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Abstrakt   

 

Syfte: Undersöka faktorer av betydelse inom psykiatrisk vård för sjuksköterskors möjligheter 

att mentalt lämna arbetet efter arbetspassets slut. Bakgrund: Flertalet studier visar på att höga 

krav, brist på handledning samt låg personaltäthet i psykiatrisk vård vilket leder till stress och 

utbrändhet hos sjuksköterskor. Metod: Utifrån en deskriptiv kvalitativ metod har 10 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård intervjuats. Intervjuerna genomfördes semistrukturerat 

och spelades in. De har därefter transkriberats i sin helhet och analyserats. Resultat: 

Sjuksköterskor upplevde ofta stress och trötthet på arbetsplatsen. Det framkom att det fanns 

en rädsla hos dem att de hade missat något och det fanns en känsla av otillräcklighet. 

Rutinerna och lokaler var bristande eller icke existerande. Sjuksköterskorna önskade ett 

tydligt och bra ledarskap. Erfarenhet var av betydelse för att kunna känna sig trygg i sin 

arbetsroll. Erfarenhet av traumatiska eller svåra händelser kunde göra det svårare att lämna 

arbetet mentalt men också bidra med att på sikt kunna hantera situationer bättre. De 

intervjuade upplevde frustreration om de inte fick respons sin kunskap och när de såg att 

patienter inte fick bra vård och bemötande. De intervjuade behövde stöd från kollegorna både 

fysiskt och psykiskt. De var en hjälpande faktor när de kunde lämna över ansvar. Att få 

ventilera sina tankar och känslor med kollegor under handledning eller för sig själva innan 

avslutat arbetspass var en viktig faktor. Slutsats: För att kunna lämna arbetet mentalt efter 

arbetspassets slut krävs det att arbetsbelastningen är i förhållande till bemanningen, att 

sjuksköterskorna har stöd från kollegor och chefer, att lokaler är anpassade för den vård som 

bedrivs och att rutiner utvecklas och efterlevs.  

Nyckelord: Anpassning, copingstrategier, organisation, psykiatrisk vård, påfrestning, 

vårdtyngd, återhämtning. 

 

Abstract  

 

Aim: To examine issues of importance in psychiatric care for the nurses’ possibilities to leave 

work mentally after finished working. Background: A number of studies show high 

demands, lack of clinical supervision and low staffing levels in psychiatric care which leads to 

stress and burnout for nurses. Method: The study had a descriptive, qualitative design. Ten 

psychiatric nurses were interviewed and the transcribed text was analysed using qualitative 

content analysis. Results: Nurses often experienced stress and fatigue at the workplace. It 

showed that they had a fear that they had missed something and there was a sense of 

inadequacy. The routines and facilities were inadequate or non-existing. The nurses wished 

for a clear and good leadership. They experienced it was of importance to feel secure in one’s 

profession. Experiences of traumatic or severe events could make it more difficult to leave 

work mentally but also eventually contribute to deal with situations in a better way. The 

interviewees experienced frustration if they didn´t get response for their knowledge and when 

they saw that the patients didn´t get good care and treatment. The interviewees needed support 

from co-workers both physically and mentally. It was a helpful when they could leave the 

responsibility to someone else. To ventilate ones thoughts and emotions with co-workers, 

clinical supervisors or by oneself before going home was an important help.  

Conclusion: To be able to leave work mentally after finished working required that the 

workload is in relation to the staffing level, that the nurses has support from co-workers and 

managers, that the facilities are in custom for the care provided and that routines are 

developed and enforced.  

Keywords: Adaption, coping, nursing, organization, psychiatric care, recovery, strain, 

workload. 
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Introduktion 

Det är stora krav på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och detta ihop med stress gör att det 

finns en stor risk för utbrändhet. Denna påfrestning leder också till att det finns risk för 

sjukskrivning eller tankar på att byta arbetsplats eller yrke. Forskning finns som visar vikten 

av handledning och stöd av kollegor. Viss forskning visar också olika interventioner som 

arbetsplatsen kan erbjuda för att minska påfrestningen. Det som saknas i tidigare forskning 

som gjorts är studier som visar vad sjuksköterskor har för personlig kunskap och erfarenhet 

för att kunna hantera ett stressigt och mentalt krävande yrke. Vad gör sjuksköterskor för att 

kunna ha en fritid som inte upptas av tankar på jobbet och vilka faktorer påverkar möjligheten 

att kunna lämna arbetet mentalt efter arbetspassets slut? 

 

Bakgrund 

Under denna specialistutbildning i psykiatrisk vård har det uppmärksammats att det är höga 

krav på vården och speciellt inom psykiatrisk vård. En sjuksköterska inom psykiatrisk vård 

löper en stor risk för utbrändhet på grund av flera olika faktorer som till exempel stress och 

organisatoriska problem. Både inom landsting och kommun anger sjuksköterskorna att de 

största stressfaktorerna är bristen på resurser, arbetsbelastning samt organisatoriska processer 

och strukturer (McTiernan & McDonald, 2015). Utbrändhet gör att många sjuksköterskor blir 

sjukskrivna under mycket lång tid vilket ger stora problem för verksamheterna både 

ekonomiskt och organisatoriskt eftersom de måste hitta vikarier att skola in till verksamheten. 

Sjuksköterskorna kan även sluta och leta efter andra mer fungerande verksamheter eller helt 

byta inriktning på sitt yrkesliv vilket ger stora problem att finna sjuksköterskor till vården 

över huvudtaget. Enligt Scanlan och Still (2013) är de två vanligaste anledningarna att 

sjuksköterskor överväger att lämna sitt arbete stress, trötthet och problem med ledningen. 

Dessa anledningar är sammankopplade med dålig arbetstillfredsställelse vilket leder till byte 

av arbetsplats, sjukfrånvaro och utmattning. 

 

Stressreaktionerna i kroppen är ett sätt för människan att återställa balansen av den belastning 

som människan ställs inför. Det finns tre faser vid stress. Första fasen är den där vi ställs inför 

belastningen eller pressen. Det är då vi orienterar oss och bestämmer vilken strategi som ska 

användas. Vid andra fasen är vi som en slags supermänniska och försöker på alla sätt att 

undanröja belastningen, om denna inte undanröjs eller avstannar så blir denna fas en kronisk 

reaktion eller kronisk stress och leder till utmattning och dessa stressreaktioner börjar vändas 
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mot oss själva och inte mot belastningen. Denna utmattning kan visa sig som 

sömnsvårigheter, problem med energi, en rad kroppsliga symtom, ångest och depression 

(Socialstyrelsen, 2003). Enligt Arbetsmiljöverket (2015-06-08) finns det två viktiga 

förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till arbetsrelaterad stress. Dessa var hög 

arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Att skapa balans 

mellan krav och resurser ger en möjlighet att förebygga eller åtgärda arbetsrelaterad stress. 

Olika signaler på stress och hög arbetsbelastning kan vara att enheten har mycket 

övertidsarbete, hög sjukfrånvaro eller hög personalomsättning. 

 

När kravet på vården är högt blir det mer akuta problemlösningar än förebyggande och 

målinriktade lösningar. Denna obalans leder till känslor av ökade krav vilket även kan leda till 

stress och utbrändhet (Scanlan & Still, 2013). De höga nivåerna av utbrändhet kan dels bero 

på stor arbetsbelastning såsom till exempel mycket patienter och för lite personal, dels på en 

dåligt psykosocial arbetsmiljö vilket kan relateras till dåligt stöd av kollegor och handledare 

(Hamaideh, 2011). Detta kan bero på arbetet med svåra och ovilliga patienter med dålig 

prognos. Följden kan bli hög emotionell stress, känsla av hjälplöshet och frustration. Om 

resurserna upplevs som bristfälliga leder det till att personalen får sämre självförtroende och 

effektiviteten minskar (McTiernan & McDonald, 2015). 

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2015-06-18) påverkar oron för hot och våld på arbetsplatsen också 

arbetsmiljön på ett negativt sätt. Det finns vissa yrken och arbetsmiljöer som är mer utsatta för 

risk än andra och vård och omsorg är en av dessa. Inom vården finns ett flertal av de faktorer 

som kan utlösa en situation med hot och våld. Mycket direktkontakt med människor, flera 

personer som byter av varnadra och kvälls eller nattarbete är några av de viktigare 

riskfaktorerna. 

 

Brist på professionell handledning är också en stor anledning till utbrändhet. Detta på grund 

av att det inte finns någon möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter (Hamaideh, 2011). I en 

studie av Sherring & Knight (2009) visar resultatet samma sak: de som saknar professionell 

handledning lider i signifikant större utsträckning av emotionell utmattning. Vidare är det 

också viktigt att känna stöd på sin arbetsplats och delaktighet i beslutsfattande som rör 

förändringar på arbetsplatsen. 
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Lloyd, McKenna & King (2005) fann att arbetsterapeuter och socialarbetare inom 

kommunal psykiatrisk vård upplevde brister i resurser, konflikter med andra professioner, hög 

arbetsbelastning och en bristande insikt i sin yrkesroll relaterade till ökad stress. I de olika 

patientärendena associerades stressen till patientrelaterade svårigheter och brist på resurser. 

Låg personaltäthet leder till att engagemanget med patienterna minskar vilket ger stress och 

dåligt samvete. Det är även väldigt stressande att det är oförutsägbart vilken bemanning det 

kommer vara under arbetaspassen (McTiernan & McDonald, 2015).   

 

När händelser på arbetsplatsen leder till moraliskt lidande eller ifrågasättande tycks 

möjligheterna till dialog vara avgörande (Musto & Schreiber, 2012). Svåra situationer eller 

olyckliga händelser leder till att sjuksköterskan börjar ifrågasätta om hon gjort det bästa hon 

kunnat. Det avgörande var att känna stöd för att kunna reflektera med personer som kunde 

sätta sig in i situationen, eftersom de kunde bekräfta det hon upplevt och normalisera 

händelsen. Att få möjlighet att reflektera utan att känna sig dömd och att få tid till reflektion 

var viktiga faktorer för att känna stöd i situationen. Syftet med att reflektera tycktes inte vara 

att komma fram till lösningar utan snarare att kunna skapa förståelse för det inträffade. 

Professionell handledning visade sig även vara en värdefull faktor för att få möjlighet till 

reflektion och få svar på frågan om något felaktigt gjorts. En positiv erfarenhet av reflektion 

ledde till att sjuksköterskan kunde skifta perspektiv från att enbart se sin del i händelsen till att 

se händelsen i ett större perspektiv som involverade hela organisationen. När det inte finns 

resurser för att kunna få en positiv dialog och kunna reflektera kring händelsen leder det till 

att sjuksköterskan inte får möjlighet att gå vidare och i förlängningen blir lösningen att sluta 

på sitt arbete eller att fundera på att byta inriktning. 

 

Enligt Winwood et al. (2006) så är skiftarbete och i synnerhet skiftarbete som inkluderar 

nattarbete en riskfaktor för utmattning.  Intressant i den studien var att de fann att äldre 

sjuksköterskor lättare kunde återhämta sig mellan skiften medan de yngre fann det svårare och 

var mer utmattade. De äldre sjuksköterskorna hade mer ansvar på arbetet men å andra sidan 

inte lika många skiftbyten, de yngre sjuksköterskorna hade dessutom mer åtaganden i 

hemmet. I en studie av Ekstedt och Fagerberg (2005) där tidiga tecken på utbrändhet 

undersökts belyser de vikten av att sjuksköterskor behöver stärkas i möjligheten till 

återhämtning. 
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När hälsa beskrivs i psykiatrisk omvårdnad så pratas det ofta om återhämtning. Återhämtning 

är en del av begreppet hälsa och kan beskrivas som en utvecklingsprocess med behov av 

socialt stöd och en meningsfull tillvaro. Återhämtning handlar också om utveckling, att få nya 

lärdomar genom olika livserfarenhet. Psykisk hälsa handlar också om möjlighet till 

delaktighet, god självkänsla samt självförtroende (Jormfeldt & Svedberg, 2014).  

 

För att undvika stress och utbrändhet behöver sjuksköterskor ha möjlighet till återhämtning på 

fritiden. I tidigare forskning beskrivs olika faktorer i sjukvården som leder till stress och 

utbrändhet samt vad stress och utbrändhet i förlängningen leder till. Det vi saknar i tidigare 

forskning är kunskap kring vilka faktorer som påverkar möjligheten till återhämtning efter 

avslutat arbetspass. Motivet för studien är att få en förståelse för vad sjuksköterskor behöver 

för att kunna lämna arbetet mentalt efter arbetspassets slut. Intresset för ämnet beror på att det 

larmas mycket i media angående den brist på sjuksköterskor som finns i Sverige idag.  

Den kunskap som kommer fram i denna studie kan användas i utveckling av psykiatrisk 

omvårdnad för att skapa bättre möjligheter för sjuksköterskor att lämna arbetet mentalt och 

därmed ge dem möjlighet att få återhämtning samt få en ökad förståelse för de faktorer som 

krävs för detta.  

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som ligger till grund för studien är Katie Erikssons teori om den 

lidande människan. Lidande beskrivs som en genomgripande upplevelse för människor både i 

den inre världen men också på grund av yttre omständigheter. Eriksson (1994) beskriver 

lidande i flera dimensioner, i relation till livet som det är samt kopplat till sjukdom eller till 

den vård som ges. Enligt Eriksson (1994) så är målet med vård att öka välbefinnande och 

lindra lidande, detta kan bara göras genom att vårdaren har mod att sätta sig in i den vårdades 

situation och får en djupare förståelse för lidandet. För att kunna förstå den lidandes situation 

krävs lyhördhet och intresse. Lidande kan vara uthärdligt om möjlighet ges till att utveckla 

förståelse och mening i tillvaron. Om vårdaren upplever mindre oro kan hen bekräfta 

patienten i dennes lidande och på så sätt underlättar det för patienten att försonas med sitt 

lidande. Detta är en påfrestning enligt Eriksson då det krävs att vårdaren lider med patienten 

för att kunna lindra lidandet. Vidare beskriver Eriksson (1994) också vikten av att ha än 

tydligare grundvärden i tider av stora förändringar och högt tryck där dessa vacklar.  
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Studien 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka faktorer av betydelse i psykiatrisk vård för 

sjuksköterskans möjligheter att mentalt lämna arbetet efter arbetspassets slut. 

 

Design 

Denna studie har en deskriptiv kvalitativ design. Den baseras på 10 individuella intervjuer 

som analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys innebär en 

analys av innehållet i berättande data för att identifiera kategorier och teman i texten (Polit & 

Beck, 2014). I en kvalitativ studie är målet att få fram mesta möjliga information från en så 

liten grupp människor som möjligt. Kvalitativa frågeställningar är frågor som ger mycket 

information om det fenomen som beforskas (Polit & Beck, 2014). 

 

Deltagare 

Insamling av material kan ske på flera sätt. Det sätt vi har valt är via maximal variations 

samlande. Detta sker genom att medvetet välja informanter med bred variation i det ämnet 

som ska undersökas. Det ger en bredd i ålder, kön, arbetsplats samt yrkeserfarenhet (Polit & 

Beck, 2014). Vi delade ut informationsblad på 4 arbetsplatser och informerade 

sjuksköterskorna om att de som var intresserade fick ta kontakt med oss. Detta för att 

säkerställa att deltagandet var frivilligt. Tio sjuksköterskor som arbetar i psykiatrisk vård har 

intervjuats. Inklusionskriterierna var att de skulle arbeta inom psykiatrisk vård, öppenvård 

eller slutenvård. Det var önskvärt att det skulle finnas en spridning på deltagarna gällande 

ålder, kön, arbetsplats samt yrkeserfarenhet för att få en bredd i informanternas erfarenheter. I 

tabell 1 ges en beskrivning av deltagarna. 
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Tabell 1 Presentation av intervjupersoner 

 

 

Kön  Ålder Erfarenhet Utbildning Arbetsplats 

Kvinna 40 årsåldern Fyra år Sjuksköterska i sex år slutenvård 

Kvinna 30 årsåldern Fem år Specialistutbildad sjuksköterska öppenvård 

Man 60 årsåldern 34 år Specialistutbildad sjuksköterska öppenvård 

Man 40 årsåldern Elva år Specialistutbildad sjuksköterska slutenvård 

Kvinna 40 årsåldern Nio år Sjuksköterska i tio år slutenvård 

Kvinna 60 årsåldern 24 år Specialistutbildad sjuksköterska öppenvård 

Kvinna 40 årsåldern 27 år Specialistutbildad sjuksköterska slutenvård 

Kvinna 30 årsåldern Sju år Specialistutbildad sjuksköterska slutenvård 

Kvinna 60 årsåldern Två år Specialistutbildad sjuksköterska 

i 24 år 

slutenvård 

Kvinna 50 årsåldern 20 år Specialistutbildad sjuksköterska slutenvård 

 

Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat med en förutbestämd ingångsfråga; Kan du berätta 

om du upplever hinder för att kunna lämna arbetet mentalt efter arbetspassets slut? 

Intervjuerna fortsatte därefter med följdfrågor; Kan du berätta om en situation där det har varit 

svårt att lämna arbetet mentalt? Finns det något i arbetsmiljön som behöver förändras för att 

göra det möjligt att lämna arbetet mentalt efter avslutat arbetspass? Detta för att ge deltagarna 

möjlighet att fritt kunna prata och delge sina kunskaper och erfarenheter men samtidigt ha en 

struktur för vad samtalet skulle riktas mot (Polit & Beck, 2014). Deltagarna fick välja tid och 

plats att utföra intervjun så att de kunde känna sig bekväma i situationen. Deltagarna delades 

upp så hälften av intervjuerna utfördes enskilt av vardera författaren. Intervjuerna hade en 

längd på 20-60 minuter och genomfördes under november och december 2015.  

 

Det är viktigt att lämna frihet för den intervjuade att prata fritt om det som är viktigt men en 

viss struktur är viktig för att få fram data inom det ämnet som forskaren undersöker vilket inte 

är helt säkert med en helt ostrukturerad intervju (Bell, 2000).  
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Forskningsetiska överväganden 

Enhetschefen på de avdelningar där intervjuerna utförts har blivit skriftligt informerade och 

har givit sitt samtycke till dem. Den skriftliga informationen har givits till de intervjuade och 

ett skriftligt informerat samtycke har inhämtats från deltagarna. Deltagarna var även 

informerade om att de när som helst kunde avbryta studien utan att redogöra för varför och 

det inte kom att få några konsekvenser för dem. All data är avidentifierat i all presentation och 

arkivering och behandlas konfidentiellt. Det insamlade materialet förvaras oåtkomligt för 

obehöriga (The world medical association, 2013). Det fanns en viss risk med att några av 

intervjuerna skulle kunna ske med kollegor vilket kanske försvårar för dem att svara helt 

ärligt. Planen var att författarna skulle intervjua på varandras arbetsplatser men informanterna 

föredrog att bli intervjuade av en känd kollega. Det fanns även en viss risk med att känsliga 

eller svåra händelser drogs upp för deltagarna, därför var det viktigt att de visste om att de 

kunde avbryta när som helst. Samtidigt kunde en dialog kring tunga händelser leda till att de 

samtidigt fick ventilera och få nya perspektiv. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant (jfr. Polit & Beck, 2014) och 

analyserades med hjälp an kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 

lästes texten igenom i sin helhet flera gånger för att få en känsla för helheten. Insikter och 

teorier kan inte komma fram om inte forskarna är fullständigt förstår och känner till sitt 

material (Polit & Beck, 2014).  Meningar eller fraser som innehöll relevant information 

plockades ut, dock behölls texten runt om för att sammanhanget skulle vara kvar. Dessa 

meningsbärande fraser kondenserades för att korta ner texten, men ändå behålla meningen. De 

kondenserade enheterna kodades därefter och grupperades i preliminära kategorier som 

återspeglade det centrala i intervjuerna. Därefter lästes kategorierna genom åter igen för att 

kunna få fram subkategorier (jfr. Polit & Beck, 2014). Efter ytterligare sammanslagningar och 

analys formulerades kategorier och subkategorier. Detta speglar det manifesta innehållet 

(Polit & Beck, 2014). Deltagarna benämns med olika synonyma begrepp i presentationen; 

intervjupersoner, de intervjuade, sjuksköterskor, informanter och intervjudeltagare. 
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Validitet och trovärdighet 

För att öka validiteten har samtliga intervjuer spelats in på band och därefter transkriberats i 

sin helhet. För ökad trovärdighet har analys av insamlad data utförts av de båda författarna 

tillsammans, då de kunde validera varandras tolkningar (Polit & Beck, 2014). Det insamlade 

datamaterialet har lästs genom av båda författarna upprepade gånger samt att handledaren har 

tagit del av intervjumaterialet kontinuerligt under analysens gång för att säkerställa att 

deltagarnas upplevelser svarar mot studiens syfte (Polit & Beck, 2014). All dokumentation 

under analysen har sparats för att öka trovärdigheten och pålitligheten (Polit & Beck, 2014). 

Att presentera citat från intervjuerna ökar en studies giltighet (Graneheim & Lundman, 2012).  

 

Resultat 
 

 

Tabell 2 Resultat från analys av intervjuer 

 

                                           

Kategorier Underkategorier 

Påfrestningar i arbetet Stress och 

trötthet 

Känsla av 

otillräcklighet 

 

Organisatoriska 

problem 

Otillräckliga 

rutiner försvårar 

Vikten av anpassade 

lokaler och 

fungerande ledarskap 

 

Erfarenhet har 

betydelse  
 

Känna tillit till 

sig själv 

 

Ökad förståelse och 

kunskap 

Individuella 

egenskaper och 

påverkan av 
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Påfrestningar i arbetet 

Stressen och de påfrestningar som finns inom psykiatrin gör att det finns risk för stress som 

leder till trötthet. En rädsla över att ha missat viktiga aspekter i sitt arbete hänger ofta över 

sjuksköterskorna och bidrar till en känsla av otillräcklighet. 

 

Stress och trötthet 

En intervjuad sa att om vi får förutsättningen att det är full bemanning och att personalen har 

rätt kompetens och rätt förutsättningar vad det gäller tid, då skulle sjuksköterskorna få 

möjlighet att arbeta patientsäkert och hinna vara med patienterna samt utföra det som behövs 

under ett arbetspass. 

 

Flera av de intervjuade uttrycker vikten av att inte ställa för höga krav på sig själv, att försöka 

göra det som hinns och att det måste finnas rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Att 

verkligen hinna ta lunch och få sin vila trots alla måsten som råder på arbetet. 

De dagar då det är mycket att göra och de inte har hunnit göra allting, då är det mycket 

svårare. Enligt flera av de intervjuade är dagar då det är rond extra mycket att göra. Då ska de 

komma ihåg att rapportera allt om alla patienter samt dokumentera. Om det är förändringar 

måste sjuksköterskan komma ihåg att meddela patienten om det som förändrats. 

 

”[...]men när det då har varit mycket vissa dagar i veckan då är det lite svårare att släppa när 

man känner att man inte riktigt hunnit med allting, så kan det vara lite svårt, då tar man med 

sig jobbet hem.” (Specialistutbildad sjuksköterska, sju år i psykiatrisk vård) 

 

En av de intervjuade upplevde att det är patientarbetet som berör och dokumentationen hann 

hon inte alltid med. Andra intervjuade upplevde att det inte kändes bra när de gick från arbetet 

och det gnagde att de inte har hunnit se patienten utan det är bara att dela ut piller, de hinner 

inte göra ett bra arbete, de är inte nöjda med sin prestation. Intervjupersoner beskriver också 

att de mellan kvällsskift och dagskift följande dag har svårt att hinna gå ner i varv och få den 

återhämtning som behövs. 

 

Ju tröttare de är när de åker hem desto svårare är det också att lämna arbetet och många 

upplevde att de verkligen fått pressa sig till hundra procent. Sjuksköterskan glömmer även 
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saker när hon är trött vilket ger en oro över att missa saker så då får man skriva upp på lappar 

för att komma ihåg saker. 

 

”[...]sen är man också så trött också, så man orkar ju som inte, man håller ju inte ihop ett 

helt pass, eller i alla fall inte jag. Tillslut är det liksom bara att man bara står och 

tomstirrar” (Specialist utbildad sjuksköterska, sju år i psykiatrisk vård) 

 

Känslan av otillräcklighet 

Alla intervjuade uttryckte en stor oro över att ha missat något under sin arbetsdag. Alla 

funderade på detta någon gång under sin fritid hemma. Vissa upplevde att de hade svårt att 

sova natten innan rond för att de låg och funderade på vad de skulle ta upp för att inte något 

skulle missas som till exempel recept, förskrivning, sjukskrivning eller något annat så de var 

tvungen att ringa upp läkaren dagen efter. Efter ronden när de går hem kommer tankarna att 

har jag missat att dokumentera något? Eller glömt ringa? 

 

En intervjuperson uttryckte att hon brukade försöka att dela ut uppgifterna redan på 

morgonrapporten samt be om återkoppling för att mindre skulle missas. Ofta blir det så att 

många tänker att “det gör någon annan” och så missas det. Samtidigt slipper sjuksköterskan 

fråga alla om de har gjort en specifik uppgift och då underlätta för sig själv och slippa fundera 

om något har missats. 

 

När det har hänt någon speciell situation som till exempel en våldssituation och det är många 

inblandade blir det lätt oklart vem som tar ledarrollen. Då är det viktigt att någon gör detta 

och fångar upp alla, ser till att ingen blir skadad samt att inget missas och att allt blir 

dokumenterat så finns ändå känslan att något har glömts bort. Många av sjuksköterskorna 

förhandlade med sig själv och tänkte ofta att hur allvarligt blir det om jag glömt det? 

 

”[...]sen när jag åker hem är jag, försöker jag, men nog kommer det upp sådär- Gjorde jag 

det där? Och den där oron att man har missat saker och skriva på lappar för att komma ihåg 

och så” (Specialist utbildad sjuksköterska, sju år i psykiatrisk vård) 

  

Sjuksköterskorna upplevde att leva med den stressen, att inte kunna påverka arbetet och när 

det talas om mer nedskärningar när det finns nog mycket arbete att göra, det tär på en. Som en 

intervjuad uttryckte det så är det inte patienterna som är problemet på arbetsplatsen utan det är 
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allt det andra, all administration, ledningen, tidspressen och de krav och nedskärningar som 

finns.   

 

“[...]då kan man känna när man kommer hem att jag hade velat sitta och prata med den och 

kanske prata med den och höra vad det är, om det är något speciellt som har hänt eller 

så.  Då kan man känna sig lite otillräcklig där.” (Sjuksköterska, fyra år i psykiatrisk vård) 

 

En intervjuperson upplevde att det var kul och att hon utvecklades när det var mer att göra. 

Dock var det en fin gräns mellan att vara stimulerad och när det blev för mycket. Hon kände 

en tillfredsställelse när hon hade presterat och det inte var för mycket på arbetet. Ambitionen 

är att skriva någonting om varje patient vid varje arbetspass eller att som arbetsledare se till 

att skötarna skriver något om varje patient men känslan är ofta att de hinner bara göra det 

ytterst viktigaste. Känslan av att inte har gjort färdigt och att säga till nästkommande 

sjuksköterska “ring om det är något”. Önskan att vilja vara ute bland patienterna och att känna 

att de inte hinner ger en stark känsla av otillräcklighet bland intervjudeltagarna. 

 

Intervjupersoner berättar att personalbristen leder till en inre konflikt och sämre möjlighet till 

återhämtning som inte känns bra då det egentligen är verksamhetens problem. Hon upplevde 

att hon hade valet mellan att ställa upp och arbeta extra trots att orken inte finns eller leva med 

dåligt samvete över att någon annan får ställa upp. En annan intervjuad uttrycker att när hon 

kan styra över sin arbetstid och jobba över för att hon vill och se att patienten blir nöjd, då 

känner hon sig själv nöjd och känner att det är värt den tiden även om det tar mycket kraft. 

 

Organisatoriska problem 

De intervjuade upplever en stor brist i de rutiner som finns på deras arbetsplatser. Lokalerna 

är inte helt optimala med tydliga brister vad gäller säkerhet och möjlighet för 

återhämtning.  Det framkommer att ledarskapet ska vara tydligt och stödjande. 

 

Otillräckliga rutiner försvårar 

Fungerande och väl inarbetade rutiner där alla vet vad de ska göra i olika situationer är en 

förutsättning för att ha en bra arbetsmiljö. Det blir ett hinder för att kunna lämna arbetet 

mentalt då rutinerna inte fungerar och det inte finns någon struktur i arbetet. Ett par av de 

intervjuade uttryckte en önskan om att det ska fungera med kontinuerlig fortbildning. Det gör 
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inte det i nuläget och de känner sig därför mer utsatta och oskyddade. Detta på grund av att de 

inte har samma säkerhetstänk och att det finns helt olika syn på medicinering av patienterna. 

En intervjuad upplevde att hon på sitt förra arbete i förebyggande syfte hade väldigt täta 

utbildningar i hot och våld och då kände hon sig mer trygg. När det sedan finns patienter med 

tvångstankar på att döda någon eller att de har tagit droger och de är väldigt aggressiva, då får 

inte några mediciner ges förrän det har hänt något. 

 

”Jag tycker det är så himla himla viktigt utifrån att vi inte har samma säkerhet som på 

rättspsyk. Vi är mer utsatta” (Specialist utbildad sjuksköterska, sju år i psykiatrisk vård) 

 

Det är inte bara vid speciella situationer som hot och våld som rutinerna efterfrågas utan det 

är mest i det vardagliga arbetet som efterfrågan är störst. Det upplevs även som att 

rapporttiden blir förminskad eller flyttad eftersom det blir annat förlagt på den tiden och 

rapporteringen får ge vika. Enstaka upplever även att strukturen på rapporten behöver ges 

enligt en rutin och att den måste följas så att inte saker missas. 

 

“[...] vi har ju våran rapporttid och den måste vi ju få ha och det är så mycket förlagt till 

annat och då ska vi bara ge vika och sen är det, då vill man gå hem den där tiden sen efter 

mötet och då blir det stress. Jo, så det är ju ett hinder tycker jag." (Sjuksköterska, elva år i 

psykiatrisk vård) 

 

Tydliga rutiner när det gäller hur andra ska informeras vid inskrivning, utskrivning och 

förändringar är oerhört viktigt. Att patienten inte skrivs hem för tidigt, att det är tryggt när de 

kommer hem och gärna blanda in anhöriga så mycket som det är möjligt så det finns 

skyddsfaktorer. Att det finns recept så att patienterna alltid har dessa och det inte behöver 

krångla när de ska hämta ut dem, att boenden är kontaktade och även att kontaktpersonen eller 

närpsykiatrin är kontaktade så de vet om att patienten kommer hem. 

 

Vikten av anpassade lokaler och fungerande ledarskap 

En faktor i arbetsmiljön är att lokalerna inte är anpassade för den vård som bedrivs och det 

upplevs att patienterna får lida och att ett professionellt arbete inte kan utföras. Förr fanns det 

sex avdelningar och nu finns det en och det kommer in alla sorter av patientgrupper och det 

finns ingen struktur i hur de ska läggas in. Som det är nu finns inte mycket möjlighet för 

avskiljning av stökiga eller aggressiva patienter vilket resulterar i att det kan bli väldigt 
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stökigt inne på avdelningen. Önskemål om mindre och diagnosinriktade enheter med 

möjlighet till avskiljning framkommer under intervjuerna. Själva uppbyggnaden av 

avdelningen fungerar inte heller då det finns fyra flyglar och det finns ingen möjlighet att ha 

uppsikt över vad som händer. 

 

”Jag tycker många gånger kan det vara lite fel patienter som ligger inne för det är sådana 

som vanligtvis skulle ligga på en allmänpsykiatrisk avdelning men nu blandar man hipp som 

happ och det finns liksom ingen struktur” (Specialist utbildad sjuksköterska, 27 år i 

psykiatrisk vård) 

 

Toaletterna är inte utformade på ett bra sätt på vissa enheter. Då urinprov ska lämnas får 

patienterna kissa med dörren lite på glänt eftersom det inte finns plats för två personer inne på 

toaletten.  Det är för få och för små utrymmen vilket medför att arbete inte kan utföras 

samtidigt vilket leder till att man får vänta med vissa patientsamtal till senare. Det kan även 

vara svårarbetat då sekretessen annars kan bli bruten. 

 

Personalutrymmen för återhämtning är dåligt utformade på vissa enheter då det till exempel 

inte finns ett lunchrum där mycket personal kan sitta och äta samtidigt. Det ska vara två 

avdelningar som delar på det rummet, men i dagsläget kan knappt en avdelning sitta där. På 

en enhet upplevs fikarummet som hemskt och att de inte vill vara där och fika. 

Ett bra och tydligt ledarskap är en viktig faktor för att kunna lämna arbetet mentalt. Det är två 

sorters ledarskap som diskuteras under intervjuerna. Det är det ledarskap som enhetschefen 

har samt det ledarskap som sjuksköterskan har som arbetsledare. Om sjuksköterskan känner 

sig ouppskattad utifrån lönesituationen blir det svårare att trivas på arbetet och då svårare att 

släppa det. Enhetschefen ska känna sin personal och veta vad var och en behöver för form av 

stöd i olika situationer. Det är chefens fingertoppskänsla som ska vara avgörande. Det är även 

av vikt att veta att man har chefens stöd om det skulle uppstå en konflikt. Flera av de 

intervjuade upplever att det är mycket viktigt att veta att de har stöd av sin chef om det skulle 

uppstå något problem eller någon konflikt. 

 

Erfarenhet har betydelse 

Erfarenheten hjälper sjuksköterskorna att känna tillit till sig själv och att de har tillräckligt 

med kunskap för att utföra det arbete som ska göras samt ökar förståelsen för patienter vilket 

bidrar till att det är lättare att lämna mentalt. Den personliga livserfarenheten och 
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personligheten är också en inverkande faktor. Erfarenhet kan leda till frustration när de 

intervjuade inte känner att de får respons för den kunskap de har och de ser att patienterna får 

den bästa vården och även vara ett hinder om sjuksköterskan har varit med om traumatiska 

upplevelser. 

 

Känna tillit till sig själv 

Erfarenhet gör att sjuksköterskan blir tryggare i sin profession. Hon litar mer på sig själv, att 

hon gjort det hon ska, att hon har lämnat över på ett korrekt sätt och litar på att någon annan 

tar över. Med erfarenhet lär hon sig också att det har mindre betydelse att sitta hemma och 

grubbla. De intervjuade uttrycker att en nyutbildad person är osäker på sig själv och då är det 

svårare att lämna tankarna på arbetet men ju längre erfarenhet desto lättare blir det. Erfarenhet 

upplevs som en trygghet och gör det lättare att hantera situationer som kan uppstå, kunskap 

om vad som ska göras, av vem och vad som ska prioriteras. När sjuksköterskan blir säkrare i 

sin roll så kan hon också se saker på ett annat sätt, är mer mogen att hantera arbetet och har 

fler strategier att arbeta med. Har hon erfarenhet att luta sig mot så känner hon sig trygg och 

finns det trygghet i olika situationer så är det inget problem att släppa det efteråt. 

 

Erfarenhet och kunskap gör att sjuksköterskan kan läsa av och hantera situationer på ett 

korrekt sätt och det gör att hon kan känna sig lugn i sig själv. Har hon varit med om liknande 

situationer tidigare blir hon härdad, det är inte lika skrämmande och då är det lättare att 

hantera och avstyra. Hon får lite hög puls men vet att det går över. Det är lättare att ligga 

steget före och hon kan förstå när en situation kan uppstå och vara förberedd och då också 

finnas som ett stöd för andra med mindre erfarenhet. Hon ser till att skydda medpatienter och 

personal och agera snabbt. Det är också lättare att känna in vad patienten behöver för att 

förebygga att situationer uppstår. Saknas däremot kunskap och erfarenhet så kan det leda till 

att det inte blir patientsäkert. 

 

“ju mer erfarenhet man får desto lättare är det att lämna jobbet på jobbet och ha sin fritid 

när man är ledig.” (Specialistutbildad sjuksköterska, fem år i psykiatrisk vård) 

 

Erfarenhet av traumatiska händelser kan både leda till en positiv utveckling och vara 

hämmande på samma gång. När sjuksköterskan varit med om traumatiska händelser och 

förlorat patienter så kan hon utveckla större förmåga att känna igen liknande varningstecken 

vid andra patientsituationer. Erfarenheten kan hjälpa henne att hantera svåra situationer med 
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hjälp av kunskap från tidigare liknande situationer där utgången varit lyckad eller misslyckad. 

Men det kan också leda till att förmågan att arbeta blir nedsatt en tid efteråt. Den lyhördhet 

som behövs i patientarbetet är hämmad och personen kan bli avskärmad. Att möta något som 

påminner sjuksköterskan om det hon varit med om kan göra att personen blir frånvarande 

stundvis för patienter och möten med dessa.  Efter dåliga erfarenheter med patienter kan det 

ha inverkan på hur sjuksköterskan upplever mötet med dem efteråt och hindra känslan av tillit 

nog att känna sig trygg. De intervjuade beskriver vidare att det är viktigt att ta lärdom av den 

erfarenhet som finns också hos patienten och att sjuksköterskan tittar på patientens tidigare 

beteende för att förebygga att negativa händelser upprepas. 

  

Ökad förståelse och kunskap 

Med erfarenhet kommer också en förståelse för situationer som uppstår och därmed är det 

också lättare att lämna. Exempelvis vid suicidhot kan intervjupersonerna förstå när det 

handlar om just hot för att patienten hoppas på att få sin vilja igenom och hon har sett att 

läkarna har kontroll över situationen. Intervjupersonerna har också lärt sig att känna igen när 

det är risk att något ska hända och är då extra vaksam. Våldssituationer är också lättare att inte 

bli känslomässigt påverkad av när förståelse finns för att patienten är våldsam för att de mår 

dåligt eller för att de är frustrerade när någon utövar sin makt och då kanske inte har förmåga 

att uttrycka det på något annat sätt. 

 

Efter traumatiska situationer på arbetet pågår en bearbetning som kan liknas vid ett 

sorgearbete, det pågår tills man förstått alla nivåer av vad som skett och fått distans till det. 

Sjuksköterskan kan intellektuellt acceptera att hon gjort det hon kunnat och därefter kan 

känslorna följa efter. I efterhand när intervjupersoner ser tillbaka på jobbiga händelser som de 

bearbetat och kunnat släppa så kan de se på det från en helt annan synvinkel. En del tråkiga 

erfarenheter får sjuksköterskan acceptera att leva med. Sjuksköterskan kan gå vidare och 

fortsätta arbeta efter traumatiska händelser men vissa ärr får hon leva med, det kan ingen göra 

något åt och det är något hon får räkna med om hon väljer att arbeta i detta yrke. En annan 

intervjudeltagare berättar att när denne varit med om hemska upplevelser som att en patient 

suiciderar så är det något som inte glöms. 

 

“många av patienternas ansikten försvinner eller namnen framförallt namn, men henne 

kommer jag ihåg.” (Specialistutbildad sjuksköterska, 24 år i psykiatrisk vård) 
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Intervjupersoner upplever att det saknas kunskap både från läkarnas sida och från 

vårdpersonalens sida. De uttrycker frustration när patienter straffas av okunskap och när 

sjuksköterskan inte får respons för den kunskap hon har. När sjuksköterskan sätter sig in i 

patientens perspektiv, ser vad de har för behov och ser att de behoven inte blir tillfredställda 

så känner hon inte att man ger en bra vård. 

 

“[...]man håller sig inte till evidensen, man läser inte socialstyrelsens riktlinjer och har nån 

slags “tyckiatri” och det ger mig en slags frustration” (Specialistutbildad sjuksköterska, elva 

år i psykiatrisk vård) 

 

Intervjudeltagare upplever stor skillnad om läkare vågar stå för kunskap om vad akutpsykiatri 

handlar om och vilka patienter som är i behov av den vården. De upplever att det är för 

mycket tyckande och diffust i nuläget. 

 

Galghumor verkar användas av en del personal för att kunna hantera jobbiga situationer. 

Intervjupersoner anser att det är ett flyktbeteende som är dåligt för personalens välbefinnande 

på sikt samt att det finns en risk att det påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt och skapar en 

negativ jargong. Intervjupersoner upplever också att det blir ett negativt bemötande och 

klagande gällande patienter som är återkommande. De tror att förklaringen är frustration över 

att inte kunna hjälpa den människan. Det verkar finnas en negativ kultur på avdelningen där 

personal ägnar sig åt tyckande som inte är baserat på vetenskaplig kunskap. Detta upplever  

intervjudeltagare blir negativt för arbetsmiljön. Det leder till interna stridigheter och att 

personalen inte har samma mål.   

 

Vidare uttrycks vikten av att arbeta utifrån en gemensam värdegrund och stötta varandra som 

personal i att jobba mot samma mål men med olika roller och uppgifter för att det ska bli så 

bra som möjligt för patienten. Det upplevs vidare som viktigt att ta tillvara patientens 

kunskaper om sig själv och se patienten utifrån ett helhetsperspektiv som en individ med ett 

liv utanför vården. Intervjupersonerna anser att professionellt bemötande för suicidala 

patienter handlar om att ta lärdom av tidigare erfarenheter, finnas nära patienten i vad hon 

känner och upplever samt att göra anhöriga delaktiga. 
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Individuella egenskaper och påverkan av personlig erfarenhet 

Flera intervjupersoner uttrycker att det beror på en själv när det gäller att släppa arbetet efter 

arbetspassets slut och att det är olika beroende på personligheten. För en väldigt noggrann 

person som inte vill missa saker och tycker om att vara förberedd så kan det vara svårare och 

för en eftertänksam person som funderar mycket är det lätt att gå hemma och tänka på arbetet. 

En sjuksköterska uttrycker: 

 

“När man ser i det stora hela så så kan man inte rå för att man känner, det är ju bara något 

som vi alla är olika i hur vi känner i svåra situationer. Jag tror att på ett sätt är det bra att vi 

är olika, det är ju inget rätt eller fel att känna olika saker.” (Specialistutbildad sjuksköterska, 

27 år i psykiatrisk vård) 

 

I yrken där möten sker med patienter med svåra livsöden blir personen berörd på ett eller 

annat sätt och kanske har det med personligheten att göra hur mycket funderingar och tankar 

som kommer och hur denne reagerar på olika händelser. Sjuksköterskans bakgrund påverkar 

vad för känslor och tankar som väcks, vad på arbetet hon tycker är jobbigt, hur påverkad hon 

blir av arbetet och därmed hur svårt det är att släppa det. Vissa saker på arbetet berör 

intervjupersonerna mer och då är det svårare att lämna det mentalt efter arbetspassets slut. 

 

“[...]nu känns det som att jag har kommit en bit på vägen och kan ändå lämna mycket här på 

arbetet men vissa saker berör ju mer och då har jag svårt att lämna. Då är det 

svårare.”(Sjuksköterska, nio år i psykiatrisk vård) 

 

Att hålla en professionell distans till patienterna verkar också vara en faktor som påverkar. 

Om sjuksköterskan kan relatera till patientens situation kan det vara svårare att hålla en 

professionell distans och hantera svåra situationer. Det kan vara jobbigt att hantera att 

patienter är i tunga situationer när sympati väcks för dem. Som en intervjuperson uttrycker: 

 

“Jag kan tycka synd om en del för man tycker dom är så ensamma, i allt, och då vill man 

bara hjälpa dom och krama om dom för dom inte har nån annan. Det är jobbigt” 

(Sjusköterska, nio år i psykiatrisk vård). 

 

När sjuksköterskan inte lyckas att skilja på sin yrkesroll och börjar engagera sig privat så blir 

det jättesvårt att lämna. Då blir hon personligt engagerad och det blir ett personligt dilemma. 



22 
 

Tar en patient upp all ens fritid så orkar hon inte arbeta i längden. En intervjudeltagare 

beskriver en annan bild om att vi lever som sjuksköterskor hela dygnet, att det inte går att 

lämna arbetet och bli en annan människa men att det för den skull inte behöver upplevas som  

ett problem. 

 

De intervjuade räknar upp andra individuella faktorer som påverkar hur bra det går att lämna 

arbetet mentalt. Sjuksköterskans egna somatiska status inverkar på hur påverkad hon blir av 

arbetet. Åldern är en annan faktor som påverkar. En sjuksköterska uttrycker att med åldern så 

har humöret trubbats av och då har också ältandet minskat vilket är skönt. Ytterligare en 

faktor som kan påverka är om sjuksköterskan inte trivs på arbetet med de arbetsuppgifter hon 

har och med patientgruppen som hon arbetar med. Då är det svårare att lämna det mentalt och 

då trivs hon ännu sämre. 

 

Kollegor som trygghetsskapande faktorer 

Inom psykiatrin behövs det stort kollegialt stöd i olika situationer. Vid till exempel en 

situation med hot eller våld behövs det en uppslutning av kollegor för att finnas där både 

fysiskt och efteråt även psykiskt. Det behövs ett delat ansvar och en möjlighet att lämna över 

ansvaret till kollegorna. 

 

Fysiskt och psykiskt stöd 

Alla intervjuade uttrycker att de behöver stöd i olika situationer. Dels då det finns patienter 

som upplevs oberäkneliga och de inte vet vad de kan göra och dels i andra hot- och 

våldssituationer. Då är det bättre att ta ett steg tillbaka och sluta upp med mer personal och 

vakter innan personen går in i situationen igen. Upplevelsen av att det finns tillgång till fler 

vakter än tidigare är väldigt positivt för flera intervjuade. Det ger en bättre trygghet att veta att 

det finns både personal och vakter att tillgå om det skulle behövas. 

 

”[...]men jag tycker ändå att känner man sig rädd och man ska in till en patient och så där att 

ja men kan du hänga på, alltså att man har en kollega med och det är som att det är helt 

naturligt” (Specialistutbildad sjuksköterska, sju år i psykiatrisk vård) 

 

Flera intervjuade uttryckte även att de hade ett behov av stöd från läkarna. Att veta att läkaren 

har en planering i behandlingen och att det finns en plan för att undvika hot och 
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våldssituationer och inte avvakta för länge så att de uppstår. Det är läkarna som har makten 

men de ingår i arbetsgruppen. Det upplevs stor skillnad i arbetsmiljön om läkaren har ett 

helhetstänk eller inte och om de vågar fatta beslut. Det finns alltid en överläkare som 

medansvarig och som sjuksköterskan kan rådfråga och det upplevs som att det är viktigt att 

det inte är för stor omsättning på läkare. Flera intervjuade beskrev att de känner att de läkare 

som de har ett långvarigt och väletablerat förtroende och samarbete med har de lättare att 

vända sig till och känner ett större stöd av. 

 

Enligt de intervjuade är det kollegiala stödet enormt viktigt och det stödet innebär att det finns 

förståelse för varandra och när de kan hjälpas åt, förståelse för att de kan ha sämre dagar på 

grund av olika omständigheter i ens privatliv samt att vissa situationer eller patienter kan vara 

mer krävande för vissa personer. Att avlasta, hjälpa och stötta varandra i situationer som 

känns svåra eller jobbiga samt vara lojala, toleranta och lyhörda mot varandra. 

 

De intervjuade uttrycker också vikten av att kunna ha roligt tillsammans som personal när 

arbetet är krävande. Det ska vara naturligt att ta hjälp av varandra när någon kan känna sig 

osäker eller rädd, kan de inte det så är det något viktigt som fattas. Det ska finnas ett outtalat 

löfte om att hjälpa och stötta varandra. Det blir ett hinder när det inte finns där. När det finns 

vissa kollegor de inte litar på utgör det ett stort hinder. 

"Det var fruktansvärt för det var ingen som brydde sig om mig! Utan jag blev sittande där 

gråtandes" (specialistutbildad sjuksköterska, 20 år i psykiatrisk vård) 

 

Överlämnande av ansvar 

Om ett suicidhot uttrycks över en telefon är det svårare att släppa då patienten är i en 

oskyddad miljö och de intervjuade känner ett ansvar över att något ska hända. 

 

”du är inte riktigt säker på om det kommer bli värre och du liksom känner att du har ett stort 

eget ansvar.” ( Specialistutbildad sjuksköterska, 27 år i psykiatrisk vård) 

 

Vid ett suicidhot uttrycker flera intervjuade att de tar det säkra före det osäkra och rådfrågar 

läkare för de vill ha “ryggen fri” och vill inte känna att de bär det ansvaret. Det är även lättare 

att släppa ett suicidhot som lämnas på en avdelning för då finns vetskapen att patienten är 

trygg och de har personal omkring sig som gör korrekta bedömningar och då kan 

sjuksköterskan känna sig trygg med att de på avdelningen har ansvaret. 
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Flera intervjuade upplever ett stort ansvar över att de är länken mellan läkaren och patienten, 

om något brister där är det sjuksköterskans ansvar. Vid mer vårdkrävande patienter finns 

många funderingar kring om de gjorde rätt eller fel i en viss situation. Vissa uttryckte att de 

känner ett stort ansvar i att sätta extravak eller extra tillsyn på patienter som mår dåligt men 

att patienten kan göra saker när de blir lite friskare och har mer ork. En intervjuad upplevde 

att sjuksköterskorna har läkare att luta sig mot, de behöver inte ha det där toppansvaret men 

med faktiskt ansvar utan mandat att ta beslut är ett sätt att bränna ut sig på. 

 

Alla intervjuade uttryckte ett ansvar för att ingen ska bli skadad i någon situation. Att de 

känner att de uppfattat situationen korrekt, att de har hanterat den på ett bra sätt och att ingen 

blivit skadad, vare sig personal eller patient samt att de har följt upp om det är något någon 

funderar på. De känner även ett ansvar över att patienterna är skyddade i akuta eller hotfulla 

situationer. De är ansvariga i dessa händelser, de tar tag i situationen, kollar så att alla mår 

bra, att patienten ligger bra och inte är skadad samt att de reder ut vad det berodde på. 

 

Överlämnande av ansvar och arbetsuppgifter kan vara både ett stöd och ett hinder. Ett stöd är 

det om sjuksköterskan kan lämna över och förlitar sig på att det blir gjort. Att känna att de kan 

lämna över ett uttryckt suicidhot och veta att personen tar hand om den patienten. Även att 

kunna förlita sig på att det som lämnas över till medarbetarna verkligen blir gjort. Om de 

rapporterar över och dokumenterar i journalen kan läkarna ta över gällande insatser och 

åtgärder som ska utföras. De förlitar sig på sina kollegor och andra professioner. Det känns 

lättare att lämna om sjuksköterskan har ringt det de ska, har dokumenterat i journalen och 

rapporterat vidare. 

 

"Man måste, mycket handlar ju om att förlita sig på sina medarbetare till exempel, att det 

som ska göras blir gjort jag känner att här finns det" (Specialistutbildad sjuksköterska, sju år 

i psykiatrisk vård) 

 

Ett stort hinder är om sjuksköterskan inte litar på att kollegorna tar vid och fortsätter 

omvårdnaden som planerat. En intervjuad upplever att hon tänker att bara de inte skriver ut 

patienten när jag är hemma. Sen när hon kommer tillbaka till arbetet kollar hon liggaren för 

att se om patienten är kvar. En annan intervjuad uttrycker att det är svårare att släppa när hon 
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går hem om det är svårt att lita på kollegorna. En annan upplever att det är lättare att lämna 

om allt flyter på bra. 

 

Att få ventilera och sortera tankar och känslor 

Vikten av att få ventilera alla tankar och känslor som uppkommer i mötet med patienter 

framkommer som en viktig faktor. Det kan handla om att sortera sina egna tankar för sig 

själv, att ventilera tillsammans med kollegor eller under handledning. 

 

Vikten av reflektion med kollegor 

De flesta intervjuade uttrycker att det viktigaste på arbetsplatsen för att kunna lämna arbetet 

mentalt är att få reflektera med kollegorna. Reflektion med kollegor gör att de får ventilera 

och utbyta tankar och känslor och kan bearbeta svåra händelser, de kan få svar på om de 

agerat rätt, om något hade kunna göras annorlunda eller om något mer hade kunnat 

göras.  Reflektionstid skulle också kunna bidra till att skapa ett gemensamt arbetssätt och 

arbeta förebyggande. Reflektionen gör också arbetet roligare och bidrar till utveckling anser 

intervjupersonerna. För att åstadkomma reflektion krävs lyhördhet för varandra och 

kollegorna upplevs som ett bra stöd. Det som upplevs som hinder för reflektion, att tiden 

oftast inte räcker till. 

 

“[...]och oftast kanske vi är ensamma och då lägger man bara locket på och jobbar vidare 

och det är då det öppnar upp för att tankarna kommer på bussen hem och det kommer över en 

bara, voosch!” (Sjuksköterska, nio år i psykiatrisk vård) 

 

De intervjuade berättar att om tankar på jobb eller patienter följer med hem så brukar de 

reflektera med kollegor på fritiden och en del anser inte att det är någon belastning att vara 

tillgänglig för reflektion på fritiden om det kan hjälpa en kollega att känna sig trygg. Men det 

är trots allt obetald tid som läggs på arbete. Intervjupersoner uttrycker att tid för reflektion 

med kollegor på arbetstid upplevs som väldigt viktig och något som alla borde få ha. 

 

Åsikterna går lite isär gällande vilken form för reflektion som är bäst. Reflektion löpande 

under dagen kring problem som uppstår anser en del av de intervjuade vara mest effektivt för 

att kunna lämna tankarna på jobbet. De upplever att avsatt reflektionstid kan vara pressande 

och att det då kan vara svårt att få till en bra reflektion. Andra har uppfattningen att 

reflektionstid är något som skulle vara nyttigt och behöva införas i arbetsmiljön. De uttrycker 
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att avsatt tid 10-15 minuter skulle vara tillräckligt för att stämma av med kollegor vad som 

hänt under dagen och få bekräftelse på det arbete som utförts. 

 

Vid ensamarbete så kan det vara svårt att reflektera över arbetsdagen tillsammans med andra. 

De dagar som det mest skulle behövas är det dessutom ofta så att sjuksköterskan kanske 

arbetat lite längre och de flesta andra har gått hem för dagen. Då skulle det behövas avsatt tid 

för reflektion, anser intervjupersonerna. Även vid rutinmässig reflektion efter arbetspasset 

behöver det vara tillräckligt med personal och en intervjudeltagare berättar att de tidigare hade 

avsatt reflektionstid men att det “rann ut i sanden” efter en månad ungefär då andra 

arbetsuppgifter prioriterades. 

 

Andra förslag på hur rutinmässig reflektion skulle kunna se ut har getts. En intervjuperson 

önskar rutinmässig reflektionstid varje eller varannan vecka där situationer som uppstått kan 

lyftas och diskuteras tillsammans. Ytterligare ett förslag är att träffas i mindre grupper och ha 

reflektion under strukturerade former där var och en i gruppen får varsin dag att berätta om 

sina erfarenheter medan övriga reflekterar över det som sägs. 

 

För att kunna arbeta förebyggande och hantera situationer med våld krävs att personalen 

reflekterar över det tillsammans och gör upp gemensamma planer. Rutinmässig reflektion 

verkar finnas efter svåra händelser som hot- och våldsituationer vilket de intervjuade 

beskriver som hjälp för att kunna släppa detta efteråt.  Även om personen är lugn och kan 

agera snabbt i en akut situation så kommer ofta upprörda känslor efteråt. När det är svåra 

situationer upplevs det bra att prata med alla som är inblandade för att få förståelse för att 

olika personer agerar och upplever det på olika sätt. Hot och våld-situationer upplevs 

obehagliga av intervjupersonerna och väcker oro för patienter och kollegor. Det väcker också 

rädsla att kanske agera kränkande mot patienten. Då väcks tankar efteråt på om agerandet 

varit rätt och vad det egentligen var som hände vilket leder till behov av att få prata om det 

inträffade. Reflektion efteråt upplevs då som extra viktig. 

 

“[...]men så länge jag vet att det gick rätt till, det var ingen som skadades så kan ju jag känna 

ett lugn.” (specialistutbildad sjuksköterska i psykiatri, fem år i psykiatrisk vård) 
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Möjlighet till egen reflektion 

Om sjuksköterskan inte hinner reflektera på arbetsplatsen så följer tankar med hem. 

Intervjupersoner uttrycker att arbetet fortsätter hemma genom att tänka på lösningar inför 

nästa arbetspass, hur hon kan gå vidare. 

 

Vid patientfall där patienten är mer vårdkrävande eller suicidala är det svårare för 

sjuksköterskan att släppa tankar på om hon agerat rätt, om hon skulle ha tänkt annorlunda. 

När patienter är suicidala väcks även funderingar hos de intervjuade på hur det kommer sig att 

patienten känner så och hur patienten kan få hjälp. Detta upplevs som en omöjlighet att släppa 

helt och hållet. 

 

Om det har varit ett intensivt arbetspass fortsätter reflektionen efter arbetspassets slut och 

tankar reds ut kring allt som hänt. När det är för lite personal blir det en otrolig stress på den 

personal som är kvar. Då upplevs det svårare att komma undan för reflektion. När det inte 

funnits tid att ventilera med kollegor under arbetspasset kommer det över en efter 

arbetspassets slut. Om sjuksköterskan pressar sig under hela arbetspasset och inte har 

möjlighet att bearbeta och reflektera över det är det svårt att lämna arbetet mentalt. Dessutom 

är sjuksköterskan då också trött och då är det ännu svårare att bearbeta dagens händelser och 

det blir lätt ältande istället för reflektion. 

 

“[...]men när man här hela tiden är i sociala sammanhang, personliga möten, förväntningar 

från patienter, från anhöriga, samtal med socialtjänsten. Allt det där bara snurrar på i ett och 

så helt plötsligt ska du komma hem”(Specialistutbildad sjuksköterska, elva år i 

psykiatrisk vård) 

 

Vissa svåra händelser har intervjupersonerna bearbetat på egen hand utan handledning och 

stöd från kollegor genom att skapa förståelse för vad som inträffat och därefter kunnat gå 

vidare. 

 

När något avvikande hänt på arbetet tar sjuksköterskan med sig det hem i tankarna och hon 

kan upptäcka att hon pratar om jobbet fast hon egentligen borde vara närvarande i hemmet. 

Vidare uttrycks fördelen med att ha stöttande familjemedlemmar genom att kunna reflektera 

med dem kring saker som berört en på arbetsplatsen. Samtidigt så beskriver de intervjuade att 

det är lätt hänt att om jobbsnack får ta för mycket utrymme i hemmet så trycker det undan 
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andra delar av livet. Det upplevs viktigt att ha gått igenom sina egna tankar på arbetet innan 

arbetets slut, sen gäller det att ha egna verktyg för att hantera när det är svårare att lämna 

arbetet mentalt. Efter händelser som varit svåra att lämna beskriver de intervjuade att de kan 

pendla mellan att älta vad som hände, om de hade någon bidragande orsak och att stänga av. 

Tillslut anser de att det bara är att bestämma sig för att det får vara nog med ältande, 

långvarigt ältande leder tillslut till sjukdom. En sjuksköterska berättar om en gräns halvvägs 

hem dit det är okej att älta och reflektera över jobbet och sen bestämma sig för att släppa det. 

 

“[...]och sen bara bestämma sig för, det är nämligen så man måste göra, bestämma sig för att 

släppa det. Att man måste lämna det på jobbet.” (Specialistutbildad sjuksköterska, elva år i 

psykiatrisk vård) 

 

Betydande med handledning 

Handledning kan se olika ut. Den kan vara både individuell och i grupp beroende på person 

och vad hon föredrar. Sjuksköterskor upplever att individuell handledning ger en större 

möjlighet att blott alla tankar, känslor och affekter kopplade till situationen. 

 

På vissa arbetsplatser saknas handledning i nuläget och intervjupersoner önskar att det skulle 

finnas handledning för att kunna utbyta tankar och känslor kring jobbiga situationer för att 

kunna få förståelse för sina upplevelser. Särskilt vid ensamarbete upplevs det som stor hjälp 

att ha handledning och få reflektera kring sina egna känslor i relation till patientarbetet. 

 

“[...]Men handledning kanske kring särskilt vårdkrävande patienter är ju viktigt, vad krävs 

för att få resultat?”(Specialistutbildad sjuksköterska, 34 år i psykiatrisk vård) 

 

En sjuksköterska beskriver att när traumatiska händelser sker på arbetet så är det svårt att 

arbeta produktivt efteråt då tryggheten i att ha nära kontakt med patienter är skadad. Då är det 

viktigt att ha etablerad trygg handledning. Vid utförda suicid blir vem som helst berörd och 

bär med sig det. Då ska det finnas möjlighet till krishantering med någon utomstående 

behandlare. Om tid ägnas åt att gå igenom händelser i efterhand så upplever sjuksköterskor att 

det går att se tydligare och på djupet vad som hänt. Vidare beskrivs att handledning är det som 

hjälpt bäst för att gå vidare efter traumatiska händelser. Handledning ger en möjlighet att 

förstå situationer i ett större sammanhang och bidrar till att få förståelse för det som inträffat. 
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Diskussion 

För att kunna utföra god omvårdnad och klara av att möta patienter i svåra situationer inom 

psykiatrisk vård krävs att fritiden ger möjlighet till återhämtning. Om arbetsmiljön är 

krävande är det viktigt att kunna lämna den även mentalt efter arbetspassets slut. 

Syftet med studien var att beskriva faktorer av betydelse i psykiatrisk vård för sjuksköterskans 

möjligheter att lämna arbetet mentalt efter arbetspassets slut. 

De faktorer som framkom efter analys av de transkriberade intervjuerna och som presenterats 

i resultatet var; påfrestningar på arbetet, organisatoriska problem, erfarenhet av 

betydelse, kollegor som trygghetsskapande faktorer, att få ventilera och sortera tankar och 

känslor. Stress och hög arbetsbelastning framkom som en viktig faktor som försvårade 

möjligheten att lämna arbetet mentalt efter arbetspassets slut. Finns det tillräckligt med 

personal, så finns möjlighet att ha både löpande reflektion och avsatt tid för reflektion och 

handledning. Finns det dessutom tillräckligt med personal så blir det inte samma belastning 

och stress för de som arbetar och då ökas möjligheten till att föregå situationer som kan vara 

svåra att släppa efteråt.  

 

Enligt Freimann och Merisalu (2015) kan det vara av stor betydelse att kontrollera 

arbetsbelastning, arbetstakt och emotionella arbetskrav då stress och utbrändhet även skapade 

negativa relationer i arbetsgruppen. Dessa negativa aspekter gjorde att de bra värderingarna 

och den respektfulla och hjälpsamma attityden på arbetsplatsen försämrades och det fanns risk 

att handledningen blev drabbad. Alla riskfaktorer kan kanske inte elimineras men det är 

viktigt att försöka minimera så många som möjligt. Gonge och Buus (2011) fann också att ett 

högt arbetstempo på arbetsplatsen gav en försämrad handledning och personerna tog inte till 

sig den lika bra. 

 

I aktuell studie framkom att dåligt anpassade lokaler upplevdes som ett hinder och minskade 

möjligheten att lämna arbetet mentalt efter arbetspassets slut. I en studie av Van Bogaert et al. 

(2012) framkommer att arbetsmiljön i psykiatrisk vård har stor påverkan på de anställdas 

engagemang, tillfredsställelse med sitt arbete, resultatet av arbetet och därmed den vård som 

patienterna får. Det framkom att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård upplever mycket brister 

i sin arbetsmiljö. Sjuksköterskorna önskar att det finns mer handledning, de känner att de 

behöver mer stöd och tid då känslor av stress, trötthet och otillräcklighet finns och stör dem i 
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sin återhämtning. De organisatoriska problemen med otillräckliga rutiner och dåligt anpassade 

lokaler stör sjuksköterskorna i det dagliga arbetet. 

 

Från den 31 mars 2016 finns en ny arbetsmiljölag AFS 2015:4. Dessa nya föreskrifter har 

tagits fram för att förebygga ohälsa som är arbetsrelaterad. De föreskrifterna reglerar mål, 

arbetsbelastning och kunskapskrav som finns i organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa 

föreskrifter synliggör för både arbetsgivaren och de anställda vad de behöver och måste göra i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet. De nya reglerna ska hjälpa arbetsgivaren att göra rätt med 

hjälp av att vara tydliga och konkreta. För att ge några exempel ska arbetsgivaren se till att 

resurserna anpassas till de krav som finns. Om kravet är större än resurserna så måste 

arbetsgivaren minska på arbetsbelastningen, ge möjlighet till återhämtning, ändra 

prioriteringsordningen eller öka bemanningen. Arbetsgivaren måste även planera in 

återhämtning då arbetstiderna läggs (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) finns det även föreskrifter för den anställda som ska 

medverka och följa de regler och föreskrifter som finns på arbetsplatsen. Den anställda är 

även skyldig att meddela om det finns några akuta brister eller risker på arbetsplatsen. Den 

anställda ska inte kompensera för bristerna i arbetsmiljön utan den ska meddela om dem 

istället. 

 

Det belystes i aktuell studie att de intervjuade upplever att var och en behöver hitta sina egna 

strategier för att kunna lämna arbetet mentalt och flera beskriver att de under årens lopp har 

utvecklat strategier som hjälper dem. Det finns sedan tidigare studier som belyser olika 

interventioner för att bättre kunna hantera arbetssituationen och kunna hantera stress 

(Edwards & Burnard, 2003). Dessa studier beskriver träning och kunskap för att bättre kunna 

möta patienten, avslappningstekniker, workshops i stresshantering, kartläggning av socialt 

stöd, kurser i terapeutisk kunskap och kurser där sjuksköterskor fick kunskap i att hjälpa 

patienter att se sina problem i ett större perspektiv samt kunna samarbeta bättre. 

 

I aktuell studie framkom att ökad förståelse för inträffade situationer upplevs som en 

hjälpande faktor för att kunna gå vidare. Även erfarenhet angavs som en viktig faktor. 

Intervjupersonerna uttrycker att erfarenhet ger dem trygghet i sin yrkesroll. Gonge och Buus 

(2011) beskriver att det är ett samband mellan handledning och upplevelse av positiv 

effektivitet vilket då leder till mindre stress, ökad arbetstillfredsställelse, mindre känslomässig 
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utmattning och avhumanisering. De fann även att personer med lång erfarenhet bättre tar till 

sig handledning och att det ger dem bättre förståelse. 

 

Intervjupersonerna i aktuell studie beskriver en negativ attityd på avdelningen att vård bedrivs 

baserat på personligt tyckande istället för på vetenskaplig kunskap och att detta bidrar till 

sämre vård och sämre arbetsmiljö. Copingstrategier verkar minska utbrändheten (McTiernan 

& McDonald, 2015). Volpe et al (2014) fann att icke medicinsk psykiatripersonal hade mer 

och längre kontakt med patienter utan att bli stressade. Detta sker genom att de har en 

depersonalisering som copingstrategi i en jobbig och stressande arbetsmiljö. McTiernan & 

McDonald (2015) fann att denna depersonalisering var högst på avdelningar med mycket 

patienter och där patienterna var akut sjuka. Patienterna hade längre vårdtider på grund av att 

sjuksköterskornas engagemang minskade och den terapeutiska alliansen inte fick tillräcklig 

tid att utvecklas. 

 

I aktuell studie framkom att de som arbetade i slutenvården behöver stöd från kollegorna och 

att hela arbetsgruppen från läkare och neråt i hierarkin behöver samarbeta och dra åt samma 

håll. De som arbetar i öppenvården upplever stort ansvar och att inte kunna lämna över till 

någon som det svåraste. Acker (2011) fann att de som arbetar med svårare psykiskt sjuka 

människor ofta är mer stressade och utbrända än de som arbetar med personer med mildare 

psykisk sjukdom. Det långsamma tillfrisknandet och komplexiteten hos denna patientgrupp 

och i den begränsade miljö där de vårdas gör arbetet mer stressande.    

 

De intervjuade sjuksköterskorna uttrycker att stöd från kollegor och chefer är en viktig faktor 

för att kunna lämna arbetet mentalt. Även arbetsbelastningen har stor betydelse för detta. I en 

studie av Coffey & Coleman (2001) där sambandet mellan stress och stöd inom 

rättspsykiatrisk vård undersöktes framkom att många i studien hade upplevt utbrändhet, att 

storleken på arbetsbelastning och stress hade ett samband, att stöd från ledning och kollegor 

hade en hjälpande funktion och att alkohol användes i stor utsträckning för återhämtning. 

Alla intervjuade i aktuell studie beskriver vikten av att ventilera och sortera sina tankar och 

känslor för att kunna lämna arbetet mentalt efter arbetspassets slut men åsikterna går isär 

gällande vilken form för reflektion som är bäst. Någon nämner vikten av att ha en chef som 

känner sina anställda så pass att de kan erbjudas den hjälp som just de behöver, att det som 

passar den ena kanske inte passar den andra. Så lösningen kanske är att inte erbjuda ett enda 

forum för reflektion utan att arbetsmiljön behöver formas så att alla kan få det som just de 
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behöver. Olofsson (2005) har gjort en studie gällande handledning kring tvångsåtgärder där 

liknande dilemman beskrevs som av informanterna i aktuell studie. 21 sjuksköterskor beskrev 

svårigheten med att planera för att få avsatt tid för handledning men att när de hade 

handledning så gav det sjuksköterskorna möjlighet att känna bekräftelse i sina upplevelser, det 

bidrog till ökad förståelse för varandra och även för patienterna. Vissa upplevde dock att 

handledningen inte skedde när de behövde den och att det var svårt att i efterhand gå igenom 

händelser som de redan hade lämnat. 

 

De intervjuade beskrev hur de led med patienterna i deras svåra situationer samt upplevde att 

patienterna inte fick den vård de behövde baserat på vetenskapliga riktlinjer och att 

sjuksköterskorna inte fick respons för sin kunskap. Detta innebar både vårdlidande för 

patienten men även lidande för sjuksköterskan. Enligt Socialstyrelsen (2009) så är en av de 

vanligaste orsakerna till vårdskador på grund av brister i kommunikation, samverkan och 

hantering av information. I en studie av Vincze, Fredriksson och Wiklund Gustin (2015) 

framkommer i intervjuer med sjuksköterskor i psykiatrisk vård att de hanterar lidande hos 

patienterna på olika sätt, antingen genom att ignorera det och istället fokusera på mer 

utagerande patienter eller genom att se på lidandet som en naturlig del av vården eller genom 

att möta patienten i sitt lidande vilket de beskrev som en stor utmaning.  

 

Sjuksköterskorna i aktuell studie beskriver också hur patienter blir dåligt bemötta och 

avsaknad av en tydlig gemensam värdegrund. I en studie av Skorpen, Rehnsfeldt och Arstad 

Thorsen (2015) beskriver patienter att det inte är stora handlingar som behövs från 

vårdpersonalen för att de ska känna värdighet, det kan räcka med små handlingar som att säga 

godmorgon eller att de blev erbjudna en kopp kaffe. Vidare beskrev de vikten av att bli sedda 

i sin helhet som människor.   

 

Omvårdnadens värdegrund säger att patienterna ska få en vård baserad på respekt för 

personens värdighet, integritet och självbestämmande och detta ska leda till en känsla av 

hopp, tillit och ett lindrat lidande trots ohälsa. Ett bra sätt att påminnas om värdegrunden och 

dess betydelse är att ständigt diskutera och reflektera över de etiska ställningstaganden som 

sker i vården. Denna kompetens och kunskap tillsammans med den evidensbaserade 

omvårdnadskunskapen utgör grunden för att god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Genom att föra fram denna kunskap på arbetsplatsen kan kunskapen hjälpa till att 

försöka ge de möjligheter som sjuksköterskor behöver för att kunna lämna arbetet mentalt 
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efter arbetspassets slut och därmed ge dem möjlighet till återhämtning. Detta sker genom att 

belysa vilka förutsättningar som behövs på arbetsplatsen för att sjuksköterskorna ska kunna 

lämna arbetet mentalt. 

 

Ur ett samhällsperspektiv är det av största vikt att sjuksköterskor får återhämtning och att 

stress och utbrändhet kan föregås. Sjukskrivningar på grund av stress är en stor kostnad för 

samhället. Enligt försäkringskassan (2015) berodde 14 procent av alla sjukskrivningar på akut 

stressreaktion, detta gällande alla yrkeskategorier.  

När möjlighet ej finns till återhämtning leder det till att personal säger upp sig och byter 

arbetsplats eller yrke. Det leder till en förlust i både kunskap och erfarenhet för arbetsplatsen 

och därmed försämrad arbetsmiljö och kvalitet på vården när erfaren personal slutar.  

I studien var 8 av de 10 intervjuade kvinnor vilket kan påverka möjligheten till återhämtning 

efter arbetet och därmed också resultatet i aktuell studie. I en rapport av Sveriges kommuner 

och landsting presenteras debatten kring att kvinnors högre sjukfrånvaro till stor del beror på 

att de utför obetalt hemarbete i mycket högre grad än män. Kvinnors arbetstid består till 46 

procent av obetalt hemarbete medan männens arbetstid obetalt hemarbete är 36 procent 

(Smirthwaite, Tengelin & Borrman, 2014) 

 

Begränsningar 

I en intervju kan frågor följa upp olika svar och idéer som framkommer under intervjun vilket 

fördjupar och utvecklar intervjun. Det är även bra att förstå vad den icke-verbala 

kommunikationen förmedlar under intervjun (Bell, 2000). Studien har vissa svagheter. 

Intervjuerna genomfördes delvis på författarnas egna arbetsplatser vilket kan påverka 

resultatet, delvis genom att författarna har viss förkunskap hur arbetsplatsen ser ut. Det kan 

också ha påverkat resultatet genom att intervjupersonerna möjligtvis valt att utesluta vissa 

upplevelser för att inte blotta sig inför en kollega (Bell, 2000).  Intervjupersonerna har valts 

utifrån målsättning att få ett brett perspektiv gällande ålder, kön, erfarenhet och arbetsplats 

vilket ger bredd och variation i upplevelser från informanterna (Polit & Beck, 2014). Dock 

har ingen som intervjuats varit nattarbetande eller anställd inom rättpsykiatri vilket ger en 

något mindre bredd på perspektiven vilket är en viktig aspekt i överförbarheten i en kvalitativ 

studie (Polit & Beck, 2014). Intervjupersonerna deltog konfidentiellt men samtliga valde att 

genomföra intervjun på respektive arbetsplats vilket kan ha påverkat resultatet. En oro var att 

traumatiska upplevelser skulle rivas upp för intervjupersonerna, detta fördes en dialog kring 

och de intervjuade var medvetna om möjligheten att dra sig ut vilket ingen gjorde.  
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Att vi var två intervjuare är både en brist och en styrka. Detta på grund av att flera intervjuare 

kan ge en skevhet då de inte är robotar utan de kan påverka informanterna på ett omedvetet 

sätt till exempel genom kroppsspråk eller i tonläget som en fråga ställs på. Samtidigt är det en 

styrka genom att vi kunde göra varandra uppmärksamma på hur vi ställde frågor samt att vi 

diskuterade före intervjuerna om det fanns risker i hur vi ställde frågor samt vilka frågor (Bell, 

2000). 

 

Slutsats 

Resultatet från studien kan komma till användning för att utveckla arbetsmiljön och ge förslag 

till förändringar som underlättar för sjuksköterskorna att kunna lämna arbetet mentalt efter 

arbetspassets slut. Genomgående framkom att det är viktigt för sjuksköterskor i psykiatrisk 

vård att kunna lämna arbetet mentalt för att få tillräckligt med återhämtning inför nästa 

arbetspass. Det har också framkommit att det inte alltid är så enkelt. Studien kan även vara ett 

underlag för att utbilda sjuksköterskor och medvetandegöra dem om dessa faktorer eller 

användas som underlag till utredning av arbetsplatser i framtiden. 

 

Det har visat sig att de faktorer som leder till utmattning och utbrändhet är samma faktorer 

som påverkar möjligheten att lämna arbetet mentalt. En slutsats som går att dra från det detta 

är att om sjuksköterskorna i psykiatrisk vård inte får de möjligheter som behövs för att lämna 

arbetet mentalt efter avslutat arbetspass ger det sämre möjlighet till återhämtning och i 

längden leder det till risk för utbrändhet. För att de ska få möjlighet till återhämtning krävs att 

arbetsbelastningen är lämplig i förhållande till bemanningen. Detta för att sjuksköterskorna 

ska få möjlighet att utföra det arbete de är ålagda samt få möjlighet till reflektion löpande 

under dagen eller i slutet av arbetspasset. Reflektion var viktigt för att ge sjuksköterskorna 

ökad förståelse för inträffade situationer och bidrog även till ökad förståelse för varandra. Det 

är också av vikt att ha stöd från chefer och kollegor är lyhörda för varandra och att alla arbetar 

utifrån en gemensam värdegrund. Vidare är det värdefullt om lokalerna är anpassade för den 

verksamhet som bedrivs samt att rutiner följs. De intervjuade uttryckte att de genom åren 

utvecklat egna strategier för att kunna hantera situationer de gånger de inte kan lämna arbetet 

mentalt efter avslutat arbetspass. Det skulle vara intressant att vidare fördjupa kunskapen 

kring strategier de använder sig av. Det skulle vara intressant att jämföra resultatet på området 

om samma studie genomförs inom rättspsykiatri och övrig vård. 
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UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för omvårdnad 
 

 

Datum 2015-11-12 

 

Till verksamhetsansvarig – förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

psykiatrisk vård. Under denna utbildning ingår det att skriva ett individuellt arbete på 

magisternivå för att utveckla området för psykiatrisk omvårdnad.   

Syftet med denna studie är att undersöka faktorer av betydelse i psykiatrisk vård för 

sjuksköterskans möjligheter att mentalt lämna arbetet efter arbetspassets slut 

För att kunna utföra god omvårdnad och klara av att möta patienter i svåra situationer i 

psykiatrin så krävs att fritiden ger möjlighet till återhämtning. Om arbetsmiljön är krävande så 

är det viktigt att kunna lämna den även mentalt efter arbetspassets slut. Denna uppsats ska 

belysa vad sjuksköterskor upplever för hinder för att inte kunna återhämta sig mentalt under 

sin fritid. Vi tror också att den kan bli ett underlag för att skapa en arbetsmiljö som befrämjar 

sjuksköterskans möjlighet att mentalt koppla av efter arbetspassets slut. 

Alla sjuksköterskor som deltar i intervjustudien kommer att göra det konfidentiellt och all 

data kommer att avidentifieras vid transkribering och i presentation och arkivering samt att 

materialet kommer att sparas samt förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer åt 

materialet. Sjuksköterskorna kan när som helst avbryta utan förklaring. Utifrån en deskriptiv 

kvalitativ metod kommer vi att intervjua 10-15 sjuksköterskor som arbetar inom i öppen- och 

slutenvård. Deltagarna kommer att få välja tid och plats för intervjun så att de kan känna sig 

bekväma i situationen. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas 

in och sedan transkriberas i sin helhet. Därefter kommer de att analyseras med hjälp av en 

innehållsanalys. Det är enbart författarna och handledaren som kommer att ha tillgång till 

intervjumaterialet. 

 

För genomförandet av studien ansvarar 

 

Specialistsjuksköterskestudent                                  Specialistsjuksköterskestudent 

Martina Gahm Leg. Sjuksköterska                            Angela Pettersson Leg.Sjuksköterska 
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maga0083@student.umu.se                                      anpe0303@student.umu.se 
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UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för omvårdnad 
 

 

Datum 2015-11-12 

 

Informationsbrev – Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Vår önskan är att få ta del av Dina erfarenheter kring hur just du har möjlighet att lämna 

arbetet mentalt vid arbetspassets slut. Kanske kan du berätta om erfarenheter kring något 

specifikt fall. Vad upplever du för hinder för att kunna lämna arbetet mentalt efter 

arbetspassets slut? Vi vill gärna ha exempel på både positiva och negativa erfarenheter. 

Vi beräknar att vårt samtal kan komma att hålla på ca 30-60 minuter, och att det förväntas äga 

rum mellan veckorna 48-52. Samtalen kommer att spelas in med bandspelare/mobiltelefon. 

De bandade samtalen kommer att skrivas ut och analyseras. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det endast är författarna och handledaren som har 

tillgång till detta. Ingen person kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan särskild förklaring. 

Vi som genomför studien är sjuksköterskor som läser sista terminen på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad 60 p vid Umeå 

Universitet. 

 

Om Du bestämmer Dig för att delta, kontakta någon av oss studenter via telefon eller mail. Vi 

kommer därefter att kontakta Dig för att bestämma tid och plats. 

 

Vid frågor, ta då gärna kontakt med någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Specialistsjuksköterskestudent                                Specialistsjuksköterskestudent 

Martina Gahm Leg. Sjuksköterska                          Angela Pettersson Leg. Sjuksköterska 

Tfn: 073-0806269                                                    Tfn: 070-3666552 

maga0083@student.umu.se                                     anpe0303@student.umu.se 

 

Handledare: 

Sture Åström – Universitetslektor 

Tfn: 090-7869852 

sture.astrom@umu.se 
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Samtycke till deltagande i forskningsstudie: 

Faktorer av betydelse i psykiatrisk vård för sjuksköterskans möjligheter att 

mentalt lämna arbetet efter arbetspassets slut. 
 

Jag har tagit del av muntligt och skriftligt information kring den studie vars syfte är att 

beskriva sjuksköterskors omedvetna och medvetna strategier för att kunna lämna arbetet 

mentalt vid arbetspassets slut. Vidare har jag fått information om att deltagandet är frivilligt, 

att jag när som helst har rätt att avbryta deltagandet utan krav på att motivera det samt att jag 

inte kommer kunna identifieras i det färdiga resultatet. Jag samtycker till att intervjun spelas 

in och är införstådd med att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast 

intervjuaren och handledaren kommer ta del av materialet. Jag lämnar samtycke till att 

resultatet av analyserade intervjuer kommer att publiceras i ett examensarbete. 

Genom att underteckna detta formulär avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag 

har som deltagare i en forskningsstudie. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 
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