikt av tema, kategorier och subkategorier 

återfinns i tabell 1.  
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Tabell 1. Tema, kategorier, subkategorier 
 

Tema Kategorier Subkategorier 

Som att vårda 

vem som 

helst, men 

ändå inte 

Att känna trygghet i stöd 

och erfarenheter 

- att få stöd i arbetet 

- att ta lärdom av sina erfarenheter 

Att sakna förutsättningar 

för att ge god vård 

- att önska ett bättre samarbete med 

psykiatrin 

- att uppleva att avdelningens 

utformning inte är optimal 

- att sakna psykiatrisk kunskap och stöd 

för vården i organisationen 

- att uppleva brist på tid för patienter 

och anhöriga 

Att använda sig av olika 

strategier för att hantera 

vården 

- att fokusera på det somatiska 

- att behöva ha mer tålamod och behålla 

sin professionalitet 

- att planera sitt mottagande av 

patienten 

- att vilja optimera den psykiatriska 

medicineringen 

Att hantera sina egna 

känslomässiga 

pendlingar 

- att hantera aggressivitet och misstro 

- att hantera fördomar om patienter med 

psykisk sjukdom 

- att hantera svåra samtal 

- att se människan bakom sjukdomen 

 

Temat ”Som att vårda vem som helst, men ändå inte”  illustrerar hur 

intensivvårdssjuksköterskor upplevde att vårda patienter med psykisk sjukdom på 

intensivvårdsavdelning. Vårdandet omfattar både att känna trygghet i sitt agerande 

som sjuksköterska, men också att vara förberedd på oväntade händelser.  

Sjuksköterskorna uttryckte även hur de saknade förutsättningar för att kunna ge 

denna patientgrupp god vård och hur de själva försökte hantera hur de påverkades av 

olika vårdsituationer.  
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Att känna trygghet i stöd och erfarenheter  

Genom samtal med kollegor och annan personal kände sjuksköterskorna att de fick 

stöd i det dagliga arbetet och även i att det fanns goda värderingar inom 

arbetsgruppen. Med åren, både ålders- och yrkesmässigt, har sjuksköterskorna blivit 

mer trygga i sin roll att vårda patienter med psykisk sjukdom. Subkategorierna att få 

stöd i arbetet och att ta lärdom av sina erfarenheter beskriver aspekter som 

omfattas i denna kategori. 

Att få stöd i arbetet 

Sjuksköterskorna beskrev hur de på olika vis kunde känna stöd och få möjlighet att 

diskutera och få förståelse för sina upplevelser och känslor. Egna kollegor och 

kollegor från andra kliniker bidrog med detta stöd, men också den dagliga ronden 

upplevdes som stöttande i vården av denna patientgrupp. Vid svåra situationer 

beskrev deltagarna att det fanns möjlighet att ha avlastande samtal inom 

personalgruppen för att bearbeta sina upplevelser och känslor. Deltagarna beskrev 

också att de upplevde att det fanns en mer tolerant syn på patienter med psykiska 

sjukdomar på intensivvårdsavdelningarna jämfört med andra vårdavdelningar, vilket 

bidrog till att sjuksköterskorna kunde känna att patienterna behandlades väl. 

 

”Nu måste vi ha ett avlastande samtal som vi då kallar det för. Då kanske man 

måste inbjuda (...) avdelningen dit patienten hör om det nu är psykiatrin som jag 

pratar om, som är specialist på att förklara och säga såhär ser det ut för vi kan ju 

inte det.” 

Att ta lärdom av sina erfarenheter  

En ökad yrkeserfarenhet gav sjuksköterskorna mer mod och de kände sig bättre 

rustade för att våga vara i svåra situationer och att ställa känsliga frågor till 

patienterna. De beskrev hur de som nyss examinerade intensivvårdssjuksköterskor 

kände sig rädda och vågade knappt gå in till patienter som vårdades för suicidförsök. 

Med åren har det dock blivit lättare att bemöta patienter med psykiska sjukdomar 

och erfarenheten har gett dem en ökad ödmjukhet. Sjuksköterskorna kände att de 

hade lärt sig att förhålla sig till svåra känslor som kunde väckas vid suicidförsök hos 

patienter.  
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“När jag var ny här då var det som att man vågade knappt gå in (…), men att nu 

har jag inga problem med det och jag kan också jamen fråga sådär, varför ville du 

verkligen sluta ditt liv, jag kan som fråga om deras sjukdom och varför.” 

Att sakna förutsättningar för att ge god vård  

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade förutsättningarna för att ge god vård till 

denna patientgrupp i alla lägen. Både stöd, kunskap, mer tid och hjälp från psykiatrin 

behövdes, och vårdmiljön var inte optimal. Subkategorierna att önska ett bättre 

samarbete med psykiatrin, att uppleva att avdelningens utformning inte är 

optimal, att sakna psykiatrisk kunskap och stöd för vården i organisationen och att 

uppleva brist på tid för patienter och anhöriga ingår i denna kategori.  

Att önska ett bättre samarbete med psykiatrin  

Det beskrevs som frustrerande och uttröttande för sjuksköterskorna när psykiatrin 

tog lång tid på sig att komma till intensivvårdsavdelningen för bedömning av 

patienter. De uttalade en önskan om att samarbetet avdelningarna emellan skulle 

vara smidigare. Sjuksköterskorna beskrev att de ville ha mer stöd och hjälp från 

psykiatrin för att kunna tillgodose patienternas behov. Samtidigt förstod 

sjuksköterskorna att psykiatrin hade resursbrist. När det framkom att patienterna 

inte fått den psykiatriska hjälp de behövde, kände sjuksköterskorna ilska och 

upprördhet gentemot psykiatrin.  

 

”Erfarenheten är att (…) det [psykiatrin] är inte akutvård utan dom [personal från 

psykiatrin] efter remiss kan komma efter flera dagar, men vi vill ha dom dit om 

några timmar.” 

Att uppleva att avdelningens utformning inte är optimal  

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna behövde ha en lugnare miljö och de ansågs ha 

ett större behov av integritet än andra patienter. Ett draperi mellan patienterna 

ansågs otillräckligt. Därför belyste många sjuksköterskor att patienterna borde ha 

enkelrum och när de inte kunna uppfylla detta kände sjuksköterskorna att de 

saknade resurser för att möta patienternas behov.  
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Patienter med självskadebeteende beskrevs vara på fel plats när de vårdades på 

intensivvårdsavdelning, eftersom det fanns en oro över att patienten kunde skada sig 

själva med hjälp av den utrustning som fanns avdelningen.  

 

”Just det här med att det piper, det tjuter, det är jättemycket stimuli runt ikring, 

man ligger på en sal med sex personer om det skulle vara fullt då. Det man kanske 

egentligen behöver är lugn och ro (…), så är det [intensivvårdsavdelningen] ju fel 

miljö.” 

Att sakna psykiatrisk kunskap och stöd för vården i organisationen 

Det framkom att nästan alla deltagare upplevde att de saknade kunskaper om 

psykiska sjukdomar, att de inte visste hur de ska hantera patienterna och att de inte 

var förberedda på att vårda de patienter som mår psykiskt dåligt. Att ha för lite 

kunskaper bidrog till att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och de kunde inte 

tillmötesgå patienternas behov och få dem att må bättre. När sjuksköterskorna kände 

osäkerhet upplevdes det bland annat kunna leda till ett aggressivare bemötande som 

kunde bidra till att förvärra situationen. Sjuksköterskorna saknade vårdprogram och 

liknande som stöd i arbetet med patienterna och deltagarna beskrev att de önskade 

utbildning om hur patienterna kan vara, om bemötandet och handhavandet. Varken 

grund- eller vidareutbildning som sjuksköterska sades ha förberett dem på att vårda 

patienter med psykiska sjukdomar.   

 

”Jamen att man, att som vårdpersonal kanske skapar problemen. Man förvärrar 

problemen, situationen därför att vi inte vet hur vi ska, (…) det är en 

patientkategori som vi inte vet hur vi ska hantera när dom inte mår bra psykiskt.” 

Att uppleva brist på tid för patienter och anhöriga  

Sjuksköterskorna ansåg att denna patientgrupp och ibland även anhöriga, krävde 

mycket personalengagemang, stöd samt var därför tidskrävande. Sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna ville att de skulle sitta ner och vara tillsammans med dem, 

men att det inte fanns tid att tillmötesgå detta behov. Att inte kunna ha tid till 

patienten och anhöriga ansåg sjuksköterskorna som något negativt och irriterande.   
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"Ibland kan det ju bli om de är stressigt på jobbet, att de är jättemycket att göra och 

så är det säg en vaken patient med nån psykisk diagnos som kan vara ganska 

krävande, kanske ringer på klockan jättemånga gånger (…). Då kan man ju känna 

då att man kan bli lite irriterad (…) om man som inte har tiden att som ge dom." 

Att använda sig av olika strategier för att hantera vården  

När sjuksköterskorna beskrev att vid vården av patienter med psykiska sjukdomar 

lades fokus på det somatiska, samtidigt som patientgruppen krävde mycket tålamod. 

Sjuksköterskorna beskrev hur de planerade sitt mottagande av patienten och vikten 

av att säkerställa den psykiatriska medicineringen. Att fokusera på det somatiska, att 

behöva ha mer tålamod och vara professionell, att planera sitt mottagande av 

patienten och att vilja optimera den psykiatriska medicineringen är subkategorier 

som beskriver de olika strategierna som sjuksköterskorna använde för att vården 

skulle löpa så smidigt som möjligt. 

Att fokusera på det somatiska   

När sjuksköterskorna tog emot, men även vårdade patienter med psykiska 

sjukdomar, lades fokus på den somatiska sjukdomen. Exempel gavs på när en patient 

tagit en överdos av läkemedel så handlade vården på intensivvårdsavdelningen om 

att jobba med de fysiologiska biverkningarna. Det upplevdes lättare att vårda 

somatiska problem jämfört med det psykiatriska; skillnaden i vården beskrevs som 

två helt olika världar. Deltagarna beskrev intensivvårdssjuksköterskan som en person 

som var mer intresserad av att jobba med somatiska hälsoproblem.  

 

"Jag tror att antingen så är man somatiker eller så är man psykiatriker, jag tror att 

dom här två bitarna (…) har jättesvårt att riktigt tänka båda delar." 

Att behöva ha mer tålamod och behålla sin professionalitet 

Sjuksköterskorna beskrev att de måste ha mer tålamod i vårdandet av denna 

patientgrupp och att de måste bita ihop om tålamodet tröt. Även om de inte kände sig 

lugna beskrev de att det handlade om att sätta på sig masken och spela lugn. De 

nämnde att de ibland ville skrika åt patienterna även om de visste att så fick de inte 

göra. Sjuksköterskorna pratade om att de måste respektera patienten och vara 

professionella.  
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Samtidigt erkände deltagarna att det förekommit att sjuksköterskor blivit så 

provocerade av patienter med psykiska sjukdomar och sagt “Håll käften” till patienter 

som varit otrevliga. 

 

"En del kan vara väldigt otrevliga också, men det är ju så att dom är sjuka och då 

får man liksom bita ihop och tänka (…) dom är sjuka (…). Jag kan ju inte visa 

det[att bli arg eller irriterad], (…) jag måste vara professionell. Så får jag väl gå ut 

och skaka på huvudet utanför sen.” 

Att planera sitt mottagande av patienten   

När sjuksköterskorna skulle ta emot en patient med psykisk sjukdom förberedde de 

sig mentalt på att jobbet kunde bli mer komplicerat. En oroskänsla väcktes när de 

inte visste hur patienten skulle vara mentalt, och sjuksköterskorna försökte ta reda på 

så mycket som möjligt om patienten genom att läsa medicinlistan och patientens 

bakgrundsanamnes för att skapa en bild av vilka problem patienten haft.  

Sjuksköterskorna beskrev att de ville prata ihop sig med det vårdteam som skulle ta 

emot patienten och även med ansvarig doktor för att förbereda eventuella lugnande 

läkemedel om patienten kom med ångest. När patienten kom till 

intensivvårdsavdelningen framhöll sjuksköterskorna vikten av att vara lugna i sitt 

mottagande och ta en sak i taget eftersom deras eget beteende kunde påverka hur 

patienten mådde. De beskrev det som att en god inställning sprider ringar på vattnet. 

Samtidigt beskrev de att ibland var det svårt att ge samma bemötande som för andra 

patienter med andra diagnoser.  

 

Sjuksköterskorna beskrev även ett annat slags mottagande av patienten där de talade 

om att de inte ville tänka så mycket på diagnosen innan, utan istället planera som för 

vilken patient som helst och utgå från att träffa patienten först för att sedan göra sin 

bedömning. Sjuksköterskorna vittnade om att ingen patient var den andra lik och 

även den enskilde patientens psykiska och fysiska mående var föränderligt. Därför 

var det viktigt att känna in och möta dennes varierande behov utan så mycket 

förkunskap. 
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"Måste man ju läsa av, försöka läsa av patienten (…), man kan få omvärdera sitt 

sätt att agera också (…). Man kan få börja på ett sätt men den strategin gick inte 

bra, då får jag omvärdera och försöka hitta en strategi som fungerar och det kan 

man ofta få göra." 

 

När en patient låg intuberad och sederad eller var välbehandlad i sin psykiska 

sjukdom utgjorde den inget problem för sjuksköterskorna eftersom den psykiska 

sjukdomen inte märks av då. Däremot fanns det patienter som krävde ett annat slags 

agerande, som till exempel när patienten uppvisade en sviktande 

verklighetsuppfattning eller ett manipulativt beteende; som ibland tärde mycket på 

personalen att hantera. 

 

“Men att man måste ha en handlingsberedskap och tänka, men just psykotiska 

människor (...), att man tänker vars man placerar dom och att man inte kanske tar 

salen där man bara har en väg ut, och att man inte placerar sig själv i den sitsen. 

Att man har en beredskap, att vi kanske måst kalla på väktare.” 

Att vilja optimera den psykiatriska medicineringen  

Sjuksköterskorna beskrev att alla tidigare läkemedel sätts ut vid inläggning på 

intensivvårdsavdelning och vikt lades vid hantering av patientens psykiatriska 

medicinering, särskilt i skedet då patienten planerades att väckas. De ville fråga upp 

och få förklarat för sig varför läkaren hade satt ut patientens mediciner för det var 

frustrerande då patienterna inte erhöll sina läkemedel i tid innan väckning. 

Sjuksköterskorna betonade att detta resulterade i negativa konsekvenser och skada 

för patienten själv, men kunde även påverka andra människor. Det var även 

nödvändigt att beakta kontraindikationer och kombinationer av psykiatriska 

läkemedel hos denna patientgrupp.  

 

"Men de [läkarna] säger att det [medicineringen] inte behövs, (…) näe men då vet 

man att det kommer bli ett h-vete för patienten och det kommer bli besvärligt för 

kanske avdelningen som patienten ska till sedan (…). Vi skjuter problemet framför 

oss (…), vi tar inte itu med nåt som skulle behövas (…). Ja, det blir ett senare 

problem för nån annan." 
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Att hantera sina egna känslomässiga pendlingar 

Sjuksköterskorna upplevde att aggressiva patienter inte medverkade i vården och det 

skapade svårhanterliga situationer som kunde leda till att säkerheten för 

sjuksköterskorna och patienten hotades. Sjuksköterskorna ansåg att den psykiska 

sjukdomen var ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, och att vårdandet kunde bli 

mer komplicerat, men trots detta försökte sjuksköterskorna att se patienten som en 

unik människa. Subkategorierna att hantera aggressivitet och misstro, att hantera 

fördomar om patienter med psykisk sjukdom, att hantera svåra samtal och att 

försöka se människan bakom sjukdomen beskriver de olika aspekter som ingår i 

denna kategori.  

Att hantera aggressivitet och misstro 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter som var utåtagerande eller agiterade 

medförde svårhanterliga situationer eftersom dessa patienter inte ville medverka i 

vården och var svåra att nå. När patienterna var aggressiva innebar det även att det 

var lätt för personalen att dras med i detta sinnestillstånd. Aggressiva situationer med 

patienterna upplevdes kunna bli farliga och sjuksköterskorna kände en oro både för 

sin egen och patientens säkerhet. Sådana situationer slutade ofta med att väktare fick 

tillkallas. Sjuksköterskorna kunde tycka synd om patienten eftersom de upplevde att 

det var rädsla hos patienten som utgjorde att den var utåtagerande. Sjuksköterskor 

beskrev det som ett övergrepp när personal och väktare handgripligen måste hålla 

fast patienterna. 

 

"Många gånger man åker väldigt lätt dit på det [att dras med i det aggressiva 

tillståndet]. Jag tror inte att man har nåt att vinna på det egentligen (…) utan det 

spinner som bara upp för både patient och vårdare (…). Det tycker jag är jättesvåra 

situationer." 

 

En annan konsekvens av patientens aggressiva bemötande var att sjuksköterskorna 

på grund av rädsla drog sig för att göra omvårdnadsåtgärder och sedan fick de dåligt 

samvete för att patienten fick sämre vård. Sjuksköterskan upplevde då en konflikt 

mellan sin professionalitet och sitt privata jag.  
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”Dels blir man ju rädd (…), så blir det ju så att hon får sämre vård av mig (…). Jag 

undviker ju att gå dit (…), för hon var ju så arg och anklagande (…), vilket jag fick 

dåligt samvete över.” 

Att hantera fördomar om patienter med psykisk sjukdom 

Vid intervjuerna associerade sjuksköterskorna spontant att en patient med psykisk 

sjukdom var en person som var inlagd för suicidförsök. Sjuksköterskorna beskriver 

även att de psykiatriska patienter som vårdas på intensivvårdsavdelningen var främst 

de som inte mådde bra i sin psykiska sjukdom, exempelvis de inlagda för suicidförsök 

eller intoxikation. Det upplevdes av sjuksköterskorna som gruvsamt att vårda en 

patient som intoxikerat, och det fanns en uppfattning bland sjuksköterskorna att 

tillståndet var självförvållat. Den psykiska sjukdomen hos patienterna på 

intensivvårdsavdelningen upplevdes som en ytterligare aspekt i arbetet och på så sätt 

kunde vårdandet bli svårare och oförutsägbart. Förväntningarna om vårdandet av 

patienten med psykisk sjukdom upplevdes både kunna bli väldigt jobbigt, men även 

fortskrida utan problem. När det fanns en psykisk sjukdom kunde sjuksköterskan 

förstå ett visst beteende bättre, men patienter kunde också uppvisa psykiatriska 

symtom under vårdtiden utan att faktiskt ha en diagnos.  

 

“En patient som inte har psykiatrisk diagnos kan ju vara besvärlig och bli 

deprimerad och få ångest och agera utåt också.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att en psykisk sjukdom i samhället inte ansågs vara lika fin 

som en somatisk sjukdom och att patienterna var stigmatiserade av den psykiska 

sjukdomen. Sjuksköterskorna kände frustration över att patienterna inte blev tagna 

på allvar av sjukvården och att det upplevdes hemskt att patienterna felbehandlades 

pga. den psykiska sjukdomen. Det fanns även en uppfattning om att det var lättare att 

jobba med personal som inte hade så mycket fördomar gentemot patientgruppen. 

 

“Det är bättre att du har brutit benet och fått en hjärtinfarkt än att du säger att du 

är deprimerad (...), inte riktigt lika fint." 
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Att hantera svåra samtal  

Sjuksköterskorna beskrev att de kände en osäkerhet om det skulle våga inleda samtal 

med en patient som försökt begå självmord eller inte. Det som gjorde att 

sjuksköterskorna tvekade att inleda dessa samtal var att de skulle säga fel eller bli för 

djupgående i samtalet. Sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tid att samtala eller 

att det inte var deras uppgift att starta terapeutiska samtal, men det kändes samtidigt 

fel att negligera vetskapen om att patienten hade försökt att ta sitt liv och inte ta upp 

det. När sjuksköterskorna väl tog sig tid att prata med patienterna väcktes en positiv 

känsla då de insåg att det var så här de ville bemöta dem.  

 

“För att ta reda på varför, vad det var som gjorde att dom hamna (...) nu kan jag 

nästan känna mig litegrann mer rädd att jag inte vet, drar jag igång nåt, nånting 

som jag inte kan fullfölja? Börjar rota i nånting som ingen kan ta vid senare?" 

Att se människan bakom sjukdomen 

Genom att prata med anhöriga upplevde sjuksköterskorna att de fick mer insikt i 

patientens liv. Samtidigt kände sjuksköterskorna att de anhöriga skulle behöva härda 

ut och räcka länge som anhöriga till en sjuk person med psykisk sjukdom. 

Sjuksköterskorna upplevde att en psykisk sjukdom verkade tära mer på 

livssituationen och på människorna omkring den sjuke jämfört med patienter som 

har somatiska sjukdomar. Sjuksköterskorna blev särskilt ledsna och berörda om de 

hade egna barn i samma ålder som antingen patienten eller patientens barn.  

 

“Ibland tror jag att det är svårare, att en psykiatrisk sjukdom så kanske det tär mer 

på livet, man kanske inte har ett arbete, man kanske inte kan sköta sina barn, 

konsekvenserna kan ju också bli ganska stora.” 

 

Samtidigt var sjuksköterskorna ödmjuka inför vårdandet av patienter med psykisk 

sjukdom och medvetna om att alla kan drabbas av psykisk sjukdom och akuta 

vårdbehov. De ansåg att det var viktigt att tänka på att patienten är en människa som 

du och jag trots att vårdandet kunde bli komplicerat.   
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“Att bli psykiskt sjuk tror jag att det kan hända oss alla (...), det kan vi som inte 

svära oss fri.“ 

 

Sjuksköterskorna beskrev att när de inte kunde få sin patient att må bättre mådde de 

själva dåligt och blev missnöjda. De blev berörda när de insåg hur dåligt en människa 

kan må och sjuksköterskorna ansåg sig alltid bli ledsna och upprörda då patienter 

lades in på grund av suicidförsök. De blev även särskilt berörda när unga personer 

hade begått suicidförsök, dessa tycktes inte ha nog med livserfarenhet för att ta ett 

sådant drastiskt beslut. 

 

“Jag tycker ångest är den svåraste att hantera (…) det påverkar mig, jag mår dåligt 

av att se en patient med svår ångest (...) det gör mig missnöjd (...). Det kan vara 

mer påfrestande både av den där missnöjdhetskänslan och att man inte får 

patienten att må så bra som man önskar.“ 

 

När sjuksköterskorna vårdade patienter med psykisk sjukdom lyfte de vikten av att 

beakta sin förförståelse. Sjuksköterskorna var medvetna om att de ingenting visste 

om patientens livsöde och därför sa de sig inte ha någon rätt att döma. De ville vara 

selektiva till det som sades på avdelningen och endast jobba utifrån de fakta de hade 

fått. Patientens sjukdomstillstånd beskrevs kunna ha många olika scenarion och 

inläggningen borde upplevas som en händelse i livet snarare än något som 

definierade ett liv. Sjuksköterskorna vittnade om att allt inte är svart eller vitt, de 

rannsakade sig själva och reflekterade över hur de själva definierade människovärdet. 

 

“När nån berättar nånting så är det ju dennes personliga saker som blandas i (...) 

där måste jag vara väldigt selektiv och tänka att vad är det som är fakta här, så 

man inte dras med i nånting som är både positivt och negativt och att de kan bli så 

stort (...). Jag har ju känslor naturligtvis och ett eget personligt tyckande, men det 

får inte ta överhanden och det är det jag menar med att rannsaka sig själv och inte 

fara med i det här flytet som kan finnas.” 
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Diskussion 

Syftet i fördjupningsarbetet var att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med psykiska sjukdomar på intensivvårdsavdelning. Det 

övergripande temat som identifierades i resultatet var: som att vårda vem som helst, 

men ändå inte. Fyra kategorier framkom; att känna trygghet i stöd och erfarenheter, 

att sakna förutsättningar för att ge god vård, att använda sig av olika strategier för 

att hantera vården och att hantera sina egna känslomässiga pendlingar.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de fann stöd i det dagliga arbetet genom samtal med 

kollegor. Tidigare studier visar att sjuksköterskor som arbetar med patienter som har 

ett självskadebeteende upplever att de känner stöd från sina kollegor och ledningen 

vilket leder till att de inte känner sig ensamma i arbetet med patienten (Wilstrand et 

al. 2007). Att få stöd och hjälp från sina kollegor och möjlighet att utbyta 

erfarenheter och tankar, anses vara viktiga faktorer för att intensivvårds-

sjuksköterskor ska känna tillfredsställelse i sitt dagliga arbete (Atefi et al. 2014; 

Wåhlin, Ek & Idvall 2010). Fördjupningsresultatet visar också att en ökad 

yrkeserfarenhet bidrar till en trygghetskänsla i mötet med patienter med psykiska 

sjukdomar. En svensk studie visar att yngre vårdpersonal och vårdpersonal med 

mindre yrkeserfarenhet rapporterar en högre grad av upplevd farlighet och 

oförutsägbarhet gällande patienter med schizofreni (Björkman, Angelman & Jönsson 

2008). En ökad yrkeserfarenhet bland intensivvårdssjuksköterskor bidrar till att de 

har en speciell känslighet att upptäcka samband, se vad som behöver göras och de har 

lättare att exempelvis hantera en patient som är aggressiv (Acebedo-Urdiales, 

Medina-Noya & Ferré-Grau 2014).  

 

Samarbetet med psykiatrin ansågs som en källa till frustration eftersom det 

upplevdes fungera otillfredsställande. En tidigare studie visar liknande fynd att 

psykiatriska kliniker inte upplevs tillmötesgå och kunna hjälpa 

intensivvårdsavdelningar (Bailey 1998). Psykiatriker anses vara skrämda av den 

miljön som finns på intensivvårdsavdelningen och detta gör att de vägrar att vårda de 

psykiatriska patienterna innan de är färdigbehandlande på intensivvårdsavdelningen 

(Bailey 1998). Utifrån fördjupningsarbetets resultat kan slutsatsen dras att det är av 

stor vikt att samarbetet mellan intensivvårdsavdelningar och psykiatri fungerar väl, 

för att på så sätt kunna ge en god vård till patienter med psykiska sjukdomar.  
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Indirekt skulle även arbetsmiljön för intensivvårdssjuksköterskor förbättras eftersom 

det i fördjupningsarbetet visade sig att när samarbetet brister uppstod stor 

frustration hos personalen.   

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna saknar kunskaper om de psykiska 

sjukdomarna och de visste inte hur de skulle hantera patienterna, detta bidrog till en 

känsla av otillräcklighet. Liknande resultat ses hos Harrison och Zohhadi (2005) där 

somatiskt inriktade sjuksköterskor beskriver likartade känslor i vårdandet av äldre 

med psykisk sjukdom. Ytterligare studie behandlar intensivvårdssjuksköterskor och 

intensivvårdsläkare och dessa anser att det finns en brist på utbildning för att på ett 

optimalt sätt kunna ge vård åt patienter med psykiska sjukdomar (Bailey 1998). 

Allmänsjuksköterskor sägs behöva mer utbildning om psykiatrisk vård för att kunna 

förbättra vården för patienterna (Happell & Platania-Phung 2005). Utbildning och 

träningsprogram kan exempelvis medföra att personal inom akutvården kan 

förberedas att hantera aggressiva patienter genom att de får ökad kunskap, 

skicklighet och självförtroende (Kynoch, Wu & Chang 2011).  

 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att kunskap och utbildning om psykiska 

sjukdomar bör prioriteras högre. Det kan leda till att intensivvårdssjuksköterskan 

känner en ökad trygghet i vården av denna patientgrupp. I nuläget finns väl 

utarbetade promemoria (PM) som kunskapsunderlag i det dagliga arbetet som rör 

intensivvårdssjuksköterskans uppgifter. Dessutom finns rutiner för hur många 

somatiska sjukdomstillstånd hanteras samt för praktiskt handhavande gällande 

större delen av den medicinska utrustningen. Dock framkommer det av resultatet att 

PM saknades för att stötta sjuksköterskan i vården av den psykiatriske patienten. 

Förhoppningsvis kan kunskapen från fördjupningsarbetet leda till 

utbildningsinsatser som leder till att personalen får mer kunskap. Ökad kunskap kan 

göra vården mer patientsäker, men även öka känslan av säkerhet för vårdpersonalen 

när de känner att de har den kompetens som situationen kräver.  

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zohhadi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16011503
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Sjuksköterskorna uttryckte missnöje gällande bristen på kunskap om psykiatriska 

patienter och de ville försäkra sig om att de i samtal och möte med exempelvis 

suicidala patienter inte gjorde någon skada. Detta stämmer väl överens med 

undersökningar gällande personal som jobbar med denna patientgrupp och deras 

behov av kunskap och utbildning (Socialstyrelsen 2003). Sjuksköterskor rapporteras 

önska mer utbildning särskilt gällande vård av de som försökt begå självmord 

(Talseth & Gilje 2011) och enligt Socialstyrelsen (2003) bör de som möter dessa 

patienter erbjudas särskild utbildning i detta.  

 

Vad är rimligt att kunskapsmässigt begära av personal på en specialiserad enhet och 

hur förhåller sig kraven till vårdvetenskapens helhetssyn på patienten och dennes 

livsvärld? Resultatet kan framhäva att rimligheten inte nödvändigtvis ligger i 

mängden utbildning gällande olika sorters specialiteter. Snarare bör den kunskap 

som saknas vårdaren finnas tillgänglig på ett sådant sätt som säkerställer trygghet i 

vården, både för vårdare och patient. Då sjuksköterskan är trygg i sitt 

arbetsutförande som helhet anser författarna att sannolikheten ökar för att se 

patienten som flerdimensionell. Ökat samarbete mellan intensivvården och 

psykiatrin kan också leda till att vården blir mer holistisk; gagnar patientens 

välbefinnande och tillfrisknande. 

 

Sjuksköterskorna fokuserade på den somatiska sjukdomen när de tog emot men även 

vårdade en patient med psykisk sjukdom. Vid bedömning och behandling av skadade 

eller svårt sjuka patienter används ett systematiskt omhändertagande av patienten 

utifrån ABCDE-konceptet (Thim et al. 2012). Vid det akuta medicinska 

omhändertagandet av patienter som inkommit för suicidförsök inriktas vården på 

livsräddande åtgärder som att upprätthålla andning och cirkulation. Personalens 

medicinska kompetens vid vård av dessa patienter är oftast bra enligt patienterna 

men däremot känner de en avsaknad av att personalen inte är öppna inför att stödja 

dem med psykologiska problem (Socialstyrelsen 2003).  

 

Något som framgick av resultatet var viljan att hålla fast vid sin professionalitet som 

sjuksköterska, framförallt i svåra situationer. En del av deltagarna bejakade detta 

bland annat genom att tala om patienten som en holistisk varelse.  
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Sjuksköterskorna ville möta patienten där hen befann sig och det ansågs viktigt att se 

henne som den människa hon är. Harrison och Zohhadi (2005) förklarar att negativa 

erfarenheter av vården av patienter med psykisk sjukdom på somatisk avdelning hör 

samman med att vara uppgiftsfokuserad snarare än patientfokuserad i sitt arbete. Att 

vårda en annan människa som är sjuk handlar enligt vårdvetenskapen inte bara om 

att se skadan i kroppen utan se människan i ett större sammanhang (Wiklund Gustin 

2003 s. 47). Att sjuksköterskorna i fördjupningsarbetet uttryckte ett holistiskt 

förhållningssätt svarar väl mot författarnas teoretiska ramverk där människan ses 

som en helhet av många olika dimensioner. 

 

Sjuksköterskorna yttrade en generell frustration när människor inte fick hjälp med 

sina psykiatriska problem då de behövde det. I detta avseende visar det sig att 

sjuksköterskorna inte utgör något undantag utifrån populationen som stort. I en 

Novusmätning (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, 2014) svarar 

drygt 70 % av deltagarna att de inte tror att någon med psykiska problem faktiskt får 

professionell hjälp med detta i vården, siffran är även relativt oförändrad mellan år 

2009 och 2014. Vad denna tämligen kritiska och pessimistiska syn på psykiatrins 

insatser grundar sig i kan författarna endast ytligt spekulera i. En möjlig förklaring 

förankrar sig dock i Socialstyrelsens (2006) rapport om åtgärdsförslag och strategier 

för suicidprevention. Här lyfts faktum att många av de som begått självmord haft 

kontakt med vården i nära anslutning till självmordet. Socialstyrelsen (2006) drar 

därav även slutsatsen att dessa självmord i någon omfattning hade kunnat förebyggas 

och förslag till detta ses bland annat i kompetenshöjning för vårdpersonal inom detta 

område. Allmänhetens uppfattning av psykiatrin som otillräcklig verkar således inte 

helt verklighetsfrånvänd i relation till Socialstyrelsens rapporter.  

 

Fördjupningsarbetets resultat kan visa på att när intensivvårdssjuksköterskan vårdar 

en patient inlagd exempelvis för suicidförsök och tar del av patientens bakgrund där 

psykiatrin varit inblandad flertalet gånger tidigare så kan det vara lätt för hen att dra 

slutsatsen att vården misslyckats. Michaelsen (2012 s. 226) menar att patientens 

sjukdomshistorier kan utgöra kritik av hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan 

befinner sig för övrigt i en position där hen kan få särskild insyn i sambandet mellan 

sjukdom och sjukdomsframkallande samhällsförhållanden.  
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Michaelsen föreslår att på arbetsplatser och via utbildning diskutera det sociala 

sammanhangets betydelse för människans sjukdomssituation (2012 s. 226).  

Fördjupningsarbetets resultat kan betona att förståelsen för människan utifrån den 

värld hon har levt i, är en förutsättning för vårdvetenskapen som helhet.  

Begränsningar  

En svaghet i vårt fördjupningsarbete kan vara att alla deltagare var kvinnor. Manliga 

intensivvårdssjuksköterskor kan ha bidragit med andra perspektiv på vårdandet av 

patienter med psykisk sjukdom. Däremot hade deltagarna olika erfarenheter inom 

vården, olika vårdutbildningar samt arbetat mellan cirka 3 till 35 år som 

intensivvårdssjuksköterska. Inga intensivvårdssjuksköterskor deltog från en tredje 

verksamhet trots förfrågan om deltagande. Författarna hade inte heller möjlighet att 

på plats kunna rekrytera intervjudeltagare på samma sätt som på de andra två 

verksamheterna. En utav de verksamheter som deltog liknar storleksmässigt den 

uteblivna verksamheten och författarna hoppas härigenom ändå ha fått bred 

variation i upplevelserna i sitt material. En ytterligare svaghet med 

fördjupningsarbetet är att författarna tidigare aldrig genomfört en vetenskaplig 

studie, intervjuat personer eller analyserat text med hjälp av innehållsanalys. Det här 

kan ha påverkat resultatet men författarna har utifrån en kontinuerlig och god 

handledning gjort sitt allra bästa. 

 

I artiklar och böcker som använts i fördjupningsarbetet har det förekommit risk för 

begreppsförvirring eftersom det funnits många olika benämningar såsom; "mental 

illness", "mental disorders", "mental health challenges", "mental health problems", 

"psychiatric patients", "psychiatric disorders". Begreppet "mental illness" översätts 

till svenskans ”psykisk ohälsa”. Författarna har dock sett att i artiklar och böcker 

nämns psykiska sjukdomar som schizofreni, borderline, depression och ångest. 

Därför har författarna valt att kalla alla dessa olika benämningar för ett gemensamt 

begrepp i arbetet; psykiska sjukdomar. 

 

  



 28 

Slutsats 

Resultatet visade att intensivvårdssjuksköterskor upplevde vårdandet av patienter 

med psykisk sjukdom på intensivvårdsavdelningen som tudelat; vårdandet kunde 

genomföras utan problem, men patientens psykiska sjukdom kunde också försvåra 

och hota vårdandet. Den osäkerhet som oklara riktlinjer, okunskap och brist på 

samarbete med psykiatrin skapar kan bidra till en försämrad arbetsmiljö för 

sjuksköterskan. De beskrev många känslomässigt svåra situationer som 

sjuksköterskorna utan tydliga riktlinjer eller annat verksamhetsstöd förväntades 

hantera. Arbetet med denna patientgrupp berörde dem ibland djupt och 

sjuksköterskorna upplevde inte att de bidrog med optimal vård. Dessutom kan 

vårdandet bli endimensionellt och möjligheten att ge patienten en vård som präglas 

av vårdvetenskapens grundfundament begränsas inte bara till nackdel för patienten 

utan också för sjuksköterskan. För att komplettera upplevelsen av vården av 

psykiatriska patienter på intensivvårdsavdelning rekommenderar författarna att en 

ytterligare undersökning bör göras sedd från patientens perspektiv. 

 

Resultatets kliniska betydelse för intensivvårdssjuksköterskans arbete 

För att främja vårdutveckling är det i första hand essentiellt att identifiera huruvida 

problem finns. Det framkommer av resultatet att intensivvårdssjuksköterskan i sitt 

arbete har svårt att vårda både kropp, själ och ande. Förmågan att se människan och 

beakta patientens livsvärld försvåras när sjuksköterskan upplever osäkerhet i arbetet. 

För att hjälpa intensivvårdssjuksköterskan att vårda med en helhetssyn önskas ett 

bredare kunskapsunderlag. Verksamheten bör erbjuda intensivvårdssjuksköterskan 

stöd i form av PM, men även utveckla samarbetet med psykiatrin. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschefer 

 
 

Ansökan om tillstånd att få genomföra  
en intervjustudie på Er verksamhet 

 

 
Bakgrund 
Patienter med psykiatriska diagnoser vårdas även inom den somatiska vården. Det 
finns studier som belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
psykiatriska diagnoser på somatisk och psykiatrisk vårdavdelning. Resultaten från 
dessa studier visar att sjuksköterskor tenderar att stigmatisera denna patientgrupp. 
Vi vill inom ramen för vår specialistutbildning med inriktning mot intensivvård vid 
Umeå Universitet genomföra en intervjustudie med intensivvårdssjuksköterskor på 
intensivvårdsavdelningar med syfte att studera hur de upplever att det är att vårda 
patienter med psykiatriska diagnoser. 
 
Syfte 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att belysa intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska diagnoser på 
intensivvårdsavdelning. 
 
Metod 
Vi ämnar samla in data för fördjupningsarbetet genom semistrukturerade intervjuer 
som analyseras med kvalitativ innehållsanalys. För att genomföra studien önskar vi 
inkludera ca 10-12 intervjudeltagare. Vi kommer att söka deltagare via 
intresseförfrågan som innehåller ytterligare information om fördjupningsarbetet på 
intensivvårdsavdelningar på några sjukhus i norra regionen. Urvalet av deltagare sker 
efter följande inklusionskriterier; intensivvårdsutbildad sjuksköterska som arbetar på 
intensivvårdsavdelning och har minst tre års yrkeserfarenhet av detta. Om antalet 
som anmäler intresse av att delta överstiger 12 personer kommer lottning att 
genomföras för att erhålla 10 – 12 deltagare. 
 
Etiska överväganden 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas utan att behöva ge någon 
anledning till detta. Alla personuppgifter kommer att hanteras enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå 
Universitet. Allt som sägs i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. 
identiteten kommer inte att röjas vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i 
redovisning av resultatet. Intervjuerna kommer att avidentifieras och märkas med 
koder där kodlistan förvaras inlåst skild från intervjumaterialet. Enbart de studenter 
som genomför detta fördjupningsarbete och handledaren har tillgång till 
intervjumaterialet och har kännedom om identiteter bakom yttranden gjorda för 
fördjupningsarbetet. 
 
Fördjupningsarbetet genomförs inom ramen för magisterexamen och handledare 
tillhandahålls av institutionen för omvårdnad på Umeå Universitet. Efter genomförd 
examination kommer studentrapporten publiceras i Diva-portalen. Allt datamaterial 
som hör samman med fördjupningsarbetet förstörs efter att fördjupningsarbetet 
examinerats och godkänts.  
 



 
 

 

 
Ytterligare frågor gällande detta fördjupningsarbete kan ställas till Alexandra Nilsson 
och Gina Nordström eller universitetslektor Margareta Persson som är handledare 
för detta fördjupningsarbete (se kontaktuppgifter nedan).  
 
Vi söker om klinikens tillstånd för att genomföra den ovan beskrivna 
datainsamlingen på intensivvårdsavdelningen på XXXX sjukhusnamn under 
tidsperioden XXXX - XXXX 
 
Jag godkänner härmed fördjupningsarbetet 
 
 
Underskrift ……………………………………………… 
 
 
Namnförtydligande…………………………………….. 
 
 
Datum………………………………………………….. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Alexandra Nilsson Gina Nordström Margareta Persson 
Student Student Universitetslektor 
Kontaktperson Kontaktperson Handledare 
073 02 78 901 070 51 11 383 090 786 56 98 
alni0002@student.umu.se gino0001@student.umu.se  margareta.persson@umu.se 
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Bilaga 2. Informationsbrev till sjuksköterskorna 

  

 
Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med psykiatriska diagnoser på 
intensivvårdsavdelning 

 
Förfrågan att delta i intervjustudie 

 
Det förekommer en växande psykisk ohälsa i samhället och antalet individer med 
psykiatriska diagnoser har ökat. Vi vill inom ramen för vår specialistutbildning med 
inriktning mot intensivvård vid Umeå Universitet genomföra en intervjustudie med 
intensivvårdssjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar om hur de upplever att det 
är att vårda patienter med psykiatriska diagnoser. 
 
Vi vänder oss till dig som är vidareutbildad sjuksköterska inom intensivvård och har 
minst tre års yrkeserfarenhet av detta samt har vårdat patienter med psykiatriska 
diagnoser. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter kring 
vårdandet av patienter som har psykiatriska diagnoser som samtidigt vårdas på en 
intensivvårdsavdelning är sparsamt presenterat i forskningen. Dessa upplevelser är 
värdefulla för att utveckla vården för både personal och vårdtagare. Du tillfrågas 
härmed om du vill delta i en intervju där du delar med dig av de upplevelser och 
känslor som du har mött i vården av denna patientgrupp. Intervjuerna tar ca 30-45 
min och sker på en plats du väljer. 
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att 
behöva ange något skäl för detta. Om du väljer att delta kommer din identitet att 
behandlas konfidentiellt och dina yttranden likaså. Personuppgifterna behandlas 
enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är 
Umeå Universitet. Endast behöriga (nedanstående studenter och handledare) har 
tillgång till insamlat material och intervjuerna avidentifieras snarast möjligt för att 
fortsättningsvis under arbetets gång vara försedda med kod. Data kommer att 
bearbetas med kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad 
vid Umeå Universitet. Efter att uppsatsen är examinerad och godkänd kommer den 
att publiceras i Diva-portalen och allt insamlat material som ligger till grund för 
uppsatsen förstörs. Resultatet av fördjupningsarbetet kan bidra till förbättringar och 
utveckling av vården som rör patienter med psykiatriska diagnoser på 
intensivvårdsavdelning.  
 
Är du intresserad av att delta i intervjustudien är du varmt välkommen att kontakta 
någon av kontaktpersonerna nedan. 
 

Alexandra Nilsson Gina Nordström Margareta Persson 
Student Student Universitetslektor 
Kontaktperson Kontaktperson Handledare 
073 02 78 901 070 51 11 383 090 786 56 98 
alni0002@student.umu.se gino0001@student.umu.se  margareta.persson@umu.se 
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Jag har fått information muntligt och skriftligt om ett fördjupningsarbete som gäller 
intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med psykiatriska 
diagnoser på intensivvårdsavdelningen.  Jag har även fått information om att mitt 
deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst. Jag har 
fått möjlighet att ställa frågor och har fått dessa besvarade.  
 
 
Jag samtycker till att delta i fördjupningsarbetet 
 
 
Underskrift ……………………………………………… 
 
 
Namnförtydligande…………………………………….. 
 
 
Datum………………………………………………….. 
 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide 

 
Intervjuguide  

 
Syftet med studien är att belysa intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med psykiatriska diagnoser på intensivvårdsavdelning.  

 

Huvudfrågor: 

1. Du har nyss fått rapport om att det strax kommer läggas in en patient på 

intensivvårdsavdelning som har en psykiatrisk diagnos förutom sitt 

hälsoproblem som föranleder intensivvård. Du kommer att vara ansvarig 

sjuksköterska för denna patient.  

x Vad väcker det för känslor hos dig?  

x Vad tänker du då?  

x Hur planerar du inför mottagandet av patienten? 

x Har det betydelse för dig vilken psykiatrisk diagnos patienten har? Om så är 

fallet, på vilket sätt har den någon betydelse? 

 

2. Hur upplever du att det är att vårda en patient med psykiatrisk diagnos? 

x Vad tycker du är svårt/lätt med att vårda patienter ur denna patientgrupp? 

x Hur skiljer det sig från att vårda en patient som inte har psykiatrisk diagnos? 

 

3. Kan du berätta om en händelse eller ett patientfall som berörde dig? 

x Varför tror du att det påverkade dig på det sättet? 

 

4. Hur upplever du att synen generellt på avdelningen ser ut när det handlar om 

personer med psykiatriska diagnoser? 

x På vilket sätt påverkar detta synsätt dig och din relation till dessa patienter?  

 

5. Hur väl upplever du att intensivvården är utformad för att möta dessa 

patienters behov? 

x Hur väl förberedd är du? Finns vårdprogram/andra rutiner som hjälp och stöd 

för personalen vid dessa patienter?  

x Vad använder du för slags strategier när du vårdar denna patientgrupp? 

x Hur skulle den ideala vårdsituationen för patientgruppen se ut? 



 

 

 

6. Finns det något som ni anser är viktigt kring intensivvården av dessa patienter 

som vi inte frågat om eller något annat som ni vill tillägga? 

 

Följdfrågor: 

x Kan du berätta mer? Kan du ge något exempel? 

x Hur upplevde du det?  

x Hur kändes det? 

 

 


