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Abstrakt 

 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av 
möten med patienter i psykiatrisk öppenvård. 
 
Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika 
människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att 
patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens 
inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för 
patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli bekräftad. För personer som 
lever med psykisk sjukdom är det viktigt med en långsiktig relation som grundar sig i 
förtroende och öppenhet. En god relation kan byggas om personalen kan befinna sig 
på patientens nivå och få patienten att känna sig viktig och betydelsefull. En 
fungerande allians tar tid att utveckla, men den utgör sedan en god grund för ett gott 
samarbete och har goda effekter på psykisk ohälsa. 
 
Design – Kvalitativ design med fenomenologiskt förhållningssätt användes. 
 
Metod – 8 intervjuer genomfördes med sjuksköterskor och skötare i psykiatrisk 
öppenvård på tre öppenvårdsmottagningar i norra Sverige under december 2015 – 
februari 2016 och analys gjordes med kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat – I psykiatrisk öppenvård ansågs relationen mellan vårdare och patient 
utgöra en stor grund, och fram för allt att det var en trygg relation. Denna trygghet 
kunde bland annat skapas genom vårdarnas tillgänglighet till patienterna. Fyra 
kategorier identifierades; Bemöta patienter, Upplevelser av att göra bedömningar, 
Upplevelser av att vara i patientens hemmiljö och Upplevelser av att arbeta i 
öppenvård. 
 
Slutsats – Det arbete som sjuksköterskor och skötare utför genom möten med 
patienter i psykiatrisk öppenvård är betydelsefullt för så många människor med 
psykisk ohälsa. Genom att få ta del av vårdarnas upplevelser kan det bidra med ökad 
förståelse om deras betydelse för patienternas psykiska mående. Men samtidigt deras 
utsatthet då de kan försättas i problematiska situationer. Resultatet kan på så sätt 
bidra till att relevanta utbildningar och insatser kan identifieras och förhoppningsvis 
implementeras i verksamheterna. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Psykiatrisk öppenvård, upplevelse, möten, hemmiljö, sjuksköterska, 
skötar, vårdare. 
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Abstract 
 
 

Nurses and assistant nurse mentals experiences of encounters with 
patients in psychiatric outpatient care 

 
The aim of this study was to investigate the nurses and assisted nurse mentals 
experiences of encounters with patients in psychiatric outpatient care. 
 
Background – In psychiatric outpatient care nurses and assisted nurse mentals 
meets many different people with individual needs. Since previous research has 
shown that patients' sense of security generated by factors such as staff attitude and 
empathy. The relationship between staff and patients is important for the patient's 
feeling of being taken seriously and to be confirmed. For people living with mental 
illness, it is important to have a long-term relationship based on trust and 
transparency. A good relationship can be built if the staff can be at the patient level 
and make the patient feel important and significant. A working alliance takes time to 
develop, but it then forms a good basis for a good working relationship and has good 
effects on mental health. 
 
Design – A qualitative design with a phenomenological approach was used. 
 
Method – 8 interviews were conducted with nurses and assisted nurse mentals in 
psychiatric outpatient care in three outpatient clinics in northern Sweden during 
December 2015 - February 2016 and analyzed using qualitative content analysis. 
 
Results – In psychiatric outpatient care the relationship between caregiver and 
patient was considered as a significant basis, and above all that it was a secure 
relationship. This security could, among other things be created by carers’ availability 
to patients. Four categories were identified; Meet patients, Make the right 
assessments, Be in the patient's home environment and Work in outpatient care. 
 
Conclusion – The work that nurses and assisted nurse mentals carrying through in 
their meetings with patients in psychiatric outpatient care is important for so many 
people with mental illness. By getting the benefit of carers’ experiences it may 
contribute to a better understanding of their importance to the patients’ 
psychological being. But at the same time their vulnerability as they can be placed in 
problematic situations. The results can therefore contribute to relevant educations 
and initiatives can be identified and hopefully implemented in the clinics. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Psychiatric outpatient care, experience, meetings, home environment, 
nurse, attendant, carer. 
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Varför behövs denna studie? 

 Öppenvårdsmottagningar fyller en viktig funktion både i samhället och för patienter 

och vårdarnas upplevelser är viktiga för att kunna förbättra den vård som ges. 

 För att använda som underlag i förbättringsområden vad gäller utbildning, 

kompetens och säkerhet. 

 Det finns få studier som undersöker vårdares upplevelser av möten med patienter i 

psykiatrisk öppenvård. 

 

Vilka är huvudresultaten?  

 Studien belyser viktiga egenskaper som vårdarna behöver besitta i möten med 

patienter. 

 Bemötandet utgör grunden i möten med patienter. 

 

Hur bör resultatet användas för att påverka omvårdnaden? 

 Kontinuerliga fortbildningar och utbildningar för att vårdarna ska vara 

uppdaterad med senaste rön. Detta är till gagn för deras profession och för 

patienterna.  

 Möjlighet för personalen till spegling med kollegor eller chef, så att de inte tar 

med sig arbetet hem. 

 Utökade möjligheter till handledning, både professionell och personlig. 
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Introduktion 

 

Att leva med psykisk ohälsa kan ses som ett livslångt lidande. Dessa personer hamnar ofta 

utanför samhället då de i vissa fall inte arbetar eller har annan sysselsättning, vilket kan 

medföra att de blir ganska ensamma. Det är av stor vikt att personalen som arbetar med 

människor som har psykisk ohälsa har vetskap om vilka problem som dessa människor kan 

ställas inför, samt stötta och hjälpa dem till ett bättre liv. Det är även viktigt att vårdpersonal 

finns tillgänglig för dessa patienter och att de har möjlighet att fånga upp signaler som kan 

innebära en försämring hos patienterna. 

Det finns forskning som visar upplevelser av personer med psykisk ohälsa. Däremot hittades 

ingen studie som specifikt beskriver sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i 

psykiatrisk öppenvård. Att studera sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten kan ge 

vårdpersonal mer kunskap i om, och hur de påverkas av möten med patienter. Samt att kunna 

möta patienternas specifika behov och försöka se till att öppenvårdsbesöken blir meningsfulla 

för patienten. Detta kan vara avgörande för patientens fortsatta rehabilitering. 

Bakgrund 

 

I Sverige har den psykiatriska vården förändrats under årtionden, men den största och kanske 

viktigaste förändringen är psykiatrireformen som pågått sedan 1970-talet. Reformen innebar 

att ersätta institutionsbaserad vård med insatser från samhället, och medförde bland annat att 

kommunernas ansvar gällande sysselsättning, boende, samt daglig samvaro blev tydligare för 

personer med psykiskt funktionshinder. För landstingets del innebar reformen ett förtydligat 

ansvar för vård och behandling (Forsberg, 2009). 

Vidare var tanken med psykiatrireformen att förbättra livssituationen för personer med 

psykisk funktionsnedsättning, detta genom att öka möjligheterna till gemenskap och 

delaktighet i samhället. Ansvariga huvudmän; kommun och landsting, fick i och med 

reformen ansvar över att planera sina insatser efter de behov som fanns. Personer med psykisk 

funktionsnedsättning är ofta i behov av insatser från båda huvudmännen (Socialstyrelsen, 

1992). 
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Psykiatrisk vård är en del av Hälso – och sjukvårdslagen (1982:763). Denna ska bygga på 

respekt för patientens integritet och självbestämmande. Vidare skall landstinget erbjuda god 

hälsa och även sjukvård till de som bor inom kommunen. Patienter som hälsocentraler inte har 

kompetens eller resurser att behandla eller diagnostisera skickas vidare till psykiatriska 

specialistvården. 

I psykiatrisk öppenvård arbetar olika professioner varav skötare och sjuksköterskor är en del. 

I sitt arbete möter de många olika människor med individuella behov. I tidigare forskning 

finns beskrivet om patienters upplevelser av möten där det bland annat framkommer att känsla 

av trygghet hos patienter uppkommer genom avgörande faktorer såsom personalens 

inställning och empati. Patienter upplever vården patientfokuserad och anser att de blir tagna 

på allvar. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli 

bekräftad. Personkemi och humor utgör en stor grund för att relationen ska upplevas på lika 

villkor. Det är viktigt att patienten känner sig sedd och bekräftad, att de är huvudpersonen i 

mötet mellan patient-personal, och att personalen tar sig tid att lyssna på vad de har att berätta  

(McCabe, 2004, Henderson, Shattell et al. 2006, Van Eps et al. 2007).  

Nygardh et al. (2011) påtalar att om vårdpersonal istället visar nonchalans gentemot 

patienterna begränsas deras möjligheter att fullt ut diskutera sin sjukdom. När vårdpersonal 

bemöter patienter med nonchalans och brist på empati har det en mycket negativ effekt på 

vårdrelationen, och det tar tid att återupprätta en ömsesidig respekt. Samma författare 

beskriver att känna sig viktig som person är något som gör att patienterna känner sig förstådda 

och därmed som vanliga människor. Även Schröder et al. (2006) menar att patienter vill bli 

sedd som vilken annan person som helst. Patienter vill bli behandlade som vanliga människor, 

inte som psykiskt sjuka eller som en siffra i mängden. Att bli sedd som en unik och tänkande 

individ ger bekräftelse. (Shattell et al. 2006, Schröder et al. 2006). 

 

Patienter med psykisk ohälsa upplever att bra spegling, det vill säga att personal lyssnar, 

förstår och ser utifrån patientens synvinkel stärker känslan av jaget. Dålig spegling å andra 

sidan utgör ett hot mot jaget, samt förminskar värdigheten hos patienten. Patienter med akut 

psykos är i behov av en trygg och säker relation, och de behöver få bra spegling av 

personalen. Patienterna behöver även en känsla av trygghet och kontinuitet i möten där 

mötesplats och person är densamma vid varje tillfälle (Svedberg et al. 2003, Schröder et al. 

2006, Tidefors & Olin, 2011). 
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Schröder et al. (2006) beskriver vikten av att patienterna slipper gå igenom samma berättelse 

flera gånger, samt få olika besked av olika personer. Författarna påtalar tillgängligheten som 

viktig. Patienterna ska kunna nå personal på vårdinrättning genom att åka dit eller ringa. 

Vetskapen att kunna nå personalen gör patienterna trygga. En annan aspekt som samma 

författare menar är viktig är att patienten känner att de kan lita på personalen, att det vågar 

berätta om sina känslor utan att känna rädsla för att bli utesluten.  

Hallgren et al. (2014) beskriver att en positiv del i sjuksköterskors arbete är när de får kontakt 

med patienter som är mycket reserverade och sällan söker kontakt. Att ta del av patienters 

känslor och tankar, och att vara ärlig visade sig vara uppskattat.  

Öresland et al. (2008) påpekar i sin studie att sjuksköterskor som åker på hembesök till 

psykiskt sjuka patienter bör överväga att de kan vara professionella eller som gäster, det går 

inte att vara båda delar enligt författarna. De menar också att sjuksköterskor som åker hem till 

psykiskt sjuka patienter inte ser patienterna som värdar i sitt hem utan att de ses som just 

patienter.  

Nygardh et al. (2011) fann i sin studie att patienterna upplevde att vården fanns tillgänglig där 

den behövdes och att de kunde få svar på sina frågor utan dröjsmål samt att personalen brydde 

sig om dem. Det spelade stor roll för patienterna att de möttes av samma personer, och 

personalen de mötte hade kunskap och information om dem, detta bidrog till att minska 

ångesten och öka känslan av trygghet.  

En långsiktig relation som grundar sig i förtroende och en öppenhet är viktigt för personer 

som lever med psykisk sjukdom. Relationer hjälper även till att ge en känsla av samhörighet 

till andra människor (Eriksen et al. 2013) En god relation byggs genom att få patienten att 

känna sig viktig och betydelsefull, få god kontakt och kunna befinna sig på patientens nivå 

(Shattell et al. 2006). 

En fungerande allians som fungerar tar tid att utveckla. Att under en längre tid ha en relation 

mellan personal och patient gör att dessa lär känna varandra. Med tiden kan både patient och 

personal visa olika delar av sin personlighet. Detta utgör sedan en grund att stå på för att få ett 

gott samarbete (Topor & Denhov, 2012).  En etablerad hjälpande relation har god effekt på 

psykisk ohälsa (Denhov & Topor, 2011). 

Sjuksköterskor och skötare i öppenvård arbetar dagligen med att möta patienter som har 

individuella behov. Ett gott möte är enligt Travelbee (1971) som är en känd 
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omvårdnadsteoretiker att möta människor med värdighet och respekt. Vidare beskriver 

Travelbee den mellanmänskliga relationen i olika steg, vilket börjar med det första mötet. Det 

första mötet handlar om att vårdaren och patienten lär känna varandra. I denna nyfunna 

relation växer sedan både vårdaren och patientens identitet fram. I fas nummer tre har 

vårdaren empati för patienten och kan visa förståelse för patientens olika beteenden eller de 

olika upplevelser som patienten har. Sympati för patienten utvecklas i empatifasen, vilket 

innebär att vårdaren visar ett engagemang i patienten och ett intresse. När dessa faser uppnåtts 

och vårdaren visar en vilja att hjälpa patienten innebär det att en kontakt har etablerats där det 

finns en förståelse mellan dem. 

Rollen som öppenvårdssjuksköterska och öppenvårdsskötare innebär ett självständigt arbete, 

vilket kräver tillit till den egna förmågan att kunna planera och prioritera. Att göra patienterna 

delaktiga i sin egen vård och hjälpa dem att identifiera sina individuella behov är några av 

många sätt för att skapa en vårdrelation. 

Problemformulering 

 
Sjuksköterskor och skötare möter dagligen patienter inom psykiatrisk öppenvård. Hur eller 

om de påverkas av olika möten med patienter i psykiatrisk öppenvård har inte formulerats i 

vetenskapliga studier. Likheter mellan det patienter upplever i ett möte gentemot det som 

upplevs av sjuksköterskor/skötare är viktigt att klarlägga. I nutidens psykiatriska vård 

benämns psykiatrisk omvårdnad i termer som ”producera en psykiatrisk produkt” vilket ska 

kunna redovisas statistiskt. Färre sjuksköterskor och skötare ska kunna producera bra vård 

med god kvalitet i större omfattning än tidigare. I forskning framkommer det att goda 

relationer mellan personal och patient är viktiga och att det ger känslor av bekräftelse för 

patienterna. Kontinuitet och tillgänglighet är något som anses vara en viktig del i psykiatrisk 

öppenvård. Att undersöka sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten inom psykiatrisk 

öppenvård kan bidra med en förståelse för att förbättra kvaliteten i dessa möten. 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten 

med patienter i psykiatrisk öppenvård. 
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Metodbeskrivning 

 

Eftersom studiens syfte var att undersöka upplevelser hos sjuksköterskor och skötare 

användes en kvalitativ ansats med fenomenologiskt förhållningssätt. Fenomenologi är en term 

inom kvalitativa studier som syftar på att förstå fenomen utifrån individers egna perspektiv 

och hur det upplevs enligt dem (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa studier strävar efter 

att vara holistiska, och har även en strävan av att förstå helheten (Polit & Beck, 2010). Studien 

genomfördes genom intervjuer med sjuksköterskor och skötare som arbetar inom psykiatrisk 

öppenvård. I den här studien kommer sjuksköterskor och skötare att benämnas som vårdare. 

Författarna har använt sig av riktlinjer från tidsskriften Journal of Advanced Nursing, dock 

gjordes undantag för innehållsförteckning, språk, och metoddiskussion. Inklusionskriterier var 

legitimerade sjuksköterskor och utbildade skötare som arbetade i psykiatrisk öppenvård.  

 

Deltagare 

 

Till studien har sjuksköterskor och skötare med erfarenhet av psykiatrisk öppenvård 

rekryterats som informanter. Godkännande för studien inhämtades genom att kontakta 

verksamhetscheferna på respektive öppenvårdsenhet (bilaga 2). Därefter togs kontakt med 

respektive enhet och skriftlig information om studien lämnades (bilaga 3). Enhetschefer 

informerade personalen om studien och informationsbrevet samt att deltagandet var frivilligt. 

I informationen framgick syftet med studien, samt vilket tillvägagångssätt som skulle 

användas. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och att den som deltar har rätt att 

avsluta eller avbryta när som helst utan konsekvenser. De skötare eller sjuksköterskor som 

ville delta tog själva kontakt via email eller telefon och ombads skriva under den medföljande 

samtyckesblanketten. 

I studien deltog åtta personer varav fyra är sjuksköterskor och fyra är skötare. Fyra deltagare 

var kvinnor och fyra deltagare var män. Målsättningen var att intervjua 8-10 

sjuksköterskor/skötare som arbetar på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, men en deltagare 

blev sjuk och hade inte möjlighet att delta. En annan deltagare drog sig ur på grund av att det 

var svårt att hinna med i det dagliga arbetet.  Polit och Beck (2012) menar att det inte finns 

några särskilda bestämmelser som styr hur många deltagare som finns i urvalsgruppen, utan 



10 

 

det som styr antalet deltagare är det bestämda syftet för studien. Vi valde att ha både 

sjuksköterskor och skötare på grund av det låga antalet sjuksköterskor som arbetar inom 

psykiatrisk öppenvård. Det var svårt att få tag på tillräckligt många sjuksköterskor för att 

utföra intervjuerna. Dessutom arbetar sjusköterskor och skötare väldigt likartat och 

sammansvetsat inom öppenvården. Informanterna utgjorde således ett bekvämlighetsurval 

som bedömdes vara tillräckligt kunniga och erfarna av att arbeta i psykiatrisk öppenvård för  

att ge stor variation i intervjuerna.  

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa intervjuer. Syftet med kvalitativa 

forskningsintervjuer är att nyanserat beskriva och förstå den intervjuades livsvärld (Kvale, 

2009). Vid intervjutillfället ställdes först inledande bakgrundsfrågor. Intervjuerna inleddes 

sedan med en öppen inledningsfråga; ”Kan du berätta om dina upplevelser av möten med 

patienter i psykiatrisk öppenvård”. Frågan ställdes öppen för att deltagaren skulle få möjlighet 

att berätta fritt om sina egna erfarenheter. När öppningsfrågan ställts kunde berättandet stödjas 

med frågor som ”hur upplevdes detta”, ”hur reagerade patienten eller anhöriga” och ” kan du 

berätta mera”. Detta för att deltagaren skulle berätta mer men även för att klargöra förståelsen 

av deltagarens berättelse (bilaga 1). 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats, i ett avskilt rum och varade mellan 25-  

55 minuter.  Samtalen spelades in på ljudfil och transkriberades sedan ordagrant.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Endast författarna och handledaren hade tillgång till datamaterialet under studiens gång och 

deltagarna informerades om att materialet inte fanns tillgängligt för andra. Under arbetet med 

studien arbetade författarna så att ingen information skulle kunna härledas tillbaka till 

intervjupersonerna. Deltagandet i studien var frivilligt och intervjupersonerna kunde när som 

helst välja att avbryta sitt deltagande i studien utan konsekvenser. Deltagarna fick även skriva 

på en samtyckesblankett om att delta i studien. För att bedriva forskning på ett etiskt sätt  har 
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vetenskapsrådet angett olika krav som bör uppfyllas. Dessa är informationskravet, 

konfidentialitet/anonymkravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2015). 

Dessa krav har tagits i beaktning i denna studie. Att delta i en bandinspelad intervju kan väcka 

känslor av påfrestning och osäkerhet samt tankar om att patienter kommit till skada eller 

riskerat att skadas. Gaydos (2004) menar att deltagandet i sen studie med intervjuer också kan 

ses som ett sätt att förmedla tankar och känslor som är viktiga att berätta om och därför kan 

intervjun också innebära avlastning och reducera påfrestningsupplevelser. 

Intervjun gav också möjlighet att få en positiv upplevelse av att få nya insikter om sin 

livssituation. Tankarna och uppfattningen om ett fenomen kan under intervjun komma att 

ändras då de ser sammanhang som de inte varit medveten om tidigare. En intervju kan således 

bli en lärprocess både för den som blir intervjuad och intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

För att understryka vårdares erfarenheter har citat använts men dessa är avidentifierade  och 

kan inte härledas till specifika personer eller specifika platser. 

 

Analys 

 

Analys utfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen är 

en teknik för att beskriva det manifesta innehållet i kommunikationen. En manifest 

innehållsanalys beskriver det synliga, och syftar till att fånga kärnan i texten (Kvale & 

Brinkman, 2009). Det insamlade materialet avlyssnades för att fånga helheten i intervjun. 

Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant till text (Graneheim & Lundman 2004). 

Sedan läste båda författarna noggrant igenom intervjuerna för att skapa sig en helhetsbild av 

innehållet. Därefter markerades de textenheter som svarade mot syftet. Den textenhet som 

passade bäst mot syftet valdes ut för att uppnå trovärdighet. Textenheter som tas ut som är för 

stora eller har för stor  bredd i sitt innehåll blir för svåra att hantera och kan innehålla flera 

betydelser. Om textenheter är för små eller för snävt uttagna riskerar dessa att splittras för 

mycket och på det sättet kan viktig information falla bort (Graneheim & Lundman, 2004). För 

att uppnå trovärdighet i denna studie har författarna läst innehållet i intervjuerna flera gånger 

samt de textenheter som plockats ut. Författarna har även blickat tillbaka i intervjun där 
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textenheterna plockats ut om det uppstått osäkerhet. De textenheter som plockades ut 

kondenserades utan att tappa innebörden i meningen varefter de kodades. Koden användes för 

att beskriva innehållet i texten. De koder som framkom sorterades utifrån likheter och bildade 

sedan underkategorier (Downe-Wamboldt, 1992). Dessa underkategorier kunde efter 

ytterligare genomläsning och analys inordnas i de  fyra kategorierna; Upplevelser av att 

bemöta patienter, Upplevelser av att göra bedömningar, Upplevelser av att vara i patientens 

hemmiljö och Upplevelser av att arbeta i öppenvård. 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

För att stärka en studies trovärdighet används inom kvalitativ forskning begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. I denna studie har båda författarna deltagit i 

studiens alla delar och detta bidrar till  att stärka studiens trovärdighet. På detta sätt har 

författarna minskat risken att onödig data använts eller att viktig data missats. Frågan om 

trovärdighet uppstår redan i början av studien när författarna beslutar om studiens inriktning, 

val av deltagare och sammanhang samt insamling och analys av data. Att utse deltagare med 

större variation och olika erfarenheter främjar möjligheterna att belysa frågeställningen från 

flera håll, detta kan även bidra till att stärka studiens överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004). Författarna har i denna studie noggrant beskrivit studiens delar så som deltagare, 

datainsamlingsmetod och analysprocess så att läsaren ska kunna följa med och på så vis själv 

kunna göra en bedömning av studiens trovärdighet, tillförlitlighet men också studiens 

överförbarhet. Det är upp till läsaren att bedöma studiens överförbarhet och för att läsaren ska 

kunna avgöra detta så är det upp till författarna att ge läsaren relevant information. Resultatet i 

denna studie presenteras på ett tydligt sätt och förstärks med lämpliga citat för att 

åskådliggöra resultaten och öka möjligheterna till överförbarhet. I denna studie sträcker sig 

datainsamlingen inte över någon lång tidsperiod, och detta minskar risken för att data blir 

inkonsekvent eller ändrats över tid. Däremot så kan faktorerna tjänstgöringstid och 

intervjupersonens ålder ha betydelse för trovärdigheten åt två håll: dels att minnen kan ändras 

över tid och med ålder och därmed mindre trovärdiga och dels att minnen över tid ger en stor 

mängd erfarenhet med många situationer som underlättar berättandet genom sin bredd. 
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Resultat 

 

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier och tio subkategorier (tabell 2). Detta 

presenteras i texten nedan. Exempel från intervjuerna ges även i form av citat.  

 

Tabell 1: Översikt över kategorier och subkategorier  

 

Upplevelser av att bemöta patienter 
 

I möten med patienter visade det sig att bemötandet är en viktig del, i kommunikationen 

mellan vårdare och patient.  

Kategorin Upplevelser av att bemöta patienter understöds av subkategorierna; Respektera 

patienten, Vårdarens egenskaper samt Allians och relation. 

 

Respektera patienten 

 

Det framkom i intervjuerna att det var viktigt att vara respektfull gentemot patienterna. 

Vårdare uttryckte att bemötandet är det viktigaste i mötet med patienten och att visa en 

respektfull sida. Det framkom även som en förutsättning att se till individen och utefter detta 

bemöta patienten.  Vidare beskrevs att det går att skämta med en del patienter, dock inte med 

Kategorier Subkategorier 
Upplevelser av att bemöta patienter Respektera patienten 

Vårdarens egenskaper 

Allians och relation 

Upplevelser av att göra bedömningar Svåra bedömningar 

Missbruk och försämring i patientens 

psykiska mående 

Behandlingsarbete i öppenvård 

Upplevelser av att vara i patientens hemmiljö Hembesök som en social funktion 

Trygghet för patienten 

Upplevelser av att arbeta i öppenvård Vårdarens tankar om sitt arbete 

Perspektiv på genus 
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alla, där det krävdes mer allvarsamma sidor då humor lätt kunde missförstås. Detta 

bekräftades genom att de uttryckte att patienter inte kunde bemötas på samma sätt då de var 

olika individer och hade olika relation till psykiatrisk vård. En del patienter kom motvilligt till 

mottagningen medan andra var hjälpsökande. 

 

”Det viktigaste är ju bemötandet. Att man visar en respektfull sida. Då kommer man långt” 

 

Det framkom i intervjuerna uppfattningen att vissa patienter kom med en negativ inställning 

till den psykiatriska vården och vårdarna menade att dessa var svåra att möta första gången. 

Det var viktigt att som vårdare vara lugn och tillbakadragen med dessa patienter, då de kan ha 

haft dåliga erfarenheter av vården tidigare. Vårdare uttryckte vikten av att sitta tyst och aktivt 

lyssna, vilket en uttryckte som att följa med i varje känsla och anletsdrag hos patienten. De 

menade att patienten därmed ges patienten utrymme att prata. Det poängterades att de inte 

kunde veta hur patienterna kände och upplevde och menade att det var viktigt att inte 

generalisera det patienten berättade genom att säga att de förstod. Genom att vara ödmjuk 

inför patientens upplevelse och tro på det som beskrevs visar vårdare respekt.  

 

”En del patienter blir man väldigt tydlig med, en del blir man försiktig med och pratar lite 

lägre till, beroende på vad patienten behöver” 

 

Vårdarens egenskaper 

 

I intervjuerna framkom genomgående att det var viktigt att vårdaren besatt en form av 

fingertoppskänsla. Detta beskrevs på olika sätt av intervjupersonerna.  Att visa intresse för 

patienterna och att vara ärlig upplevdes också som viktiga egenskaper. Det viktigaste var inte 

att kunna allt då saker går att ta reda på efter hand.  Även att det var bra att ha en tydlig 

struktur både i samtalet med patienten men även i sin fysiska arbetsmiljö. Det beskrevs som 

viktigt att kunna lämna arbetet psykiskt för att inte bli för känslomässigt involverad i 

patientens upplevelser och problematik. Risken de uttryckte med detta var att det kunde leda 

till utbrändhet. Det uttrycktes att det ibland saknades egenskaper hos vårdaren för att kunna 
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bemöta vissa patienter. En positiv egenskap som beskrevs var fingertoppskänsla, vilket 

beskrevs som att ha förmåga att kunna läsa av patienten och utifrån detta bemöta patienten på 

rätt sätt. Några beskrev fingertoppskänsla med orden att vara lämplig för sitt arbete.  

 

”Jag tänker så här, en fingertoppskänsla det är nog ganska personbundet om man har det 

eller inte. Jag tänker att man säkerligen utifrån erfarenheter man skaffar sig kan utveckla den 

här egenskapen” 

 

Det framkom att alla som arbetar i psykiatrisk öppenvård inte har fingertoppskänsla och 

menade att detta inte är något som alla kan utveckla trots lång erfarenhet. Uthållighet beskrevs 

av vissa som en del av fingertoppskänsla, med detta menade de att med hjälp av 

fingertoppskänslan går det finna framkomliga vägar om det skär sig i relationen mellan 

patient och vårdare. 

 

Allians och relation 

 

Av intervjuerna framkom att det var av stor betydelse att bygga en god relation till patienten. I 

vissa fall fungerade dock inte personkemin, vilket gjorde att relationen inte kunde utvecklas 

till något positivt. Detta kunde innebära att patienten fick byta behandlare, men i vissa fall 

avslutade patienten kontakten helt. Vårdare beskrev att vissa möten är positiva från första 

stund detta om patienten hade en positiv inställning till mötet. Vidare beskrevs att relationen 

sakta byggdes upp efter att de hade träffat patienterna ett par gånger och de menade att 

alliansbyggande tar tid. Efter några träffar upplevde vårdarna att patienterna blev mer 

avslappnade i deras sällskap. Patienterna började även vända sig till dem med frågor. Det 

upplevdes att oavsett hur lång tid de har träffat patienten så har de fått djupare kontakt med 

vissa. De menade också att vissa patienter träffade de under flera års tid, trots att deras möten 

inte var bra alla gånger så sågs detta som ett långsiktigt relationsbyggande. 

 

”Jag upplever att man inte kan vara på samma sätt mot alla patienter, man kan inte dra alla 

över en kam för då kan det bli stora problem” 
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För att kunna bygga en relation som fungerar behövdes tillit mellan patient och vårdare. 

Upplevelsen var att de patienter som hade en skadad anknytning hade svårt att ge sitt 

förtroende till någon, och att målsättningen från vårdarens sida var att hjälpa de patienterna 

arbeta mot en trygg anknytning, detta för att kunna bygga en god relation i framtiden. Vidare 

framkom i intervjuerna vikten av tillgängligheten hos vårdaren. patienten skulle kunna lita på 

att vårdaren fanns tillgänglig varje vecka, samt att relationen inte skulle avslutas om deras 

åsikter skilde sig åt. Det var även viktigt för relationen att patienten skulle våga uttrycka sina 

känslor.  Detta kunde vårdarna uppleva när patienterna kom till möten och var tyngda av 

problem. De kunde öppna sig och berätta om sina känslor om relationen var god. Detta 

medförde en känsla hos vårdaren att det varit ett bra möte. 

”Jag tänker att förtroende är en gåva som man får, och den måste man värna om när man 

fått den. Men det är också ingenting man bara kan kräva att få av någon” 

Upplevelser av att göra bedömningar 
 

Att göra bedömningar i möten med patienter visade sig vara svårt. Missbruk var ytterligare en 

faktor som påverkade detta.. 

Kategorin Upplevelser av att göra bedömningar understöds av subkategorierna; Svåra 

bedömningar, Missbruk och försämring i patientens psykiska mående samt Behandlingsarbete 

i öppenvård. 

 

 Svåra bedömningar 

 

Det framkom av vårdarna att ärlighet och god kommunikation underlättade att ta ställning till 

om det var nödvändigt att rapportera försämringar hos patienten till läkarna. Om patienten 

fick förklaringar och motiveringar till beslut eller varför saker skulle ske på ett visst sätt så 

kunde de lättare acceptera eventuell inläggning. Vissa patienter kunde bli besvikna på dem 

efter att de hade rapporterat försämring. Det beskrevs även att det fanns risk att förlora 

förtroendet hos patienten då vårdaren var ärlig och förklarade bedömningen som gjorts. I 

vissa fall kunde situationen bli bättre när patienten efter individuella insatser åter fått insikt 
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och därmed kunde förstå vad som föranlett att vårdaren vidtagit åtgärder. Ibland blev det 

nödvändigt att backa i pågående behandling, och i vissa fall helt byta inriktning. Vidare 

beskrevs att patienterna kunde se dem som poliser och att mötet endast var till för att 

kontrollera var de befann sig och hur deras psykiska tillstånd var. Det blev svårt att möta 

patienterna i dessa fall. 

Det framkom även av intervjuerna att det kunde vara svåra samtal med patienter och detta 

gjorde att vårdarna hamnade i svårbedömda situationer. En problematisk situation beskrevs 

där patienten uttryckt hot om att suicidera så fort chansen gavs. Vårdaren kunde i detta fall 

inte släppa ut patienten efter sin bedömning. Dock var alla situationer inte lika givna utan i 

många fall var det svårt att göra bedömningar utifrån omständigheterna. 

 

”Har man gjort rätt bedömning, eller skulle man ha varit i kontakt med jouren, skulle man ha 

bett om ytterligare en bedömning, blev det där riktigt bra?” 

Det beskrevs av vårdarna att det var viktigt att kunna hantera patienternas mående. De kunde 

själva känna att det var jobbigt, och att de blev påverkade av att patienterna mådde dåligt. De 

menade dock att det var viktigt att förhålla sig professionellt och att göra vad de kunde för att 

försöka lösa situationen på bästa sätt.  

 

Missbruk och försämring i patientens psykiska mående 

 

I öppenvården medförde missbruk ett återkommande problem då många patienter helt uteblev 

från inbokade möten om de hade blivit försämrade eller börjat om med ett missbruk. Det 

framkom känslor av frustration då patienter börjat om att missbruka och tyckte att det var 

svårt att hitta vägar för att motivera dem att komma till inbokade möten. Det beskrevs även att 

patienter som börjat om att missbruka kunde uppleva skam och att de därför inte ville komma 

på möten. En annan problematik som skam hos patienten medförde var att patientens ärlighet 

påverkades. Det kunde till exempel ta lång tid innan patienten var öppen och berättade om sin 

situation och sin problematik. 
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”Ibland måste man försöka få patienten att förstå att dom skulle behöva medicinsk 

behandling eller till och med läggas in, och sen får man arbeta för att få tillbaka förtroendet” 

 

Vidare framkom det att patienterna visade en helt annan sida av sig om de hade börjat om att 

missbruka eller om de var försämrade i sitt psykiska tillstånd. Det beskrevs att patienterna 

kunde uttrycka åsikter som de annars inte skulle säga.  Gemensamt för vårdarna var att de 

försökte hitta olika sätt för att hjälpa patienterna komma på rätt spår igen och stötta dem. 

 

Behandlingsarbete  i öppenvård 

 

Inom öppenvården bedrevs olika former av behandlingar, bland annat kognitiv 

beteendeterapi. Vårdarna beskrev att patienter som själva valt att komma eller var positivt 

inställda till olika behandlingar, upplevdes lättare att arbeta med. I de fall patienten kom till 

möten under tvång eller blivit uppmanade av anhöriga eller myndigheter brukade 

behandlingen inte fungera. Vårdaren menade att engagemanget och kontinuiteten i möten blev 

sämre. Det beskrevs också av några vårdare att det var viktigt att följa det behandlingsupplägg 

som var uppgjort tillsammans med patienten. I vissa fall överensstämde inte vårdarens och 

patientens åsikter gällande vilken behandling som patienten skulle gagnas av, och då var det 

extra viktigt att vårdaren kunde motivera sin tänkta behandling. En situation beskrevs där 

behandlingsupplägget ändrats utefter patientens önskemål och att det i slutänden fallerade på 

grund av att själva behandlingskonceptet frångicks. 

 

”Ibland blir man frustrerad då man kommit långt i en behandling och sen blir patienten 

inlagd eller försämrad. Då måste man backa flera steg i behandlingen” 

 

Det framkom att i sin strävan att finnas för patienten och ge individuell vård kunde det vara 

svårt att inte ha för höga målsättningar. Det innebär att om kraven på vad patienten skulle 

åstadkomma blev för höga så kunde det leda till en känsla av misslyckande hos patienten, 

vilket även kunde göra att vårdaren upplevde ett misslyckande.  I sådana situationer var det av 
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stor betydelse att läsa av patienten, och utifrån patientens förutsättningar och behov utforma 

behandlingen. 

 

Upplevelser av att vara i patientens hemmiljö 
 

I möten med patienter i deras hemmiljö framkom att det var en trygghet för patienten att det 

var samma vårdare som kom, samt att hembesök fyllde ett socialt behov.  

Kategorin Upplevelser av att vara i patientens hemmiljö understöds av subkategorierna; 

Trygghet för patienten och Hembesök som en social funktion. 

 

Trygghet för patienten 

 

Det framkom av intervjuerna att det innebar en trygghet för patienterna att det var samma 

vårdare som kom på hembesöken och att utan dem skulle länken ut till samhället försvinna. 

Flera vårdare beskrev att patienterna blev oroliga om de var borta, eller om det var annan 

personal under semesterperioderna. Det beskrevs även att om ett hembesök ställdes in kunde 

patienten må sämre vid nästa besök, på grund av att det blev för lång tid mellan mötena. Det 

var även en trygghet för patienten att hembesöken inte hade någon given tidslängd, utan 

besöket pågick endast så länge som patienten hade behov av det. Det fanns en upplevelse att 

patienterna var rädda för att återfalla i brott om de insjuknade igen och därav sågs 

hembesöken som en trygghet. Vid dessa tillfällen kunde besöken glesas ut med något längre 

intervaller. En del patienter upplevdes som ambivalenta då de både ville bli utskrivna och 

slippa ha något med den psykiatriska vården att göra, men samtidigt ville de ha kvar lite hjälp 

som de ändå upplevde att de fick, samt tryggheten. Upplevelsen av vårdarna var att 

patienterna kände trygghet med dem även om de inte uttryckte det verbalt. Tryggheten för 

patienterna upplevdes till stor del bero på vårdarnas pålitlighet, de menade att om patienterna 

skickade sms så skulle de få svar så snart det var möjligt.  

 

”Ett bra möte är ju också att känna när man kommer till patienten att patienten blir glad när 

man kommer och uppskattar det” 
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Hembesök som en social funktion 

 

Vårdare som arbetar i vissa verksamheter inom psykiatrisk öppenvård, arbetar i stort sett 

endast med hembesök. De upplevde att bemötande och respekt var viktigt, och att de bokade 

en tid för hembesöket, samt att de hörde av sig vid avtalade tidpunkter. Vidare beskrevs att 

hembesöken oftast kändes hemtrevliga, de satt och pratade med patienten om vad som händer 

i patientens liv. Längden på besöken kunde variera beroende på patientens dagsform, samt om 

de hade mycket att berätta. En del patienter var väldigt pratsamma och andra ville knappt 

prata alls. De upplevde att en del patienter fort tappade fokus och blev trötta, därav kunde 

besöket bli kort vissa gånger. Ibland kunde patienterna vara instabila och vårdarna fick då 

vara på sin vakt, men deras upplevelse var att genom att sitta kvar och lyssna på patienten så 

brukade det gå över. Vid vissa tillfällen fick vårdarna respektera om patienten inte ville ha 

besök just då. Vissa patienter upplevdes mer besvikna på den psykiatriska vården i allmänhet 

och vid vissa besök kunde detta gå ut över vårdarna. De kände vid dessa tillfällen att det ändå 

inte var riktat mot dem. Vidare beskrevs att de flesta är glada över besöken, de blir glada av 

att få sällskap. En del visade ingenting, men vårdarna upplevde ändå att besöket fyllde en 

viktig funktion. 

 

”Oftast är besöken ganska hemtrevliga och man pratar allmänt om vad de gör på dagarna 

och dricker lite kaffe” 

 

Många vårdare upplevde att det var viktigt att de var två vårdare som åkte hem till 

patienterna. En aspekt på detta var att de aldrig kunde veta innan besöket om patienten var 

själv i sin bostad, eller om denna hade besök. De upplevde också som en trygghet 

säkerhetsmässigt att vara två. Om en av vårdarna skulle vara borta en arbetsdag så bokades 

bara besök in som var på gruppboenden där det fanns annan personal. Eller att de lånade en 

vårdare från annan avdelning. En annan aspekt de beskrev var att det upplevdes skönt att vara 

två vårdare som såg och träffade patienten så att de tillsammans kunde göra en bedömning av 

patientens psykiska tillstånd. De beskrev även att det var viktigt att vara två för att orka med 

arbetet och att ha någon att prata med om olika situationer. 
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”Jag tror att det är jätteviktigt att man är två. Det är ju också som en spegling så man orkar 

med jobbet, att man har någon att bolla med.” 

 

Det upplevdes även att det var bra med en kollega för att kunna ventilera sina känslor. De 

menade också att det var viktigt att resonera likartat som sin kollega, i olika situationer. Det 

beskrevs även att trots att de var två som åkte på hembesök kunde känna sig otrygga om en 

patient var instabil i sitt psykiska mående, och menade att de skulle ta för lång tid innan någon 

skulle komma till undsättning om de larmade. 

 

Vid hembesök bedrevs inte någon form av terapi, utan vårdarna bedömde det psykiska 

tillståndet på patienten. Något de även uppmärksammat som är det absolut viktigaste vid 

hembesök var att hjälpa patienterna med ärenden, saker de funderar över, saker som är 

betydelsefulla i det dagliga livet. En vårdare berättade till exempel om ett besök som var 

planerat flera månader i förväg. Besöket var en dagsutflykt tillsammans med patienten. Detta 

visade sig bli oerhört uppskattat av patienten.  

Upplevelser av att arbeta i öppenvård 
 

I möten med patienter framkom även vilka tankar vårdarna hade om sitt arbete, samt hur de 

såg på genusfrågan.  

Kategorin Upplevelser av att arbeta i öppenvård understöds av subkategorierna; Vårdarens 

tankar om sitt arbete och Perspektiv på genus. 

 

Vårdarens tankar om sitt arbete 

 

Det framkom av intervjuerna att vårdarna möter många olika slags människor och detta 

ansågs berika deras arbete. Det fanns vissa patienter som ville fortsätta att träffa sin vårdare 

trots att det inte längre fanns ett behov för detta utifrån patientens mående. Detta kunde 
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upplevas som smickrande för vårdaren. Arbetet beskrevs som utmanande, men menade att det 

också kunde vara krävande då även saker som försiggick runt patienten var sådant som skulle 

tas i beaktning. Vårdarna beskrev även att arbetet kunde vara stressigt i perioder och att detta 

medförde en känsla av att vara dålig på sitt arbete. En annan mindre positiv del i arbetet var 

all dokumentation som upplevdes ta mycket tid. Arbetet beskrevs också som intressant och 

roligt, speciellt när de fick vara delaktiga i patientens framsteg. Med detta menade vårdarna 

att patienterna kommit någonstans utifrån sin egna individuella behandlingsplan. Vårdare 

uttryckte att det var fantastiskt att jobba i öppenvård och att bli delaktiga i patienternas liv på 

ett sätt som få blir. 

 

”Man blir insläppt i deras mörkaste tankar och känslor, och att bara bli insläppt gör att man 

blir lite ödmjuk när man tänker på det” 

 

Patienter kunde berätta om svåra upplevelser och att detta kunde vara hemskt att lyssna på, 

men samtidigt upplevdes det som en gåva att få ta del av patienters svåraste upplevelser. 

Vårdaren beskrev vidare att om patienterna hade genomlevt svåra händelser och hade modet 

att berätta om dessa så varför skulle inte vårdaren kunna lyssna på det oavsett hur hemskt det 

kunde uppfattas. Det kunde upplevas känslomässigt svårt att höra vissa saker som patienterna 

berättade om och att försöka hjälpa patienterna på något sätt och reda ut dessa traumatiska 

upplevelser. Vidare beskrevs att det var viktigt att hålla en viss distans till det som patienterna 

berättade för att inte riskera att bli alltför känslomässigt involverade, då detta kunde leda till 

utbrändhet. 

 

”Jag brukar säga att jag är duktig på att släppa jobbet innan jag går hem, men inte alltid, 

nog följer det med hem, och en av anledningarna är att man är själv” 

 

Det upplevdes påfrestande att arbeta själv i öppenvård, att inte ha någon att diskutera 

händelser och situationer med som uppstått. Vidare beskrevs att allt arbete låg på dem själva 

och om de inte utförde arbetet så blev det inte gjort. De använde sig själva som verktyg i 

mötet med patienter och det var viktigt att ta hand om sig själv och våga be om stöd och hjälp 
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från sina kollegor när situationer blev övermäktiga. Samtidigt kunde vårdarna känna att de 

fyllde en viktig funktion i patienternas liv och att de kunde motivera dem när de hade det som 

mest tungt. En situation beskrevs där vårdaren och patienten i början av mötet hade blivit 

osams men när de avslutade mötet hade de uppnått en bättre relation, samt förståelse för 

varandra. 

 

Perspektiv på genus 

 

Av intervjuerna framkom det att det utifrån samhället fanns en syn att en vårdare som var man 

inte skulle vara ensam med en kvinnlig patient. Detta bland annat för att kvinnan kunde 

uppleva detta som en utsatt situation. Manliga vårdare beskrev att samhällets syn på kvinnor 

och män påverkade dem i deras arbete, och att vissa av dem på grund av detta inte träffade 

kvinnor på egen hand. Det sågs som en säkerhet för dem själva att inte träffa kvinnliga 

patienter ensamma då de menade att det kunde medföra risker att bli anklagade för sexuella 

trakasserier. Kvinnliga vårdare upplevde liknande situationer men från ett annat perspektiv. 

De träffade till exempel inte manliga patienter på egen hand, men där var motivet att de själva 

var i fysiskt underläge. Faktorer som spelade in i dessa situationer var patientens psykiska 

mående och bedömningar gjordes från patient till patient. 

 

”Är det skillnad på män och kvinnor? Jag skulle säga att det är jättestor skillnad och det 

finns givetvis olika förväntningar på en man och en kvinna” 

 

Det kunde vara enklare för en man att prata med en man precis som att det kunde vara lättare 

för en kvinna att prata med en kvinna. Däremot var detta inte något de kunde ta för givet. 

Vissa kvinnliga patienter upplevdes vara i behov av att prata med en manlig vårdare som 

kunde upplevas som en pappagestalt. Det kunde till exempel ha varit pappan som varit den 

mer fungerade i patientens uppväxt. Vårdarna uttryckte att kön inte följer kön utan att de 

gjorde en individuell bedömning i varje patientfall. 

Diskussion 
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Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten med 

patienter i psykiatrisk öppenvård. Resultatet som framkom beskrivs i fyra kategorier och tio 

subkategorier. Kategorin; Upplevelser av att bemöta patienter bestod av subkategorierna; 

Respektera patienten, Vårdarens egenskaper och Allians och relation. Kategorin; Upplevelser av 

att göra bedömningar bestod av subkategorierna; Svåra bedömningar, Missbruk och försämring i 

patientens psykiska mående och Behandlingsarbete i öppenvård. Kategorin; Upplevelser av att 

vara i patientens hemmiljö bestod av subkategorierna; Hembesök som en social funktion och 

Trygghet för patienten. Kategorin; Upplevelser av att arbeta i öppenvård bestod av 

subkategorierna; Vårdarens tankar om sitt arbete och Perspektiv på genus. Vi har valt att diskutera 

resultatet delvis utifrån Travelbees omvårdnasdsteori, då teorin tar med de delar som vi anser vara 

av stor vikt för att möten i den psykiatriska vården skall bli så bra som möjligt.  

I psykiatrisk öppenvård anses det att relationen mellan vårdare och patient utgör en stor 

grund. Vårdaren använder sig själv som verktyg i arbetet med patienten. Travelbee (1971)  

menar att vårdaren måste använda sig själv i terapeutiskt syfte. Med detta menas att vårdaren 

behöver ha förståelse för hur människor handlar, kunna tolka sina egna och även andras 

handlingar, samt ha kunskap och insikt i att kunna ingripa på rätt sätt. Vårdaren behöver ha 

självinsikt och vara disciplinerad, men även förmågan att vara både empatisk och kunna visa 

medlidande för patienten. Teorin lägger fokus på det mellanmänskliga mötet och utgår ifrån 

att patienten ses som en unik människa, där fokus är hur människan upplever sin situation. 

Även att vårdaren ska vara engagerad och visa respekt för den som är sjuk (Travelbee, 1971). 

Detta går i linje med resultatet i vår studie, där det framkom att vårdarna menade att det var 

viktigt att visa respekt, men även att vara engagerad. En annan aspekt som sågs som 

angelägen och viktig var att vårdarna fanns tillgängliga för patienten. Detta gjorde att 

patienterna kände sig trygga. Kontinuitet kan ses som en av komponenterna för att kunna ge 

god psykiatrisk vård (Newman et al. 2015). För att få en god relation med patienten behöver 

kontinuiteten beaktas. Det som kan försvåra att ge god kontinuitet och hög tillgänglighet i 

möten med patienter är att för stort fokus ligger runt ekonomiska frågor och därför blir 

innehållet i vården inte det som är viktigast (Andersson et al. 2015).  Detta medför etiska 

dilemman för vårdarna som gör sitt bästa för att hjälpa patienterna, och ibland inte räcker till 

helt och hållet då de inte hinner med. Travelbee (1971) menar att vårdaren hjälper patienterna 

att finna mening och hitta olika sätt att hantera sina erfarenheter. Att inge hopp till patienterna 

är det som är själva målet med omvårdanden. I psykiatrisk öppenvård kan en patient kraftigt 

försämras i ett ögonblick och då behöva få tag på vårdaren så snart som möjligt för att 

undvika att behöva läggas in i den slutna psykiatriska vården. I detta läge kan ett möte 
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innebära att vårdaren med sin kunskap och genom den uppbyggda tilliten kan hjälpa patienten 

att få tillbaka sitt hopp och även få en annan synvinkel på sin situation. Till exempel så menar 

Travelbee (1971) att alla människor upplever ett lidande någon gång under sitt liv och det kan 

då vara svårt för patienten att veta om detta är ett normaltillstånd eller om det är en psykisk 

försämring. Det kan därför vara viktigt att vårdaren har möjlighet att möta patienten och 

resonera kring detta. 

Resultatet från vår studie visar även att det är viktigt att vårdarna respekterar patienten, att de 

visar intresse och lyssnar på det patienten berättar. Även att vårdaren är ödmjuk och tror på 

det patienten säger. Detta framkommer även i en studie av Bäck-Pettersson et al. (2014) där 

patienter påtalar att det är viktigt att bli behandlade som en ansvarsfull person. I samma studie 

framkommer det också vikten av att det var samma vårdare som patienterna träffade varje 

möte. Även att det var väldigt jobbigt att behöva byta vårdare och börja om med att bygga en 

relation. I  Lundqvist et al. (2012) studie framkom det att patienter i öppen psykiatrisk vård 

tyckte att god kvalitet i psykiatrisk öppenvård innefattar att inte behöva möta olika vårdare, 

även att inte behöva vänta på att kunna träffa vårdaren. Den sista punkten som framkom i 

studien var att de önskade få bättre information. Detta stämmer väl överens om det som 

framkom i vårt resultat, det som inte berördes var information. Detta kan bero på att vårdarna 

inte upplever att information är något som missas eller så har vårdare och patienter olika 

uppfattning i frågan.   

Kitson et al. (2014) påtalar i sin studie att grunder för att bygga en god vård med patienter 

förmedlas genom mötet mellan vårdare och patient. Vårdaren behöver ha kunskap och 

kompetens att se varje patients individuella behov, att se dem som en unik individ. Detta 

framkommer även i vårt resultat, samt i Travelbees teori. Vårdarna pratar om att de behöver 

ha en viss fingertoppskänsla. Med detta menas att de behöver ha förmåga att läsa av patienter 

och kunna bemöta dem på ett lämpligt sätt. De belyser att bemötandet mot patienten påverkar 

hur mötet blir.  

Som ett redskap i att uppmärksamma patienters individuella behov har 

världshälsoorganisationen WHO utarbetat ett system för att beskriva människors hälsa och 

fungerande utifrån tre begrepp; kropp, aktivitet/delaktighet och omgivningsfaktorer 

(www.who). Systemet heter International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF). Tyngdpunkten ligger i att identifiera hindrande eller underlättande faktorer som 

http://www.who/
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är kopplade till kroppens funktion, delaktighet i livssituationer eller utförandet av aktiviteter 

och är således inte diagnosbundet (Granlund et al. 2004).  

Fingertoppskänsla är en egenskap som i resultatet framkommer som viktig att besitta, och 

enligt vissa vårdare var detta något som en person antingen hade eller inte, medan det enligt 

andra kunde förvärvas genom tid och erfarenhet. Enligt Pless och Granlund (2011) är en 

viktig komponent att kommunikationen fungerar för att arbetet att stödja personer ska 

fungera. Det krävs alltså ett gemensamt språk, och där rekommenderar de modellen ICF. 

Kommunikation kan användas på en mängd sätt i flera situationer och ICF kan i dessa 

situationer användas som tankemodell. Det kommunikationen syftar till är att göra patienten 

delaktig och engagerad i sin livssituation. Även Travelbee (1971) ser kommunikationen som 

en central del i mötet mellan vårdare och patient. I kommunikationen ges möjlighet att 

förmedla viktiga behov, känslor och specifika tankar.  

 

I vårt resultat lyfts relationens betydelse flera gånger och att vägen till en trygg relation kan ta 

tid och det är ingenting vårdarna kan kräva av patienten. Den kan långsamt byggas upp 

genom att vårdarna visar att de finns för patienten, detta kan de göra genom att aktivt lyssna 

på patienten och ta till sig det patienten berättar. Travelbee (1971) benämner denna relation 

som mellanmänsklig och vårdaren och patienten behöver se varandra som unika personer. 

Resultatet i denna studie visade att behandlingen och behandlingsupplägget ska ske med 

patientens delaktighet och utformningen ska vara utifrån patientens behov. Detta kräver att 

vårdaren ser och bemöter patienten utifrån ett helhetsperspektiv vilket är i enlighet med 

Travelbees (1971) teori. Det är betydelsefullt för patienten att kunna ha en trygg och tillitsfull 

relation till vårdaren och i vissa fall kan detta liknas vid relationen de har till en släkting eller 

nära vän. När patienterna mår dåligt kan denna relation resultera i att de kan öppna sig och 

”ösa ur” sig det dem vill (Travelbee, 1971, Lindell, 2003)   

Empowerment innebär att en person har kontroll över sin situation och en upplevelse att de 

kan påverka den. Därför är information och delaktighet så viktigt, då detta är faktorer som 

patienterna är i behov av för att kunna uppnå en känsla av empowerment. Målet som 

öppenvårdspersonal behöver ha är alltså inte om patienterna ska göras delaktiga eller sträva 

mot empowerment, utan när de är redo och i vilken utsträckning de ska hjälpas att utöka den 

känslan (Kumar, 2000). I vårt resultat presenteras att vårdarna upplevde att information var en 

viktig del som patienterna erhöll, och detta kunde stärka såväl tryggheten som relationen de 
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lyckats skapa. Det lyfts inte gällande delaktighet på samma sätt, men detta kan vara för att 

följdfrågor inte ställdes på sådant sätt. Trygghet kan också stärkas genom insatser som hjälper 

dem utveckla kunskap och förtroende att själva aktivt delta i förvaltningen av sina sjukdomar 

(Wagner et al. 2001). 

I psykiatrisk öppenvård utförs även hembesök. Detta var något som upplevdes mestadels 

positivt i vårt resultat, samt gav patienterna en möjlighet till socialisering. Det framkom att 

det var viktigt att som vårdare ha möjlighet att göra det som patienten ansåg som viktigt om 

detta var möjligt. Det kunde handla om små saker, men det innebar att vårdaren ibland fick gå 

lite utanför ramarna mot för vad besöket var menat. Flera studier beskriver just vikten av att 

vårdare gör något utöver det vanliga, det benämns även som det lilla extra för patienten och 

ökar patientens känsla av värdighet (Arman & Rehnsfeldt, 2007, Skorpen et al.  2015).  Vid 

hembesök framkom det även att vårdarna ibland upplevde tillfällen då säkerheten kunde 

ifrågasättas, detta var då vårdarna var hemma hos en patient som upplevdes hotfull. Kivisto 

(2016) belyser i sin studie att det finns en mängd forskning om vilka riskfaktorer som finns i 

psykiatrisk öppenvård, samt att det finns många olika mätinstrument som bör användas för att 

utvärdera farlighet. Mätinstrumentet används av de som arbetar i psykiatrisk öppenvård och 

inkluderar även en läkarbedömning där tidigare anamnes finns med i bedömningen. Detta 

kanske skulle vara aktuellt att börja använda sig av i psykiatrisk öppenvård för att vara 

förberedd på rätt sätt vid hembesök till en patient som kan anses vara hotfull. Att alltid vara 

två vårdare som åker hem till patienter i psykiatrisk öppenvård visade i vårt resultat medföra  

en tryggare känsla för vårdarna.  

I en studie av Muir-Cochrane (2000) framkom att vissa patienter uppfattade vårdarna som 

kontrollerande och reagerade genom att bli motvilliga till att delta i samtal, undvek 

ögonkontakt och ville avsluta mötet så snabbt som möjligt. Detta bekräftar vårt resultat där 

vårdarna beskrev en känsla av att bli uppfattade som poliser som bara kontrollerade 

patienterna. I en studie av O'Brien (2001) beskrevs att patienterna upplevde en trygghet av att 

veta att de hade kontakt med någon som övervakade deras mentala hälsa. I vårt resultat 

beskrev vårdarna liknande situationer till exempel där patienter upplevde en trygghet av att ha 

kontakt med vårdaren och i och med det minska risken för att till exempel återfalla i brott eller 

sjukdom. O'Brien (2001) beskriver även i sin studie att patienterna kommenterade att 

förhållandet mellan vårdare och patient hade inflytande i deras liv på så vis att de inte hade 

återintagits på sjukhus. Upplevelsen var att förhållandet var ett skyddsnät, även för dem där 

träffarna glesats ut och inte längre skedde på regelbunden basis. I vårt resultat framkom att det 
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var viktigt att vårdarna inte blev för känslomässigt involverade i patienterna då de menade att 

det kunde leda till utbrändhet. Om vårdare blir känslomässigt utmattade kan det resultera i att 

de börjar utveckla negativa känslor och uppfattningar gentemot de patienter de träffar och det 

kan i förlängningen leda till en kris i deras yrkeskompetens som en följd av känslomässigt 

kaos (Maslach, 1993). 

O'Brien (2001) tar upp i sin studie att patienter kände att de hade eget val, de respekterades 

och att de delade makten, vilket var viktiga aspekter av relationen mellan vårdare och patient. 

Vidare att patienterna kände att de kunde lita på att om vårdaren behövde fatta viktiga beslut 

för deras säkerhet så skulle besluten vara de rätta. Detta stämmer till viss del överens med vårt 

resultat. Dock kunde det finnas en risk att vårdaren kunde förlora förtroendet hos patienten 

och att patienten blev besvikna på dem. 

 

Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, vilket var relevant då studiens syfte var att 

undersöka upplevelser hos sjuksköterskor och skötare. Målsättningen var att intervjua mellan 

8-10st sjuksköterskor och skötare i studien för att erhålla så stor variation som möjligt, och vi 

genomförde 8st intervjuer. Detta upplever författarna trots bortfall på 2 deltagare att de har 

gjort då de i urvalet erhöll en jämn spridning vad gäller kön, ålder, utbildning och arbetsplats. 

Alla deltagare rekryterades från samma kommun, men från olika typer av psykiatriska 

öppenvårdskliniker. Urvalet av deltagare som representerar det författarna ämnade att studera 

i denna studie är således något som författarna upplever stärker giltigheten i denna studie. Hur 

spridningen såg ut har författarna beskrivit under avsnittet deltagare vilket ger läsaren 

möjlighet att själv bedöma giltigheten. Att alla deltagare var från samma kommun kan ses 

som en risk och som kan påverka studiens överförbarhet, men det faktum att deltagarna var 

verksamma inom olika mottagningar av psykiatrisk öppenvård talar för att studiens resultat 

kan överföras till andra öppenvårdsmottagningar inom psykiatrisk vård. Inklusionskriterierna 

var legitimerade sjuksköterskor och utbildade skötare samt att de skulle arbeta inom 

psykiatrisk öppenvård. Författarna upplevde att dessa inklusionskriterier möjliggjorde att 

deltagarna kunde svara på studiens syfte då de i och med kriterierna hade upplevelser från 

ämnet som skulle studeras (Holloway & Wheeler, 2009). En tänkbar brist kan vara att 

författarna inte ställde krav på antal verksamma år inom psykiatrisk öppenvård. Detta hade 
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eventuellt kunnat medföra att någon intervjuperson hade svarat annorlunda utifrån annan 

erhållen erfarenhet och upplevelser inom området. 

För att avgöra trovärdigheten i kvalitativa intervjuer så påverkas dessa av kvalitét före längd 

eller antal, något som även spelar roll är författarnas förförståelse för ämnet samt en lyhördhet 

inför det som deltagaren berättar (Kvale, 1997). Författarna har genomgående försökt ge en 

tydlig beskrivning av forskningsprocessen, detta för att ge läsaren möjlighet att själv bedöma 

tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten stärktes av 

att liknande innehåll framkom i alla intervjuer (Polit & Beck, 2012). 

Då författarna arbetar relativt nära vissa av deltagarna fanns risken att materialet skulle bli 

tunt om deltagarna inte skulle våga öppna sig och berätta om sina upplevelser av möten med 

patienter. Författarna strävade således efter att skapa ett tryggt klimat för deltagarna, detta för 

att deltagarna skulle våga berätta om sina upplevelser och på så vis bidra med ett rikt 

intervjumaterial (Kvale, 1997). För att stärka trovärdigheten har båda författarna deltagit vid 

alla intervjuer, där den ena har varit huvudansvarig för intervjun och den andra har observerat 

och kunnat följa upp med följdfrågor. Intervjuerna har inletts med en öppen inledningfråga för 

att inte styra intervjuerna utan låta deltagaren fritt dela med sig av sina upplevelser och 

känslor och följdfrågorna föll sig naturligt. Detta ser författarna som en styrka och utifrån 

detta så upplever de att de erhöll ett rikt intervjumaterial.  

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet. Analysmetoden inspirerades 

av Graneheim och Lundman (2004) och intervjuerna har noggrant lästs igenom av båda 

författarna och vid flertalet tillfällen har de återgått till ursprungstexten när oklarheter eller 

funderingar uppstått. När kvalitativ innehållsanalys av en text sker så innebär det alltid att en 

viss grad av tolkning sker, detta eftersom att det förekommer en viss förförståelse av ämnet. 

Detta kan både ses som en risk då det kan innebära att författarna tolkar arbetet med denna 

förförståelse under analysprocessens gång. För att stärka studiens giltighet har författarna 

använt sig av citat i resultatdelen. Citaten möjliggör även för bedömningar av rimligheten i 

gjorda slutsatser och tolkningar.  

Då båda författarna genomfört analysen gemensamt stärker detta tillförlitligheten i studien, 

detta för att hela materialet bearbetats på likadant sätt. En svaghet under analysprocessen är 

att författarna inte är helt kunniga i förfarandet av analysens alla delar. Detta har 

kompenserats med ett grundligt arbete, där författarna noggrant läst relevanta artiklar och 

litteratur kring förfarandet samt erhållit kontinuerlig handledning. Detta i tillräcklig 
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utsträckning för att stärka trovärdigheten i arbetet samt med en tydlig beskrivning av 

förfarande och process i metodavsnittet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Under analysprocessen är det oundvikligt att data inte ändras på något sätt, detta kan till 

exempel vara att kroppsspråk och tonfall förbises (Polit & Beck, 2008).  

Slutsats 
 

I studien framkom fyra kategorier av upplevelser som underbyggs av subkategorier. 

Upplevelserna handlade om bemötande, bedömningar att vara i personens hemmiljö samt 

kring att arbeta i öppen vård. 

Studien visar att vårdare i psykiatrisk öppenvård upplever att deras bemötande gentemot 

patienterna de möter utgör grunden för att det ska bli ett bra och tryggt möte, där en allians 

och relation ska växa fram. De trycker på att deras personliga egenskaper spelar stor roll och 

där fingertoppskänsla lyfts fram som en viktig komponent bland de egenskaperna. 

Svårigheterna med att arbeta i öppenvård kunde vara att kunna lämna arbetet psykiskt, om 

vårdarna inte kunde göra detta fanns det risk att bli alldeles för känslomässigt involverad i 

patientens upplevelser och problematik, vilket kunde leda till utbrändhet. En annan svårighet 

som framkom var att göra svåra bedömningar som ibland behövde ske, men om grunden i 

relationen till patienten var god och byggde på tillit, ärlighet och god kommunikation så löste 

sig ofta dessa situationer till det bästa för alla parter. 

Vad som efterfrågas inom psykiatrisk öppenvård är möjligheter till daglig återkoppling 

tillsammans med kollegor. På somliga kliniker finns förutsättningar så att detta blir möjligt, 

speciellt där kollegor arbetar parvis, men på de kliniker där det förekommer mer ensamarbete 

skulle detta kunna leda till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för vårdarna, samt 

minska risken för utbrändhet. 

De fynd som framkommer i studien kan bidra till att lyfta handledning ute på verksamheterna. 

Detta är något som skulle komma både vårdare och patienter till gagn, för vårdare både på ett 

personligt och yrkesmässigt plan. Även relevanta utbildning och fortbildningar har betydelse 

för att vårdarna ska vara uppdaterade med senaste rön. 

Under studiens gång har funderingar uppkommit mer kring betydelsen av genus. Detta lyfts 

något i studien, men detta skulle kunna utgöra grund för ytterligare forskning. Ur en 
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samhällssynpunkt har genus viss betydelse för bemötande och kommunikation människor 

emellan. Mångfald i kultur och religion påverkar ytterligare genus och könsroller. En studie 

kring detta skulle kunna resultera i ännu bredare kunskap om bemötandets betydelse mellan 

vårdpersonal och patienter så att detta kan ske på ett respektfullt sätt. 
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Bilaga 1  

 

Frågeguide 

Intervjuerna ska ha fokus på personalens reflektioner kring möten med patienter. Frågeguiden 

är ett stöd till intervjuerna. 

 

1. Frågor om bakgrund 

 Kön 

 Profession 

 Tid i yrket 

 Tid på enheten 

 Tid i psykiatrisk öppenvård 

 

2. Öppningsfråga 

 Kan du berätta om dina upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk 

öppenvård. 

 

3. Har du något ytterligare som du vill berätta om som du tycker är viktigt och som inte 

berörts i intervjun. 
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Bilaga 2  

 

 

 

 

Datum: 2015-11 

Till Verksamhetschef division vuxenpsykiatri och enhetschefer. 

Förfrågan om samtycke till genomförande av studie inom psykiatrisk öppenvård. 

Vi är två blivande specialistsjuksköterskor i psykiatri som våren 2016 avslutar vår 

specialistutbildning vid Umeå Universitet med att skriva ett examensarbete. Inom 

öppenvården möter personalen dagligen patienter med individuella behov och förutsättningar. 

Dessa möten kan se väldigt olika ut, och vårdpersonalens roll är betydelsefull. 

Syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten med 

patienter inom öppenvård. Vi som genomför studien arbetar själva på arbetsplatsen inom 

slutenvård. Vi kommer att tillfråga den personal som jobbar inom öppenvården. Intervjun 

kommer att äga rum på arbetsplatsen och beräknas ta ca 30-60 minuter. Intervjuerna kommer 

att spelas in på bandspelare. Av det framkomna materialet kommer ingenting att kunna 

härledas till en enskild deltagare, endast vi som genomför studien, samt vår handledare 

kommer att ha tillgång till materialet.  Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan närsomhelst 

dra sig ur utan att behöva ange skäl. Ni får gärna kontakta oss om ni har några frågor om vårt 

arbete. 

Jenny Bäckman, leg. Sjuksköterska  Zandra Nyman, leg. sjuksköterska 

Telefon: 0911-76869   Telefon: 0911-76868 

Mail: jenbac01@nll.se   Mail: zannym01@nll.se 

Sture Åström, handledare 

Telefon: 090-786 98 52 

Mail: sture.astrom@umu.se 

Underskrift & Datum:_______________________________________________ 

mailto:sture.astrom@umu.se
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Datum: 2015-11 

Till Legitimerade sjuksköterskor och skötare psykiatrisk öppenvård. 

Förfrågan om samtycke till deltagande i studie inom psykiatrisk öppenvård. 

Vi är två blivande specialistsjuksköterskor i psykiatri som våren 2016 avslutar vår 

specialistutbildning vid Umeå Universitet med att skriva ett examensarbete. Inom 

öppenvården möter personalen dagligen patienter med individuella behov och förutsättningar. 

Dessa möten kan se väldigt olika ut, och vårdpersonalens roll är betydelsefull. 

Syftet med vår studie är att undersöka sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten med 

patienter inom öppenvård. Vår förhoppning är att Ni vill delta i studien. Intervjun kommer att 

äga rum på arbetsplatsen och beräknas ta ca 30-60 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in 

på bandspelare. Av det framkomna materialet kommer ingenting att kunna härledas till en 

enskild deltagare, endast vi som genomför studien, samt vår handledare kommer att ha 

tillgång till materialet.  Deltagandet är frivilligt och deltagarna kan närsomhelst dra sig ur utan 

att behöva ange skäl. Er verksamhetschef har godkänt att vi får genomföra studien på 

arbetsplatsen. Ni får gärna kontakta oss om ni har några frågor om vårt arbete. 

 

Jenny Bäckman, leg. Sjuksköterska  Zandra Nyman, leg. sjuksköterska 

Telefon: 0911-76869   Telefon: 0911-76868 

Mail: jenbac01@nll.se   Mail: zannym01@nll.se 

Sture Åström, handledare 

Telefon: 090-786 98 52 

Mail: sture.astrom@umu.se 

Underskrift & Datum:_______________________________________________ 

mailto:sture.astrom@umu.se

