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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Psykossjukdom förknippas ofta till starka känslor såsom rädsla, oro och ångest. Psykiatrisk 

omvårdnad innebär att stärka patientens känsla av egenkontroll och hjälpa patienten att 

utforma hanteringsstrategier. Patienten ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga 

välbefinnande. Personer med psykossjukdom upplever lägre välbefinnande än personer 

som inte har psykossjukdom. Därför behövs det kunskap om hur sjuksköterskan kan 

anpassa omvårdnaden för att patienter med psykossjukdom ska kunna uppnå empowerment 

och uppleva välbefinnande. 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan anpassa omvårdnaden för att patienter med 

psykossjukdom ska kunna uppnå empowerment och uppleva välbefinnande. 

 

Metod  

En litteraturöversikt genomfördes. Artikelsökningar genomfördes i CINAHL och PubMed. 

18 artiklar inkluderades i resultatet. Tematisk analys tillämpades och resulterade i fyra 

teman som presenteras i resultatet.  

 

Resultat 

De teman som presenteras är Kommunikation och information, stöd och trygghet, 

delaktighet och copingstrategier. Resultatet beskriver att god skriftlig, muntlig och icke-

verbal kommunikation är grundläggande för att patienter med psykossjukdom ska kunna 

uppnå empowerment och uppleva välbefinnandet. Stöd och trygghet kunde ges genom att 

visa närhet och förståelse. Att involvera patienterna i vården stärkte patienternas 

självkänsla. Olika hanteringsstrategier och aktiviteter ansågs viktigt för patienternas 

upplevda mående. 

 

Slutsats 

Att ha en god kommunikation med patienten visade sig vara en viktig del i att bygga upp 

en stödjande relation. Informationen som ges behöver vara personcentrerad. Patienter som 

blir involverade i sin egen vård upplever mindre negativa känslor än de som inte tillåts 

vara delaktiga. Att utveckla egna copingstrategier möjliggjorde att patienterna kunde 

uppnå empowerment. Patienterna behövde stöd utifrån sina individuella förutsättningar, ett 

personcentrerat förhållningssätt kan därför ses som essentiellt vid stödjande av symtom- 

och sjukdomshantering. 

 

Nyckelord: Empowerment, hanteringsstrategier, kommunikation, psykossjukdom, 

välbefinnande.  
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“Det började med att jag fick overklighetskänslor, det liksom ekade i huvudet. Sedan 

började jag tycka att mina studiekamrater gjorde miner bakom min rygg och skickade 

hemliga budskap till varandra /.../ sedan fortsatte det med att jag fick meddelanden via tv:n 

/.../ jag var så rädd hela tiden /…/ jag vågade knappt äta ifall maten skulle vara förgiftad” 

(Mattsson, 2014). “I wonder sometimes, as I grow even healthier, if the voices will fade 

away completely. Will I miss them? Having lived with them for so many years, I wonder if 

it will feel empty or lonely without them. Thought- voices are part of who I am, and what 

makes me unique. With what will I replace them? I believe I will find other ways to be 

unique. Can I do it? I believe so. I am willing to try” (Wisdom, Bruce, Saedi, Weis & 

Green, 2008) – personer drabbade av psykossjukdom.  

 

BAKGRUND 

 

Psykossjukdom 

 

Ordet psykos innebär ett onormalt tillstånd. Ordet Psyhe är ursprungen från det grekiska 

språket som betyder själ. Psykos beskrivs som en grupp tillstånd med “gravt störd 

verklighetsvärdering” (Allgulander, 2014). Allgulander (2014) beskriver psykos som ett 

tillstånd där personen missbedömer sina sinnesintryck och tankar samt drar felaktiga 

slutsatser. En psykos kan pågå från några timmar till att vara ett livslångt tillstånd. En 

person med psykossjukdom kan känna sig frisk och må bra, i motsats till exempelvis en 

person med ångestsyndrom (Allgulander, 2014). 

 

En psykos kan utlösas av flera olika faktorer. De vanligaste orsakerna är 

schizofrenisjukdom, abstinens, substanspåverkan eller svårt förstämningssyndrom som 

mani eller depression. Psykos kan också bero på organiska sjukdomar såsom 

hjärnmetastas, feber, AIDS, demens, stroke, isolering och sömnbrist (Allgulander, 2014). 

Även missbruk har en påverkan, exempelvis är cannabis starkt förknippat som den 

utlösande orsaken till de första psykotiska symtomen (Large & Nielssen, 2017).  

 

I många studier nämns Schizofreni som är en typ av psykos. Schizofreni är den 

allvarligaste typen av psykossjukdom (Allgulander 2014) och räknas som en psykiatrisk 

folksjukdom (Mattsson, 2014). Antalet nya fall av schizofreni i Australien är cirka 15/100 

000 invånare/år (McGrath, Saha, Chant, & Welham, 2008). Sjukdomen drabbar både män 

och kvinnor och debuterar i regel innan 30-årsåldern. Kvinnor drabbas senare än män och 

diagnos är svårt att ställa (Mattingly, 2017). Orsaken till Schizofreni är än idag inte helt 

klarlagd men genetisk sårbarhet, miljöfaktorer, vissa kemiska substanser i hjärnan och 

psykosociala faktorer har en betydelse för att utveckla schizofreni (Mattingly, 2017). För 

att en patient ska bli diagnostiserad med schizofreni krävs det att patienten under en 6-

månadersperiod haft pågående symtom i form av hallucinationer, vanföreställningar, 

osammanhängande tal och negativa symtom (Levander et al., 2009). 

  

Symtom  

Insjuknande i psykos sker stegvis. Symtomen kommer smygande och i många fall yttrar 

det sig vid andra former av psykisk ohälsa. De vanligaste symtomen vid psykossjukdom är 

vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar och kognitiva funktionsnedsättningar. 

Symtomen indelas i negativa och positiva symtom. Negativa symtom är något passivt, 

patienter som tidigare varit aktiva börjar så småningom tappa intresse för sociala 

sammanhang. Positiva symtom är något som syns tydligt på patienter och som inte 
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stämmer med verkligheten (Mattsson, 2014). Brist på tal, tanke, motivation och socialt 

sammanhang är typiska negativa symtom.  Hallucinationer, vanföreställningar och 

tankestörningar ingår i de positiva symtomen. Hallucinationer är sinnesupplevelser med 

felaktiga föreställningar. Hallucination kan yttra sig i form av röster, gester, lukt, känsel 

och upplevelser (Sami, Shiers, Latif & Bhattacharyya, 2017). Kognitiva symtom, minskad 

livsglädje, isolering, sömnstörningar och irritation är vanligt vid schizofrenisjukdom 

(Mattingly, 2017).  

 

Ibland behöver patienterna hjälp att hantera psykotiska symtom. Vissa symtom, i synnerhet 

negativa symtom, är ett hinder i patienters liv. Negativa symtom leder till att patienten 

finner svårigheter att genomföra livsstilsförändringar. Att sträva efter ett hälsosammare liv 

upplevs som en svår process för patienter. Patienter behöver ofta stöd för att klara av en 

livsstilsförändring (Bergqvist, Karlsson, Foldemo, Wärdig & Hultsjö, 2013). 

 

Behandling av psykossjukdom 

Att återhämta sig från en psykos är en multidimensionell upplevelse. Individer som 

diagnostiserats med psykossjukdom beskriver återhämtning som en förbättring inom 

sjukdomstillfrisknande, psykologisk och personlig återhämtning samt social och 

funktionell återhämtning (Windell, Norman & Malla, 2012). Psykossjukdomen schizofreni 

behandlas med en kombination av antipsykotiska läkemedel och psykoterapi i form av 

kognitiv beteendeterapi eller stödjande terapi samt utbildning om hanteringsstrategier 

(Mattingly, 2017). Den farmakologiska behandlingen är en viktig del i behandlingen vid 

nästan alla psykoser. Användning av antipsykotiska läkemedel, neuroleptika, ger en god 

effekt i behandlingen. Antipsykotiska läkemedel blockerar dopaminreceptorer och är 

därmed en viktigt förebyggande åtgärd vid suicid och återinsjuknande i psykos. 

Biverkningar är en vanlig anledning till att patienter inte vill ta sina mediciner och detta 

kan leda till bland annat återinsjuknande (Mattsson, 2014). Att kombinera farmakologisk 

och icke-farmakologisk behandling är ofta nödvändigt för att uppnå optimalt effekt 

(Mattson, 2014).  

 

Tvångsvård 

Tvångsvård innebär att patienten tvingas till vård. Detta innebär i vanliga fall att patienten 

blir inlåst på sjukhus. Att tvingas till att ta mediciner innebär också tvångsvård, likaså gör 

det att bli inlåst i ett rum. Att bli inlåst i ett rum för att hindras från att skada sig själv eller 

andra brukar nämnas som avskiljning (Lindqvist, 2012). Patienter kan uppleva en 

psykotisk period som något traumatisk på grund av skrämmande känslor och tankar. Den 

traumatiska upplevelsen intensifieras ibland av oväntad och ofrivillig sjukhusvård och 

behandling (Mauritz & van Meijel, 2009). Tvångsvård kan ha en negativ påverkan på 

patienternas tillit till sjuksköterskan, vilket påverkar relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten (Gilburt, Rose & Slade, 2008). Olika patienter upplever tvångsvård olika, en del 

upplever det som något positivt medan andra känner sig vilse, rädda och traumatiserade 

(Seed, Fox & Berry, 2016).  

 

Att leva med en psykossjukdom 

 

Psykos kan upplevas på många olika sätt och varje upplevelse är unik. En del personer kan 

uppleva det en gång och andra flera gånger tills det blir så plågsamt att de tvingas söka 

professionell hjälp (Cooke, 2015). Upplevelserna uppstår oftast i stressiga och 

känslomässiga situationer och förknippas ofta till starka känslor såsom rädsla, oro, 

depression och ångest. Vissa människor har svårt att tänka och koncentrera sig. De kan 
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prata med röster fast det inte finns någon där, ibland kan de känna sig förföljda eller att 

någon styr deras tankar. En del upplever att deras blod har förgiftats av onda andar och det 

är en skrämmande känsla, då personen oftast inte vet hur de ska hantera dessa plågsamma 

upplevelser (Cooke, 2015). Det är också vanligt att börja missköta sin hälsa, känna sig 

omotiverad och kraftlös. Det är vanligt med suicid vid psykos, då rösterna kan styra och 

kontrollera personen och säga vad hen ska göra (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 

2009). I motsats till detta, finns det dem som inte vill att deras röster ska försvinna 

eftersom en del personer upplever att rösterna gör dem starkare och bidrar till deras 

välmående (Harrison, Newell, & Small, 2008). Några patienter beskriver psykos som en 

känsla av att förlora kontakt med verkligheten. Att bli överväldigad av sina röster varje dag 

är en kamp, patienterna anser sig vara beroende av att få svar till dessa upplevelser. En del 

kan trots allt känna att de har kontrollen över situationen och betonar att det är viktigt för 

att kunna fungera i det dagliga livet (Wells, Tully & Marrison, 2017). Sömnen kan bli 

påverkad vid psykossjukdom, mardrömmar är en vanlig upplevelse hos mer än hälften av 

alla patienter med psykossjukdom (Sheaves, Onwumere, Keen, Stahl & Kuipers, 2015). 

  

Stigmatisering  

Personer som har en psykisk sjukdom kan uppleva utmaningar i det dagliga livet i form av 

psykiatriska symtom, brist på förståelse från omgivningen och ensamhet (Rönngren et al., 

2018). Stigmatisering förekommer och kan vara ett problem vid psykossjukdom. 

Stigmatisering påverkar hopp och självkänslan, vilket leder till en negativ påverkan på 

återhämtningen. Stigma kan ha en påverkan på positiva symtom och det sociala livet 

(Yanos et al., 2008). Upplevd stigmatisering har även en stark koppling till depression, 

ångest, stress (Chen et al., 2016; Wood & Irons, 2017) och personlig återhämtning (Wood 

& Irons, 2017). Stigmatisering kan också ha en stor påverkan på patienternas relation till 

sina familjer och släktingar. Enligt en studie uppger patienter att deras familjer är ett hinder 

för behandling, då familjerna försöker övertala patienterna att de inte behöver behandling. 

Uppfattad stigmatisering och rädsla för att bli stämplad är en stark anledning till att vänta 

med att söka psykiatrisk vård (Hasan & Musleh, 2017).  

 

Psykisk sjukdom och påverkan på identiteten 

Enligt en studie beskrivs uppkomsten av psykisk sjukdom ibland som att ta bort en persons 

känsla av sig själv. För många resulterar detta i förlusten av deras tidigare identitet. Andra 

gånger beskriver människor den person de var, som om de hade ersatts med ett okänt själv 

som byggts av erfarenheter och symtom från den psykiska sjukdomen. För en del personer 

är det ett mål att vara ‘normala’ och att ha ett normalt liv. Att ha en psykisk sjukdom kan 

göra att personerna känner sig “onormala” samtidigt som de har en stark önskan om att bli 

‘normala’. Vissa känner en hopplöshet därför att även om de kan bete sig ‘normalt’- kan de 

‘aldrig bli normala’. Vissa personer med psykisk sjukdom definierar sig själva som 

onormala endast därför att de har en psykisk sjukdom (Wisdom, Bruce, Saedi, Weis & 

Green, 2008). 

 

Välbefinnande   

 

Välbefinnande är grundläggande i all form av omvårdnad (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-

Ekstrand, 2013). Välbefinnande används i betydelsen av individers upplevda tillvaro. 

Välbefinnande är ett tillstånd som karaktäriseras av upplevelsen av tillfredsställelse, 

välbehag, och former av lycka. Välbefinnande är associerat med hälsa (Orem, 2001). Orem 

hävdar att begreppet välbefinnande hänger ihop med människas egen erfarenhet av sin 

livssituation. Hon menar att en individ trots sina svårigheter och eventuell sjukdom kan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisdom%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18465375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruce%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18465375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saedi%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18465375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weis%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18465375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Green%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18465375
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Green%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18465375
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uppleva välbefinnande (Kristoffersen, 2006). Hälsa och välbefinnande har ett samband och 

måste betraktas som en helhet, där begreppen beskriver hela individen och inte enbart 

kropp, psyke och själ (Kristoffersen, 2006). Enligt en studie av Owens et al. (2010) tycker 

patienter att det är svårt att definiera vad välbefinnande egentligen är. Välbefinnande är 

enligt patienter ett holistiskt begrepp som syftar på känsla av ”normalitet”. Patienterna 

menar att välbefinnande innefattar allt (Owens et al., 2010). Andra faktorer som påverkar 

det subjektiva välbefinnandet hos personer med psykisk sjukdom är bland annat 

arbetslöshet, brist på socialt stöd, plågsamma föreställningar och nedsatt copingförmåga 

(Broyd, Jolley & Johns, 2016). Vårdpersonal har olika synpunkter gällande sin roll att 

främja välbefinnande hos patienter. En del ser sin roll i att stödja den fysiska hälsan, 

medan vissa betraktar sin roll som mer holistisk och täcker ett bredare spektrum (Owens et 

al., 2010).  

 

Personer som upplever sin första psykos skattar lägre välbefinnande och livskvalité än 

personer som inte har upplevt psykos (Uzenoff et al., 2010). Personer med psykossjukdom 

skattar även lägre tillfredsställelse av grundläggande psykologiska behov (Breitborde, 

Kleinlein & Srihari, 2012). Patienter beskriver att de skäms av att inte kunna ta hand om 

sig själva och att vara psykiskt sjuka men trots en negativ bild över sig själva, möjliggör 

positiva egenskaper hos vårdpersonalen ett positiv inflytande på patienterna (Denhov & 

Topor, 2012). En studie visar att sjuksköterskor inom den psykiatriska vården kan bidra till 

patientens välbefinnande men också sänka den genom att till exempel förneka patienternas 

rösthallucinationer (Harrison, Newell & Small, 2008). Den tid som sjuksköterska 

spenderar med patienten är avgörande för patientens återhämtning och välmående. 

Patienter i en studie beskriver vikten av interpersonell kontinuitet och social interaktion. 

Personlig kemi spelar en viktig roll för att kunna skapa en god kontakt mellan vårdpersonal 

och patienten (Denhov & Topor, 2012). 

 

Empowerment  

I takt med att patienter med psykos tillfrisknar, inser de att de psykotiska upplevelserna 

inte överensstämmer med verkligheten. Detta medför att patienterna måste acceptera en ny 

verklighet. I denna fas kan rädslan för att återigen hamna i en psykotisk fas leda till att 

patienterna upplever brist på kontroll (Mauritz & van Meijel, 2009). Begreppet patient 

empowerment eller patientbemyndigande handlar enligt Klang Söderkvist & Kneck (2013) 

om att ha egenmakt över sina handlingar och ta egna beslut, där vårdpersonalen blir 

patientens redskap genom att stödja personen i sina egna val. Exempelvis genom att visa 

konkreta alternativa val och ge adekvat information. Att ha makten över sina beslut är en 

förutsättning för att individen ska ha möjlighet att använda sina resurser och hantera sitt 

sjukdomstillstånd på ett bättre sätt. Empowerment är också en process som går ut på att 

öka personens kapacitet att kunna handla och tänka kritiskt (Klang Söderkvist & Kneck, 

2013). Patienter i en studie av Small et al. (2013) beskriver empowerment som en känsla 

av kontroll över ett sjukdomstillstånd. 

 

Empowerment handlar om förändringar i patientens förmåga att acceptera diagnos, skapa 

en känsla av balans och att utveckla kognitiva strategier. Stöd och förståelse från familj, 

vänner och vårdpersonalen är en viktig faktor (Small et al., 2013). Empowerment har en 

påverkan på identiteten, patienter beskriver att genom att minska påverkan på jaget och 

inte låta sjukdomen ta över ens liv, kan de ha kontroll över sig själva. Att utveckla egna 

personliga copingstrategier beskrivs också som en del av empowerment (Small et al, 

2013).  
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Begreppet empowerment är förknippat med personcentrerad vård. Empowerment bygger 

på att patienten är en aktiv deltagare, empowerment innefattar makt, kapacitet, kontroll, 

självförtroende och självkänsla. Vidare är empowerment en process som ämnar att skapa 

möjligheter för patienten att få mer makt och kontroll över sitt liv. Utgångspunkten är att 

människan redan har kapacitet, resurser och kraft och att empowerment handlar om att 

locka fram detta. Vidare bygger empowerment på att människan har handlingsstrategier för 

att hantera sina egna problem (Fors, 2014). 

 

Copingstrategier 

Patienter med psykossjukdom beskriver att de lärt sig hantera sjukdomen och vad den 

innebär med hjälp av olika hanteringsstrategier (Mauritz & van Meijel, 2009). Det finns 

olika sätt att mäta coping. I en studie benämns aktiv coping som copingstrategier där 

personen söker konfrontation och socialt stöd. Passiv coping står för undvikande och 

depressiva reaktioner. Studien visar att personer med psykisk sjukdom som använder sig 

av aktiva copingstrategier uppnår högre självkänsla. Användandet av passiva 

copingstrategier är enligt studien associerat med lägre självkänsla och längre välbefinnande 

(Barendregt, Laan, Bongers & Nieuwenhuizen, 2015).  

 

Aktiviteter 

Att delta i olika aktiviteter som exempelvis simning, besöka fritidscenter och motionera 

har en positiv inverkan på patientens välbefinnande, likaså är social interaktion och fysisk 

aktivitet viktig (Owens et al., 2010).  Människor som lever med psykisk ohälsa uppfattar 

vad som anses som meningsfullt väldigt individuellt. Att spela ett instrument med en vän, 

ha kontakt med andra människor, spendera tid med sitt husdjur, gå på promenad, äta en 

måltid med sin familj, ha koll på vad som händer runt i världen kan betraktas som 

meningsfullt. Vissa upplevelser är relaterade till att njuta av olika saker i livet, såsom att 

hjälpa andra, att ha en hobby eller ett arbete (Leufstadius, Erlandsson, Björkman & 

Eklund, 2008). Patienter i en studie beskriver att struktur, rutiner under dagen samt mål 

och planer inför framtiden är viktigt för att kunna uppleva meningsfullhet. Likaså anses 

grundläggande behov som sömn, mat, vila och att ta hand om sin hälsa också vara 

meningsfullt (Leufstadius et al., 2008). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Personcentrerad vård handlar om att skapa möjligheter för patienten att uppnå önskad hälsa 

och välbefinnande. Ibland innebär personcentrerad omvårdnad istället att inse att en person 

inte vill ändra sin ohälsosamma vana. Sjuksköterskan bör då istället fokusera på de mål 

patienten faktiskt vill uppnå. En central del av personcentrerad omvårdnad är att patienter 

ska vara delaktiga i beslut om sin hälsa (Fors, 2014). Personcentrerad vård utgår från att 

varje människa har rätt att vara autonom. Autonom betyder att personen har en förmåga till 

självstyre, självvärde, handlingsförmåga, ansvar och medvetande. Autonomi innebär 

rättigheten för människor att fatta egna beslut och rätt att styra över sina egna liv (Skärsäter 

& Kang, 2014). Personcentrerad omvårdnad beskrivs som omvårdnad där hela personen 

synliggörs och där personen ses som en individ istället för en patient. Personcentrerad 

omvårdnad förutsätter således att patienter är personer och inte bör förminskas till att bli 

deras sjukdom, personens subjektivitet, deras styrkor och dess framtidsplaner. Deras 

rättigheter bör också beaktas och tas tillvara på. Personcentrerad omvårdnad har visat sig 

bidra till förbättrad överensstämmelse mellan vårdgivare och patient, bättre hälsoutfall och 

ökad patienttillfredsställelse (Ekman et al., 2011). Viktiga aspekter inom personcentrerad 

vård är patientdeltagande och patientengagemang, relationen mellan patient och 
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sjukvårdspersonal samt i vilket sammanhang vården utförs i (Kitson, Marshall, Bassett & 

Zeitz, 2013) Personcentrerad vård innebär att personen blir sedd och förstådd. Personen är 

en unik person med individuella behov, resurser, förväntningar och värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Omvårdnad ska genomföras med fokus på partnerskap 

för att patienten och dess närståendes värdighet och integritet ska bibehållas (SSF, 2017).  

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad betyder att se familjen som ett system. Det finns flera sätt att 

se på familjecentrerad omvårdnad, till exempel beskrivs det liknande begreppet 

familjefokuserad omvårdnad som omvårdnad med fokus på familjens betydelse för 

patientens upplevelse av sjukdom och ohälsa. I familjerelaterad omvårdnad står patienten i 

centrum men patientens sociala sammanhang tas i beräkning. Vad ordet familj betyder kan 

beskrivas på flera sätt. I samhället finns en mångfald av familjer. Inom familjefokuserad 

omvårdnad är utgångspunkten för familj att det finns ett emotionellt och känslomässigt 

band mellan olika personer. Patientens familj är därmed en grupp personer som patienten 

själv har definierat som familj.  En familj kan vara utvidgad och bestå av släktingar, 

grannar, vänner eller andra betydelsefulla personer. Familjen behöver således inte ha en 

biologisk koppling till varandra (SSF, 2015).  

 

Omvårdnadsmötet 

 

Enligt SSF (2017) ska vårdmötet utföras i partnerskap och ha sin utgångspunkt i patientens 

berättelse och ömsesidig öppenhet (SSF, 2017). Genom ömsesidig öppenhet kan 

partnerskap uppnås. Omvårdnadsmötet mellan vårdgivare och patienten ”kan ses som ett 

tillfälle där verkligheten kan delas” (SSF, 2016, s. 7). Enligt Holopainen, Kasén och 

Nyström (2014) är närvaro, igenkännande, tillgänglighet och jämlikhet nödvändiga 

faktorer för omvårdnadsmötet.   

 

Vårdande möten har beskrivits som en förutsättning för att stödja och stärka. Vid vårdande 

möten bjuder vårdaren in personen till mötet genom användning av sin personliga 

erfarenhet och kunskap. Vårdande möten kräver respekt och öppenhet för patientens värld 

och patientens integritet. Vårdaren måste vara närvarande med skärpt uppmärksam samt 

lyhörd gentemot personen. Detta gör att personen kan känna sig sedd och bekräftad samt 

att personens individuella behov uppmärksammas. Vårdaren får även insikt i personens 

upplevelse av sin sjukdom och sjukdomsinsikt samt upplevelse av hälsa och välbefinnande 

(Ekebergh, 2015). Studier tyder på att omvårdnadsmötet är en komplex situation. I det 

meningsfulla mötet upplevs gemenskap, delat ansvar, att samlas samt upplevelse av värme 

och trygghet.  Enligt patienter och anhöriga är mänsklig gemenskap baserad på jämlikhet 

viktigt (Gustafsson, Snellma & Gustafsson, 2012). Slutenvårdspatienter önskar sig 

interaktioner med vänlig och empatisk personal samt att all personal presenterar sig med 

namn och yrkestitel. Snabb kommunikation och korrekt information är också viktigt (Gill, 

Dunning , McKinnon, Cook & Bourke, 2014). 

 

Kommunikation 

 

Kommunikation har en viktig betydelse i hälso- och sjukvården. För att omvårdnadsmötet 

mellan sjukvårdspersonal och patient ska bli effektivt är det viktigt att de förstår varandra. 

Vidare är kommunikation viktigt för att tillfredsställa personliga behov. Kommunikation 

innebär överföring av information. Kommunikation handlar om vad vi säger, det verbala 

uttrycket, samt om vårt kroppsspråk. Ordet kommunikation kan definieras som ett 
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ömsesidigt utbyte.  Ordet kommunikation kommer från ordet ”communicare”, som betyder 

‘göra någon delaktig i’. Kommunikation är en ständigt pågående process som utförs i flera 

olika riktningar (Fossum, 2013).  

 

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver att kommunikation är 

sjuksköterskans viktigaste redskap för att kunna bygga upp en medmänsklig relation till 

patienten. Kommunikation är enligt Travelbee (1971) en pågående process, där verbal och 

icke verbal kommunikation förmedlas på olika sätt. Exempelvis genom ord, känslor, 

tankar, mimik, rörelse, tonfall och beröring. Enligt Travelbee kan sjuksköterska genom 

kommunikation lära känna patienten som individen. Hon undviker begreppet patient och 

använder sig av ordet person, för att bekräfta personen som en unik individ. Det är viktigt 

att sjuksköterska lär känna patienten som människan, för att kunna identifiera patientens 

individuella behov. Vilken är en grundläggande faktorn för att kunna ge en god omvårdnad 

utifrån patientens behov (Travelbee, 1971).  

 

Enligt en studie av Timmermann, Uhrenfeldt och Birkelund (2017) tycker patienter att 

tiden som vårdpersonalen lägger på att kommunicera med patienterna är viktig. Det är 

viktigt att vårdpersonalen tar sig tid att lyssna, är känslomässigt engagerad och visar 

intresse för patienten som en unik individ. Ett positivt tonfall och kroppsspråk spelar stor 

roll för hur patienterna upplever bemötandet. För att signalera ett positivt och närvarande 

kroppsspråk behövs ögonkontakt. Endast ögonkontakt är dock inte tillräckligt, 

vårdpersonalen är också tvungen att signalera att de är närvarande med hela kroppen. I de 

fall vårdpersonalen har ont om tid och signaler ett upptaget kroppsspråk känner sig 

patienterna ignorerade eller att de är till besvär (Timmermann et al., 2017). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad (SSF, 2017). Enligt Saba (2006) är en 

omvårdnadsåtgärd en enskild handling. Handlingen kan vara i form av en behandling, en 

aktivitet eller en procedur. En omvårdnadshandling avser att uppnå ett förväntat resultat 

eller mål (Saba, 2006).  

 

Sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda patienter möjlighet att förbättra, behålla eller återfå 

hälsan, hantera sjukdom, hälsoproblem och funktionsnedsättning. Sjuksköterskan ska ge 

patienten möjlighet att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalité. Vidare 

förutsätter omvårdnad respekt för patientens självbestämmande, integritet och värdighet. 

Omvårdnadsarbetet ska göras i partnerskap med patienten och dess närstående. 

Omvårdnadens fokus ska ligga i patientens grundläggande behov och sjuksköterskans 

omvårdnad ska ha ett helhetsperspektiv. För att uppnå en likvärdig vård ska sjuksköterska 

på ett empatisk, lyhörd, säkert och respektfullt sätt kommunicera med patienten och dennes 

närstående. Den legitimerad sjuksköterska kan genom en god dialog och 

informationsöverföring involvera patienten och närstående i att fatta beslut gällande sin 

vård. Patientens önskningar om sin egen vård ska vara i fokus och sjuksköterskan ska 

stödja, uppmuntra och motivera patienten i sin egenvård. Sjuksköterskan ska ge adekvat 

information till patienten och närstående. Patienten ska också kunna förstå den information 

som förmedlas (SSF, 2017).  

 

Psykiatrisk omvårdnad utgår från att varje människa har möjlighet att utvecklas och växa. 

Alla människor med psykisk sjukdom har rätt till vård som är personcentrerad och som 

stödjer personens självständighet och oberoende. Psykiatrisk omvårdnad innebär att stärka 
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patientens känsla av egenkontroll, förmåga att hantera känslan av meningslöshet, hjälpa 

patienten att hantera sjukdomen och sjukdomens konsekvenser, hjälpa patienten att 

utforma hanteringsstrategier och utforma livsmål samt stötta den personliga utvecklingen 

(SSF, 2014).  

 

Travelbee (1971) hävdar att genom empati, förståelse, självinsikt och kunskap kan 

sjuksköterskan etablera en gynnsam relation till patienten. Hon beskriver att det är viktigt 

att sjuksköterska och patienten kommer över det stadium där de ser varandra som roller, 

det vill säga som endast sjuksköterska och patient, och istället betraktar varandra som 

enskilda individer.  

 

Problemformulering 

 

Psykos innebär en grupp tillstånd med “gravt störd verklighetsvärdering” (Allgulander, 

2014). Patienten kan drabbas av bland annat ångest, koncentrations- och minnessvårigheter 

(Mattson, 2010) samt brist på motivation (Sami et al., 2017). Att främja välbefinnande är 

grundläggande i all form av omvårdnad (Ehnfors et al., 2013), patienten ska ha möjlighet 

att uppnå bästa möjliga välbefinnande (SSF, 2017). Patienter som upplevt sin första psykos 

skattar lägre välbefinnande och livskvalité än personer som inte har upplevt psykos 

(Uzenoff et al., 2010). Därför behöver sjuksköterskan kunskap om hur välbefinnandet kan 

främjas och hur empowerment kan uppnås hos patienter som drabbats av psykossjukdom.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan anpassa omvårdnaden för att patienter med 

psykossjukdom ska kunna uppnå empowerment och uppleva välbefinnande. 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

Intresset för ämnet väcktes under verksamhetsförlagd utbildning. För att besvara arbetets 

syfte gjordes en litteraturöversikt. Litteraturöversikten genomfördes i syfte att skapa en 

översikt över det aktuella kunskapsläget inom det valda området. Genom att vetenskapliga 

artiklar analyserades, granskades och beskrevs inhämtades kunskap om vad som har 

studerats. Enligt Forsberg och Wengström (2015) möjliggör detta att en studies syfte kan 

besvaras utifrån ett brett perspektiv (Forsberg & Wengström, 2015), vilket också var 

granskarnas mål. Att göra en litteraturöversikt var därför en lämplig metod att använda för 

att få en bred överblick över hur sjuksköterskan kan anpassa omvårdnaden för att patient 

med psykossjukdom ska kunna uppleva välbefinnande. En litteraturöversikt kan även vara 

ett steg till att skapa en problemformulering till en kommande empirisk studie (Friberg, 

2017).  

 

Urval  

 

I Enlighet med Rosén (2017) har både inklusions- och exlusionkriterier använts för att 

kunna begränsa vilka vetenskapliga artiklar som skulle besvara studiens syfte. De språkliga 

inklusionskriterierna som valdes var att språket skulle vara på engelska eller svenska, 

eftersom det är de språken granskarna behärskar. Vetenskapligt underlag är enligt Östlund 

(2017) en färskvara, artiklar som var äldre än tio år användes därför inte i 
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litteraturöversikten. Artiklar som inte innehöll forskning om psykossjukdom och inte 

besvarade syftet exkluderades från litteraturstudien. I studien har endast vetenskapliga 

artiklar som är peer-reviewed och godkända av en etisk kommitté och/eller har ett etiskt 

övervägande inkluderats. Artiklar som är Peer-Review är kritiskt granskade av experter 

inom det aktuella området (Helgesson, 2015). Artiklar med hög kvalité minskar risken för 

systematiska fel (Karlsson, 2017), därför exkluderades artiklar av låg kvalité. Artiklar som 

hade hög eller medelhög kvalité enligt Sophiahemmets bedömningsunderlag (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) inkluderades i 

litteraturstudien, se bilaga A för bedömningsunderlag. Inga avgränsningar kring ålder, kön, 

etniskt ursprung eller i vilket land forskningen har genomförts i har gjorts. 

Forskningsstudier gjorda på både sjuksköterskor som arbetar inom psykiatri och patienter 

diagnostiserade med psykossjukdom inkluderades.  

 

Datainsamling  

 

Sökningar i databaserna CINAHL, PsychINFO och Medline/PubMed genomfördes. 

CINAHL innehåller material inom bland annat omvårdnad. Vid sökningar i CINAHL har 

vi använt oss av CINAHL headings samt fritext-sökningar. Vid sökning med hjälp av 

CINAHL headings inkluderas de artiklar som har den headings som anges (Karlsson, 

2017). Sökningar i Medline/PubMed gjordes med hjälp av Medical Subjects Headings 

(MeSH- termer) samt fritext-sökningar. Medline/PubMed innehåller material från det 

biomedicinska fältet inklusive omvårdnad (Karlsson, 2017). PsycINFO innehåller material 

inom beteendevetenskap samt psykologi (Karlsson, 2017). Vid sökningar i PsycINFO 

användes fritext-sökningar.  Databasen var tänkt att användas som komplement därför att 

studien är inriktad mot psykiatrisk omvårdnad. Vid sökningar i PsychINFO fick författarna 

endast träffar på artiklar som antingen exkluderades ur arbetet eller som redan inkluderats i 

arbetet efter sökning i CINAHL eller PubMed. Sökningar genomfördes med följande 

begränsningar i PubMed: 10 år, svenska och engelska. I CINAHL gjordes följande 

begränsningar: 2008, svenska, engelska och peer-reviewed. 

 

Sökord valdes ut utifrån syftet. De sökord som ansågs vara relevanta för syftet var: 

Nursing, nurse-patient relations, nurse’s role, psychiatric nursing, schizophrenia, 

psychotic disorders, well-being, wellness, psychological Well-being och comfort. Sökord 

som inte var självklart relevanta för syftet valdes ut, dessa var: communication och patient-

participation. Ordet communication valdes ut baserat på att kommunikation kan vara en 

viktig del av omvårdnadsmötet. Patient-participation valdes ut då patientdeltagande är en 

viktig del av personcentrerad omvårdnad. Sökorden patient-centered care och person-

centered care valdes också ut men bidrog inte till några fler relevanta träffar. 

 

I enlighet med Henricson (2017) genomfördes först breda sökningar. Genom att söka 

genom fritextsökningar och kombinera de olika sökorden på olika sätt skapades en 

överblick över hur mycket material det fanns. Därefter genomfördes snävare sökningar för 

att få en hanterbar mängd material. Granskarna tog också hjälp utav en bibliotekarie för att 

säkerställa att sökorden var lämpliga och kombinerade på ett sätt som kunde resultera i 

relevanta sökträffar. 

 

Sökorden har kombinerats med hjälp av de booleska operatorerna, AND och OR. Med 

hjälp av AND hittades referenser som innehöll alla de efterfrågade orden som tillskrivits 

med AND. Detta hjälpte till att göra sökningen smalare. OR användes vid ett behov om att 

göra sökningen bredare och innebar att något av sökorden fanns med i referenserna 
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(Forsberg & Wengström, 2015). NOT är en boolesk operator som används för att göra 

specifika begränsningar (Forsberg & Wengström, 2015), enstaka sökning med NOT 

gjordes men detta resulterade i för snäva sökningar. 

 

Tabell 1. Sökresultat för inkluderade artiklar 
Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL, 2/2–

2018 

MH “Psychotic 

disorders” [CINAHL 

Headings] AND MH 

“psychological Well-

being” [CINAHL 

Headings] OR MH 

“Wellness” [CINAHL 

Headings] OR MH 

“Comfort” [CINAHL 

Headings] 

17  7 3 3 

PubMed, 6/2–

2018 

(psychotic 

disorders[MeSH]) AND 

("Nursing"[Mesh]) OR 

("Nurse-Patient 

Relations"[Mesh]) OR 

"Nurse's Role"[Mesh] 

92 8   2 1 

CINAHL, 6/2–

2018 

MH “Psychotic 

disorders” [CINAHL 

Headings] AND MH 

“Communication” 

[CINAHL Heading] 

52 11 6 2 

CINAHL, 8/2–

2018  

MH “Psychotic 

disorders” [CINAHL 

Headings] AND MH 

“Psychiatric Nursing” 

[CINAHL Headings] 

66 16 7 1 

PubMed, 8/2–

2018 

("Schizophrenia"[Mesh]) 

OR "Psychotic 

Disorders"[Mesh]) AND 

"Nurse-Patient 

Relations"[Mesh] OR 

"Nusing")  

55 11 4 3 

CINAHL, 9/2–

2018 

(MH "Nursing Care 

[CINAHL Headings] OR 

MH “Nursing role” 

[CINAHL Headings] OR 

MH “Nurse-patient 

relations” [CINAHL 

Headings] OR MH 

"Psychiatric Nursing 

[CINAHL Headings]) 

AND (MH “Psychotic 

disorders” [CINAHL 

Headings]) 

78 12 5 2 

PubMed, 11/2–

2018 

Psychotic disorders 

[MesH]AND patient-

participation[MesH]  

38 10 5 2 

CINAHL, 

20/2–2018 

 

Psychotic disorders 

AND Nursing [all fields] 

194 15 5 3 

TOTALT 592 90 37 18 
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Manuell sökning 

Vid en sökning framkom artikeln: The experience of seclusion and restraint in psychiatric 

settings: perspectives of patients (Larue, Dumais, Boyer, Goulet, Bonin & Baba, 2012). I 

artikelns referenslista hittades en artikel som inkluderades i arbetet. Den förstnämnda 

artikeln exkluderades på grund av att den inte mötte alla inklusionskriterier. Den manuellt 

framtagna artikeln är: Seclusion and Restraint in Psychiatry: Patients' Experiences and 

Practical Suggestions on How to Improve Practices and Use Alternatives (Kontio, Joffe, 

Putkonen, Kuosmanen, Hane, Holi & Välimäki, 2012).  

 

Databearbetning  

 

Efter en sökning av artiklar gjordes först en grovanalys genom att bedöma om rubriken var 

relevant mot syftet. Därefter lästes abstraktet. Dessa moment genomfördes individuellt 

men under samma tidpunkt och granskarna kontrollerade först att de sökt på samma sätt 

och fått samma antal träffar. En lista på lästa abstrakt upprättades. I listan skulle det framgå 

om granskaren tyckte att artikel skulle gå vidare eller inte. I enlighet med Rosén (2017) 

gick artiklarna vidare till nästa steg i granskningen om en eller båda granskarna bedömde 

att studien kunde vara relevant utifrån titel och abstraktet, även om granskarna var oense. 

De artiklarna som gått vidare till nästa steg lästes individuellt i fulltext. Vid läsning av 

artiklarna i fulltext gjordes en bedömning om artiklarna hade alla de inklusionskriterier 

som var förutbestämda samt om något exklusionskriterie förekom. De gjordes också en 

bedömning om artikeln var relevant utifrån syftet. Därefter motiverade granskarna var för 

sig om artikeln skulle gå vidare eller inte. Var granskarna oense gick artiklarna vidare för 

fortsatt granskning (Rosén, 2017). I nästa steg gjordes en individuell kvalitetsgranskning. 

Till hjälp användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering och kvalitet, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga A. Efter den individuella 

kvalitetsgranskningen gjordes en bedömning av artiklarnas kvalité gemensamt. Beslut om 

vilken kvalité respektive artikel hade togs i konsensus (Rosén, 2017). De artiklarna som 

bedömdes att vara av låg kvalité exkluderades. Likheter och skillnader i teoretiska 

utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, syften samt likheter och 

skillnader i studiernas resultat analyserades med hjälp av att dokumentera i en matris 

(Friberg, 2017), se bilaga B. 

 

Dataanalys  

 

Artiklarna analyserades genom induktiv analys, vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2015) gör att granskaren blir medveten om mönster och kategorier som inte är tydligt 

uttalade. Artiklar som skulle analyseras för att inkluderas i resultat skrevs ut i 

pappersformat, båda granskarna hade ett varsitt exemplar. Artiklarna lästes sedan igenom 

flera gånger individuellt (Forsberg & Wengström, 2015). Granskarna använde olika 

färgpennor för lättare kunna identifiera teman som ansågs besvara syftet. Granskarna hade 

inga förbestämda teman utan markerade allt som ansågs kunna besvara syftet och således 

skulle färgmarkeras. Olika teman kunde därför identifieras i olika vetenskapliga artiklar.  I 

enlighet med Forsberg och Wengström (2015) fördes sedan en gemensam diskussion kring 

vilka teman som färgmarkerats (Forsberg & Wengström, 2015). De teman som 

identifierats av granskarna skrevs ned i ett dokument. Granskarna kom fram till flera olika 

teman som till stor del gick in i varandra. Efter diskussion och beslut i konsensus 

identifierades slutligen fyra teman: Kommunikation och information, delaktighet, stöd och 

trygghet samt copingstrategier.  
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Forskningsetiska överväganden  

 

Intresset för ämnet väcktes under psykiatriska verksamhetsförlagd utbildning. Granskarna 

har reflekterat kring sin förförståelse för ämnet och kommit fram till att en förförståelse var 

att patienter med psykossjukdom är en utsatt patientgrupp.   

 

För att göra en studie utifrån god forskningsetik har de vetenskapliga artiklarna som 

inkluderats i arbetet blivit godkända av en etisk kommitté och/eller har ett etiskt 

övervägande (Helgesson, 2015). Granskarna har noggrant läst i metoddelen hur författarna 

i artiklar har gått tillvägar för att säkerställa god forskningsetik. Artiklar som inkluderats 

har en välskriven metod, där man får en tydlig bild över hur författarna genomfört arbetet. 

En slutsats om att forskarna hade informerat deltagarna om frivillighet, konfidentialitet och 

samtycke kunde därmed dras. Enligt Vetenskapsrådet (2017) kan forskningsetiska problem 

bestå av avvägningar mellan olika krav (Vetenskapsrådet, 2017). Denna litteraturöversikt 

har gjorts i syfte att samla in kunskap om hur sjuksköterskan kan anpassa omvårdnaden för 

att empowerment och välbefinnande ska uppnås hos en specifik patientgrupp. Enligt 

Helgesson (2015) kan forskning på specifika patientgrupper leda till att de utpekas som 

annorlunda eftersom patientgruppen studerats separat (Helgesson, 2015). Personer som 

medverkar i forskning ska skyddas från skada, samtidigt som viktig forskning behöver 

genomföras för att öka kunskaper (Vetenskapsrådet, 2017). Således kan ökad kunskap kan 

vara en etisk motivering att genomföra vetenskapliga studier förutsatt att en avvägning 

mellan dessa krav har gjorts. Att patienten ska skyddas från skada väger alltid tyngre än 

syftet att öka kunskaper (Helgesson, 2015). Eftersom de artiklar som inkluderats i 

resultatet är godkända av en etisk kommitté eller har ett etiskt godkännande har granskarna 

dragit slutsatsen att forskningen som litteraturöversikten bygger på är etisk försvarbar, 

granskarna ansåg inte att en sammanställning av forskningsmaterialet kunde orsaka skada 

för patientgruppen. 

 

Etisk forskning förutsätter att forskningen håller en tillräckligt god kvalité (Helgesson, 

2015), därför inkluderades endast vetenskapliga artiklar av hög och medelhög kvalité 

(Forsberg och Wengström, 2016), enligt Sophiahemmets bedömningsunderlag (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Eftersom god 

forskningsetik har eftersträvats i arbetet fick ingen avsiktlig manipulering eller 

förvrängning av artiklarna förekomma i arbetet. Detta innebar att ingen medveten 

förvrängning av artiklarnas metod och kvalité har gjorts. Likaså har ingen plagiering, 

medveten feltolkning eller felaktig beskrivning av resultat förekommit (Kjellström, 2017).  

Risk för missbedömning av artiklarnas innehåll finns då artiklarna som inkluderats i arbetet 

är skrivna på engelska (Kjellström, 2017). Översättning av svåra ord gjordes med hjälp av 

lexikon. För att minimera risken för felbedömningar har granskarna enskilt bedömt 

materialet för att därefter tillsammans diskutera materialet. Detta möjliggjorde att 

eventuella feltolkningar till viss del kunde upptäckas.  

  

Artiklar som är peer-reviewed är kritiskt granskade av experter inom det aktuella området 

och är således ett sätt att säkerställa god forskningskvalité (Helgesson, 2015). För att 

säkerställa att alla vetenskapliga artiklar inkluderade i resultatet är peer-review har 

granskarna tittat på de tidskrifter som publicerat artiklarna för att se att de endast publicerar 

material som är peer-reviewed.  
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RESULTAT 

 

Denna litteraturstudie ämnade till att beskriva hur sjuksköterskan kan anpassa 

omvårdnaden för att patienter med psykossjukdom ska kunna uppnå empowerment och 

uppleva välbefinnande. Genom att analysera 18 vetenskapliga artiklar kom vi fram till fyra 

olika teman: Kommunikation och information, stöd och trygghet, delaktighet och 

copingstrategier.  

 

Kommunikation och information  

 

I flera studier var brist på kommunikation och information ett problem vid omvårdnad av 

patienter med psykossjukdom (Grealish, Tai, Hunter & Morrison, 2013; Lorem & Hem, 

2012; Kontio et al., 2012).   

 

I studie där upplevelsen av patienters empowerment undersöktes beskrev patienterna att 

vårdavdelningen använde ett språk som var anpassad endast till kliniken och inte till 

patienterna. De bekräftade att direkt och indirekt kommunikation uppfattades som sällsynt. 

Patienterna beskrev att det var väsentligt att sjukvårdspersonalen anpassade språket vid 

samtal med patienterna och deras familj. Dels för att patienten skulle förstå vad som sa 

men även för att kunna berätta om sina symtom och upplevelser (Grealish et al., 2013). 

 

Sjuksköterskors erfarenhet av psykosvård visade att kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterskan i många fall är begränsat. Kommunikationen begränsas därför att 

personalen har svårt att förstå patienterna och därmed inte förstår det patienterna vill 

förmedla (Lorem & Hem, 2012). I studien framgick att en del sjuksköterskor använde sig 

av olika strategier för att kommunicera. Ibland måste sjuksköterskorna kommunicera 

genom att visa känslor och spendera tid med patienten. På det sättet visade 

sjuksköterskorna empati för patienten när verbal kommunikation misslyckades (Lorem & 

Hem, 2012). När sjukvårdspersonalen misslyckades med att verbalt kommunicera med 

patienten, behövde sjukvårdspersonalen tänka på att patienten ändå såg kroppsspråket och 

hörde sjuksköterskans tonläge (Lorem & Hem, 2012). En autentisk och personlig 

kommunikation kunde uppnås mellan sjukvårdspersonalen och patienten, genom att 

vårdpersonalen bekantade sig med patientens sjukdomsbild, bakgrund, personlighet och 

satte sig in i patientens situation. När en allians mellan vårdgivare och patienter uppstod 

kunde vårdpersonalen skapa sig en förståelse för patienten (Lorem & Hem, 2012). 

 

Vid en kritisk psykotisk fas kunde sjuksköterskor få patienter att känna sig trygga och 

säkra genom att enbart säga några ord och bara finnas där. Hur sjuksköterskan använde sin 

kropp, talade med en mjuk röst och var lugn spelade en viktig vid roll för att patienten 

skulle få en bättre förståelse av varför vården ansågs vara nödvändigt (Sebergsen, 

Nordberg & Talseth, 2016).  

 

Patienter i den akuta psykotiska fasen beskrev att brist på tydlig och noggrann information 

oftast saknades från vårdpersonalen. Att inte få tillräckligt mycket med information om sin 

sjukdom och behandling orsakade frustration och isolering hos patienterna. Detta 

resulterade också i att patienterna oftast avstod från delta i sin behandling. Vidare beskrev 

patienterna att genom att få lämplig information kunde de hantera sin sjukdom på ett bättre 

sätt (Grealish et al., 2013).  
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Enligt Andreasson & Skärsäter (2012) hade patienter som tvångsvårdas ett behov av 

information. Patienten behövde information om varför dem var under tvångsvård och vad 

det betydde. Likaså behövde patienterna information om sin sjukdom och vilka 

behandlingsmöjligheter som fanns. Informationen behövde ges utifrån ett personcentrerat 

perspektiv, eftersom för mycket information eller information i ett för tidigt skede kunde 

orsaka ångest. Exempelvis kunde för stort fokus på bieffekter av läkemedelsbehandling 

skapa en motvilja till att inta läkemedel (Andreasson & Skärsäter, 2012).  I det skedet när 

patienter som upplevt tvångsvård under en psykotisk fas kände sig bättre, tyckte dem att de 

var viktigt att ha någon att reflektera och reda ut saker med. Patienterna önskade en 

kontaktperson som kunde diskutera med dem kring hur framtida tvångsvårdstillfällen 

kunde undvikas eller underlättas (Andreasson & Skärsäter, 2012). 

 

En studie om patienter som behandlades för avskiljning riktade sin missnöjdhet främst till 

vårdpersonalen som inte gav tillräckligt med information gällande patientens situation, 

behandling och vad som skulle ske den närmsta framtiden. Känsla att inte få veta varför de 

skulle läggas i ett avskiljningsrum eller hur länge de skulle vara där upplevdes som 

obehaglig (Kontio et al., 2012). Patienterna i studien önskade en bättre interaktion med 

sjuksköterskor då bristande kommunikation ledde till att en bra relation mellan 

vårdpersonalen i avskiljningsrummet inte byggdes upp. (Kontio et al., 2012).  

 

Patienters relationer och interaktioner med familjen är viktig för patienternas vård 

(Andreasson & Skärsäter, 2012). En studie visade att familjemedlemmar behövde få 

information och stöd när deras anhöriga för första gången behandlas för psykos. Familjerna 

behövde muntlig information samt skriftlig information som de kunde ta med sig hem. 

Familjemedlemmarna ansåg att den verbala informationen hade hjälpt dem att hantera 

situationen. Informationsbroschyrer om psykos var hjälpfulla och kunde lämnas till andra 

familjemedlemmar och vänner (Petrakis & Laxton, 2017). Familjemedlemmarna i studien 

fick också en DVD som de tittade på tillsammans med familjen. Familjerna uppgav att 

detta ökade deras förståelse för psykossjukdom. Familjerna beskrev att information kring 

psykossjukdom gjorde att de lättare kunde tala kring ämnet. En del familjer förmedlade att 

de önskade mer stöd efter att den anhörige blivit utskriven (Petrakis & Laxton, 2017).  

 

Att få tillgång till information om psykossjukdom på vilka villkor oavsett vart patienten 

kommer ifrån var viktigt, informationen som gavs skulle vara lätt att förstå. I övrigt ansågs 

sjukvårdspersonalen behöva veta att immigranter kanske har ett annorlunda icke-verbalt 

språk, användningen av tolk ansågs också viktigt. Tolken skulle inte känna familjen men 

kunna tala samma dialekt (Hultsjö, Berterö, Arvidsson & Hjem, 2011). 

 

För att bli sedda som individer ville patienterna ha en möjlighet att prata om sina 

upplevelser och att sjukvårdspersonalen skulle lyssna på dem, detta gjorde att patienterna 

trodde att de blev förstådda som individer istället för en sjukdom (Farrelly et al., 2015). 

 

 

Stöd och trygghet 

I en studie av Byrne och Morrison (2014) fick personer som mottagit vård för 

psykossjukdom svara på vad de prioriterade och hade för önskemål gällande deras vård. 

Av studien framkom att personerna helst ville ha hjälp med att hantera känslan av att känna 

sig paranoid och stressad, hjälp med att hantera ångest och nervositet och känslan av att 

vara förvirrad och oförmögen att kontrollera sina tankar samt hjälp med att hantera 
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koncentration och minnesproblem. På lång sikt ville patienterna ha hjälp med att förstå sina 

psykologiska problem, lära sig att hantera psykologiska upplevelser, förbättra det 

emotionella välbefinnandet samt hjälp att höja sin energi och förbättra motivation, 

självbild, koncentration och minne (Byrne & Morrison, 2014). Att hjälpa patienten att 

identifiera stressfulla situationer och att erbjuda hjälp ansågs som ett sätt att ge patienten 

adekvat stöd (Hultsjö, Berterö, Arvidsson & Hjem, 2011).  

 

När rädsla, rättslöshet och oroligheter uppstod var sjuksköterskan en viktig person för 

patienterna. Majoritet av patienterna på ett psykiatriksjukhus i Israel tycker att 

sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att fokusera på emotionellt stöd.  

Sjuksköterskan skulle förmedla hopp, vara positiv och hjälpa patienten att glömma sin 

sjukdom. Enligt patienterna var en bra sjuksköterska någon som visade empati, värme, 

medkänsla, omtänksamhet, var stödjande och respektfull. Sjuksköterskan skulle finnas 

tillgänglig och bry sig om patienterna (Haron & Tran, 2014). 

 

Enligt en studie gjord i Thailand är familjens tillit till sjuksköterskan viktig för att 

sjuksköterskan ska kunna främja relationen mellan patienten och familjen. Att stärka 

banden mellan familj och patient var viktigt men också att stärka bandet mellan familjen 

och sjuksköterskan. Att etablera tillit var en process som började med att tala allmänt med 

familjen, genom att till exempel fråga hur de mår och genom att visa respekt. 

Sjuksköterskorna, som jobbade på en vårdavdelning, kunde visa familjerna respekt genom 

att ha ögonkontakt med dem, att öppna dörren för dem samt genom att bjuda in dem till att 

vara på avdelningen. Det var också viktigt att låta samtal med familjen att ta tid och att 

säga saker som “jag förstår” och “jag förstår att du är trött”. Sjuksköterskorna fungerade 

som stöd till familjen genom att förklara patientens behov och beteende. En del familjer 

hade en negativ attityd till patienterna, vilket sjuksköterskan försökte motverka genom att 

stärka banden mellan patienten och familjen. Sjuksköterskorna ansåg att genom att stärka 

detta band kunde patienterna leva med och ha en god relation med sina familjer (Kertchok, 

Yunibhand & Chaiyawat, 2011).  

 

Flera patienter beskriver att kontakt och förståelse kan uppnås även när verbal 

kommunikation misslyckas. Sjukvårdspersonal behövde vara känsliga för patientens 

signaler och förstående gentemot patienten. Att interagera med samma patient under en 

längre tid underlättar sjukvårdspersonalens förståelse för patienten. Det är också viktigt att 

sätta sig in i patientens situation och etablera emotionell kontakt.  En strategi för att hjälpa 

patienterna att må bättre var att hjälpa patienterna att få en förståelse för sin egen situation.  

Sjukvårdspersonalen kunde hjälpa till att normalisera patientens lidande genom att bekräfta 

patienten och säga till patienten att det inte var konstigt att känna sig ledsen i den situation 

patienten befann sig i (Lorem & Hem, 2012).  

 

Patienterna värdesatte interaktioner med sjukvårdspersonal eftersom de gav patienterna 

positiv energi samt gav dem stöd (Hultsjö & Brenner Blomqvist, 2013). En studie visar att 

sjuksköterskans stöd är viktig källa till patientens välmående. Patienter som tvångsvårdats 

beskriver att sjuksköterskans stöd är en viktig del av omvårdnaden. Patienter som befanns 

sig i ett akut psykotiskt tillstånd hade ett behov av sjuksköterskor som var nära trots att 

patienterna upplevdes som tillbakadragna. Genom att tillbringa mer tid tillsammans och ha 

personliga samtal stärktes deras relation till varandra. Om sjuksköterskor stöttade 

patienterna i deras vardagsliv ökade patienternas självkänsla. Genom att stanna hos 

patienterna och trösta de samtidigt som sjuksköterskan berättade att de akuta symtomen 

skulle passera upplevde patienterna att sjuksköterskan förstod deras lidande och 
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vårdbehov. Det var viktigt för patienter att sjuksköterskan hjälpte patienterna att få vila och 

sova för att minska deras lidande. Sjuksköterskan skulle också kontrollera patientens 

beteende för att hindra patienten från att skada sig själv och andra (Sebergsen et al., 2016). 

 

Erfaren och kompetent sjukvårdspersonal som satte rimliga gränser var en källa till 

trygghet. Patienter tyckte om sjukvårdspersonal som var vänliga och som kunde använda  

humor. Den vård och det stöd patienter fick ansågs bra om sjukvårdspersonalen var 

pålitliga, uppmärksamma, engagerade och visade sin oro. Patienter uppskattade att ha 

vardagliga samtal och att få praktisk hjälp, detta hjälpte dem att slappna av och avleda sina 

tankar. Det var viktigt för patienterna att de kunde lita på sjukvårdspersonalen och att de 

ingav en känsla av trygghet (Andreasson & Skärsäter, 2012).  

 

Aspekter relaterade till identitet har i en studie visat sig vara viktigt för personer som lever 

med psykossjukdom. Att tänka, se ut, känna sig och att bli behandlad normalt var något 

som personerna ansåg viktigt (Lal, Ungar, Malla, Frankish & Suto, 2014). Patienterna hade 

även ett behov av att bibehålla sin personliga sfär och bli respekterad (Sebergsen et al., 

2016). Patienterna ville inte känna sig osynliga, de ville att sjukvårdspersonal tog de på 

allvar och behandlade dem med respekt och empati. Patienterna hade en önskan om att 

sjukvårdspersonalen skulle se personen bakom de psykotiska symtomen. Patienter vill bli 

bemötta av ärlig och genuin oro (Andreasson & Skärsäter, 2012). När patienterna tog emot 

hjälp föredrog patienterna om hjälpen var baserad på individuella problem stället för 

diagnos. Patienterna föredrog också att möta sjukvårdspersonalen individuellt istället för i 

grupp, samt att bli erbjuden hjälp som är anpassad till ålder (Byrne & Morrison, 2014). 

Patienter betonar vikten av att bli lyssnade på, sedda, förstådda som individer, 

uppmärksammade och väl behandlade som människor (Kontio et al., 2012) 

 

Patienter som kommer från ett annat land tycker att en förståelse för att patienter och deras 

familj kanske har olika religiösa eller kulturella uppfattningar om mentala sjukdomar är 

viktigt. Grundläggande psykiatrisk omvårdnad ansågs dock vara det allra viktigaste. En 

kontinuerlig relation med sjukvårdspersonal och att sjukvårdspersonal visade respekt för 

hur psykossjukdom hanterades inom närståendekretsen var viktigt. Patienter som vårdats 

för psykossjukdom berättar att de vill bli bemötta likvärdigt oavsett deras ursprung. Ett 

önskemål var att sjukvårdspersonal identifierar och hjälper personer som har varit med om 

tidigare traumatiska händelser. Sjukvårdspersonal ska ha tid för patienterna och vara 

intresserad av att försöka förstå patienterna och fråga dem om deras tidigare erfarenheter 

från psykiatrin för att bättre förstå patienterna. Sjukvårdspersonal behöver tänka på att 

personer som invandrat till Sverige kan ha blivit påverkade av migrationen och att 

psykossjukdom kan ses som tabu i hemlandet. Vidare ansågs sjukvårdspersonal behöva 

kunna identifiera hur familjen stöttade varandra (Hultsjö et al., 2011).  

 

Vid avskiljning som behandlingsmetod behöver sjukvårdspersonalen se till patientens 

grundläggande behov. Minskat tillgång till att utföra grundläggande behov, såsom tvätt, 

toalett, ätande och meningsfulla aktiviteter ansågs påverka patienterna på ett negativt sätt. 

Vidare saknade patienterna som behandlades genom avskiljning stöd från vårdpersonalen. 

Patienterna hade en önskan om att inte bli lämnade ensamma av personalen. Det upplevdes 

som stödjande att en sjuksköterska var i närheten även i de fall sjuksköterskan inte pratade 

med patienten utan bara var synlig (Kontio et al., 2012). 
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Delaktighet 

Patienterna i en studie ville att sjukvårdspersonal frågade om familjen ville bli involverad i 

omvårdnaden av patienten. Att få bestämma själv och bli bemött med respekt ansågs också 

viktigt (Hultsjö et al., 2011). Patienter i en annan studie önskade information om olika 

typer av hjälp och att sjukvårdspersonal tillät dem att vara en del i besluten angående 

vilken behandling som var bäst (Byrne & Morrison, 2014). Om sjuksköterskor försökte att 

involvera patienterna i sina vårdplaner kunde deras självkänsla bekräftas (Sebergsen et al., 

2016). Patienter i en studie uppskattade när sjuksköterskorna var lyhörda och respekterade 

deras kunskaper och åsikter kring sin egna behandling. Patienterna uppskattade att 

sjuksköterskan visade engagemang för att komma fram till gemensamma beslut om 

patientens behandling. Patienterna litade på att sjuksköterskorna gjorde sitt bästa för att de 

skulle få en anpassad och likvärdig vård (Sebergsen et al., 2016).  Patienternas behov av att 

vara självständiga och deras behov av att delta i sin egen vård var viktigt för patienter som 

tvångsvårdas. Patienter uppgav att de hade ett behov av att ha en viss kontroll och att 

sjukvårdspersonal inte skulle ta fler beslut gällande deras vård än nödvändigt (Andreasson 

& Skärsäter, 2012).  

 

Patienter beskrev att sjuksköterskor och patienter kan skapa en trygg miljö tillsammans och 

att det är grundläggande till en bra relation. Att hitta gemensamma lösningar till svåra 

situationer istället för att agera genom tvångsvård upplevdes vara betydelsefullt. Hur 

vårdpersonalen agerade och behandlade patienterna var avgörande för en bra 

vårdupplevelse (Kontio et al., 2012).  

 

I en studie har patienters upplevelse av rutinanpassad vård och vård enligt en gemensam 

krisplan undersökts. Den gemensamma krisplanen gick ut på att klargöra patientens 

önskningar och att gemensamt bestämma en behandlingsplan, planen bestäms under ett 

gruppmöte där ett sjukvårdsteam och patienten deltar. Resultatet visade att rutinanpassad 

vård ledde till att patienter inte kände sig sedda eller respekterade som individer och 

resulterade i bristande tillit. Den rutinanpassade vården var ett hot mot den person-

centrerade vården då patienterna oroade sig för att bli sedda som en diagnos och endast 

sekundärt som en individ. Detta resulterade i djup otillfredsställelse hos patienterna och en 

förlust av den egna identiteten. Nästan alla deltagare i studien beskrev att de upplevt att de 

blivit avfärdade i en krissituation. Patienterna trodde inte att deras önskemål skulle 

respekteras. Deltagarna i studien fick också vård utifrån en gemensam krisplan. 

Uppfattningen av vården som utgick från den gemensamma krisplanen skiljde sig från den 

rutinanpassade vården. De upplevde att de blev mer lyssnade på, att de upplevde mer 

empowerment samt att de kände sig respekterade och att de hade kontroll. Patienterna 

upplevde även att vårdpersonalen accepterade deras förslag om behandling och utgick från 

patientens önskemål. I de fall sjukvårdspersonalen inte höll med kunde patienten och 

sjukvårdspersonalen ändå ha en dialog kring behandlingen (Farrelly et al., 2015). 

 

Patienter har ett behov av att vara självständiga och delta i sin egen vård även om de 

vårdas under tvångsvård. Patienterna i en studie behövde få behålla sin autonomi och 

känslan av att de kommer få tillbaka sin frihet. En förutsättning för detta var att patienterna 

fick tillåtelse att lämna vårdavdelningen - även om detta bara var för en kort stund. Viktigt 

var dock att patienterna själva fick bestämma när de skulle gå ut (Andreasson & Skärsäter, 

2012).  
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Sjuksköterskors uppfattning om avskiljning ansågs vara en nödvändig eller lämplig åtgärd 

vid behandling av psykos berodde på olika faktorer. Faktorer som påverkar 

sjuksköterskornas inställning var vart de jobbar och vilket psykotiskt tillstånd patienterna 

befann sig i samt om det var risk för akut fara. Majoriteten av sjuksköterskor som tyckte att 

avskildhet var mer nödvändigt än lämpligt, var nyutbildade (Mann-Poll, Smit, Koekkoek & 

Hutschemaekers, 2015). Patienter ansåg att avskiljning kanske kunde undvikas om 

vårdpersonalen försöker komma överens med patienterna i större utsträckning (Kontio et 

al., 2012). Flera patienter som behandlades genom avskiljning hade en negativ upplevelse 

av vårdpersonalen och behandlingen. De beskriver hur vårdpersonalen använde deras 

auktoritet och makt över patienterna för att lägga in dem i avskiljningsrummet. 

Vårdpersonalens attityd gentemot patienten bidrog till att rädsla, ilska, osäkerhet och 

ensamhet uppstod. Patienterna ansåg att de överlag ville bli behandlade mer respektfullt 

och humant av vårdpersonalen. För att minska den utsatthet som avskiljning innebär ville 

patienterna ha tydliga skriftliga överenskommelser med personalen (Kontio et al., 2012). 

 

Copingstrategier  

Enligt en studie kan Therapeutic body wraps potentiellt användas som ett sätt att hantera 

ångest hos patienter. Resultatet av studien tydde på att Therapeutic body wraps kan ha en 

inverkan på den kliniska användningen av lugnande medel hos patienter med 

psykossjukdom. När det gäller bensodiazepiner är minskningen signifikant både statistiskt 

och kliniskt. Studiens författare anser att mer forskning kring området behövs (Opsommer 

et al., 2016). 

 

En studie visade på vikten av att utföra aktiviteter som ökade välbefinnandet hos ungdomar 

som blivit diagnostiserade med psykossjukdom. De flesta aktiviteter som ungdomarna 

ansåg var viktiga för deras välbefinnande utfördes inte i ett vårdkontex men vissa deltagare 

identifiera även viktiga aktiviteter som kunde utföras i en vårdmiljö. Vilka aktiviteter som 

ökade välbefinnandet hos ungdomarna var mycket individuella (Lal et al., 2013). Det var 

viktigt för patienterna att få hjälp med att komma in i vardagsrutiner. Aktivitet ansåg därför 

vara meningsfullt för patienterna (Andreasson & Skärsäter, 2012). I en liknande studie har 

innebörden av välbefinnande bland ungdomar med psykos undersökts. Engagemang i olika 

aktiviteter visade sig ha ett positivt inflytande på välbefinnandet. En del ungdomar 

favoriserade aktiviteter där de fick möjligheten att komma i kontakt med andra människor 

(Lal et al., 2014). Att gå till kyrka, sjunga, göra volontärarbete eller spela musik, var ett 

sätt att integrera med andra människor. De framkom i studien att genom att hjälpa andra på 

olika sätt, hjälper man sig själv också. Det gjorde att de fick en mer positiv inställning till 

livet och detta bidrog till ökat välbefinnande (Lal et al., 2014). 

 

En studie visade att utveckling av egna copingstrategier spelade en viktig roll för 

patienterna. Att använda sig av exempelvis musik eller gå på promenad bidrog till att de 

psykotiska symtomen minskade (Grealish et al., 2013). Vikten av att utveckla egna 

hanteringsstrategier för att känna igen och hantera symtomen var en avgörande faktor för 

att uppnå empowerment. Genom att engagera sig i den dagliga strukturen och aktiviteter 

som fanns på vårdavdelningen, kunde patienterna förhindra stress vilket ledde till ökad 

empowerment. Patienternas upplevde att vårdpersonalen på vårdavdelningen blockerade 

deras möjlighet till att utveckla sina hanterigstragier (Grealish et al., 2013). 

 

Att skatta individuell livskvalitet var enligt en studie viktigt för att vara medveten om 

patientens behov vid planläggning av sjuksköterskas interventioner vid akut psykiatrisk 
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vård. Patienter värderar hälsa, familj, fritidsaktiviteter, jobb eller studier, sociala relationer, 

hem och ekonomisk trygghet som de starkaste faktorerna för livskvalité. Vad som innebar 

livskvalité för patienterna var dock mycket individuellt och de mest nämnda faktorerna för 

livskvalité var inte sjukdomsrelaterade. Studien nämner fysiska aktivitet, musik, konst, 

fotografering och sociala aktiviteter som viktigt för patienternas livskvalité. Att vara 

medveten om patientens individuella faktorer för livskvalité kan hjälpa sjuksköterskan 

rikta sina insatser mot dessa faktorer (Pitkänen, Hätönen, Kuosmanen & Välimäki, 2009).  

 

Att samtala kring hälsofaktorer för att hålla sig frisk ansågs viktigt för en del patienter 

(Hultsjö & Brenner Blomqvist, 2013). Flera patienter ansåg att det var viktigt att lära sig 

kring vilka faktorer som påverkar den fysiska hälsan och mål och drömmar hjälpte dem att 

vara motiverade (Hultsjö & Syren, 2013). En del av patienterna ansåg att de inte behövde 

oroa sig över den fysiska hälsan. Till exempel var rökning ett sätt att må bättre och 

patienterna tyckte själv att det var okej att röka så länge det ökade deras upplevda 

välmående. Att röka hjälpte dem att slappna av (Hultsjö & Syren, 2013; Hultsjö & Brenner 

Blomqvist, 2013). Patienter som lever med en psykossjukdom anser att hälsa har en 

starkare koppling till psykiskt välbefinnande än vad hälsa har för koppling till fysiskt 

välbefinnande. Hälsa handlade om att vara mentalt stabil och möjligheten att kunna hantera 

olika typer av känslor.  Det psykologiska välmåendet kunde öka genom att vara 

tillsammans med andra (Hultsjö & Syren, 2013; Hultsjö & Brenner Blomqvist, 2013). 

Vissa traditioner, till exempel matlagningstraditioner, kunde stärka patienternas upplevda 

hälsa (Hultsjö & Syren, 2013).  Några av deltagarna ansåg att deras religion var viktig för 

deras välmående, likaså var alternativa behandlingar som akupunktur och eukalyptus för 

avslappning och detox. Vissa deltagare ansåg att folklore var viktigt för deras välmående 

och en annan ansåg att mindfulness hjälper till att reducera stress (Hultsjö & Brenner 

Blomqvist, 2013).  

  

Många deltagare hade svårt med motivationen och sjukvårdspersonal var då en viktig 

tillgång (Hultsjö & Syren, 2013). Flera patienter tyckte att fysisk aktivitet var viktigt för 

deras välmående. För en del patienter var fysisk aktivitet svår att genomföra när de inte 

mådde bra psykiskt och aktiviteten behövdes därför anpassas efter individen samt vara 

schemalagd. Vissa patienter uppskattar promenader som en daglig fysisk aktivitet, andra 

patienter berättade att det var viktigt att prova olika typer av aktiviteter för att komma fram 

till vad som passar de bäst (Hultsjö & Brenner Blomqvist, 2013). Sociala aktiviteter ansågs 

värdefullt för deras hälsa. En social aktivitet kunde vara att jobba eller att utöva en hobby. 

Sömn visade sig också vara viktigt för patienter då en dålig natts sömn påverkade 

patienternas upplevda hälsa negativt. För att förbättra sömnen var sömnmedicin ofta 

användbart (Hultsjö & Brenner Blomqvist, 2013).  
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur sjuksköterskan kan anpassa 

omvårdnaden för att patienter med psykossjukdom ska kunna uppnå empowerment och 

uppleva välbefinnande. De viktigaste fynden från resultatet var att det fanns ett behov av 

god kommunikation och information, att patienterna hade ett behov av att vara delaktiga i 

behandlingen och att sjukvårdspersonal behöver finnas tillgänglig och visa sitt stöd. Ett 

annat viktigt fynd var att patienter kan använda sig av olika typer av copingstrategier för 

att förbättra välbefinnandet och empowerment.  

 

En av de viktigaste huvudfynden var god kommunikation och information som beskrevs i 

flera studier som en åtgärd i omvårdnaden av patienter med psykossjukdom. Artiklarna 

beskriver både verbal, skriftlig och kroppslig kommunikation. Ett flertal studier visade på 

att det fanns flera sätt att främja kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. I 

enlighet med Travelbee (1971) och Andreasson och Skärsäter (2012) är vikten av god 

kommunikation grundläggande för att kunna skapa en god relation med patienten, och 

därmed för att kunna ge en likvärdig vård. Travelbee (1971) beskriver kommunikation som 

sjuksköterskans viktigaste verktyg för att kunna skapa ett medmänskligt band med 

patienterna. I studien av Andreasson och Skärsäter (2012) framkom det att information och 

kommunikation behövde ges utifrån ett personcentrerat perspektiv, då för mycket 

information liksom för lite information kunde ge negativa konsekvenser (Andreasson & 

Skärsäter, 2012). 

 

En studie beskrev att en faktor för god kommunikation var att anpassa språket och tonläget 

(Grealish et al., 2013). En annan studie visade på att i en kritisk psykotisk fas kunde 

sjuksköterskor använda sitt kroppsspråk och tala med en mjuk röst när sjuksköterskan 

förmedlade information om varför patienten var under vård. Detta kunde leda till att 

patienterna kände sig trygga och säkra (Sebergsen et al., 2016). Att anpassa 

kommunikationen utifrån individens förutsättningar och respektera patientens kunskap kan 

därför ses som grundläggande faktor för god kommunikation, vilket Grealish et al. (2013) 

och Travelbee (1971) är överens om.  

 

Kommunikation innefattar både verbal och icke verbal kommunikation (fossum, 2013). 

När den verbala kommunikationen inte fungerar kan vårdpersonalen använda sig av icke 

verbala kommunikation vilket framkom i studien av Lorem och Hem (2012) som beskrev 

att vårdpersonalen använde sig av olika typer av strategier för att underlätta 

kommunikation när ord saknades. Att använda sig av känslor och kroppsspråk vid samtal 

med patienten kunde vara ett annat sätt att visa empati och förståelse för patienterna när 

verbal kommunikation misslyckas (Lorem & Hem, 2012). För att omvårdnadsmötet mellan 

sjukvårdspersonal och patient ska bli effektivt är det enligt Fossum (2013) viktigt att dem 

förstår varandra. Ett annat sätt att underlätta kommunikation var genom att sjuksköterskan 

spenderade tid och lärde känna patienten bättre, bekantade sig med patientens historia, 

sjukdomstillstånd och personlighet (Lorem & Hem, 2012) vilken också stöds av tidigare 

studien av Timmermann et al. (2017) där patienterna berättade om att det är viktigt att 

vårdpersonalen tar sig tid att lyssna, är känslomässigt engagerad och visar intresse för 

patienten som en unik individ.  
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Patienters relationer och interaktioner med familjen är viktig för patienternas vård 

(Andreasson & Skärsäter, 2012). Därför är det viktigt att sjuksköterska ser till att 

närstående har tillgång till adekvat information gällande patientens sjukdomstillstånd, 

vilket stödjs av SSF (2017) som menar att sjuksköterskan ska ge adekvat information till 

patienten och dess närstående. En studie visade att familjemedlemmar har nytta av 

skriftligt informationsmaterial (Petrakis & Laxton, 2017). Vidare är det viktigt att både 

patienter och deras familjer förstår den information som förmedlas, vilket styrks av SSF 

(2017) som menar att Patienter och patienters anhöriga ska kunna förstå den information 

som förmedlas (SSF, 2017). Informationen som sjukvårdspersonal ger ska därför vara lätt 

att förstå. Ibland talar inte sjukvårdspersonal och patienter samma språk.  En studie visade 

att sjukvårdspersonalen behöver tänka på att immigranter kanske även har ett annorlunda 

icke-verbalt språk. Användningen av tolk anses viktigt för personer som inte kan tala god 

svenska. Vid användning av tolk bör valet av tolk tas i beaktning, tolken bör inte känna 

familjen och behöver kunna prata samma dialekt som patienten för att säkerställa god 

kommunikation (Hultsjö et al., 2011). 

 

Stöd och trygghet var ytterligare ett annat viktigt huvudfynd som förekom i resultatet. 

Resultatet visade att sjuksköterskans roll i att stödja och förmedla trygghet till patienten 

var betydelsefull. En bra sjuksköterska var någon som brydde sig om patienterna, var 

positiv, respektfull, förmedlade hopp och visade empati (Haron & Tran, 2014). Patienterna 

beskrev att de helst ville bli bemötta av sjukvårdspersonalen individuellt istället för i grupp 

och att den hjälp som de fick skulle vara baserat på enskilda problem och inte på diagnos 

(Sebergsen et al., 2016; Byrne & Morrison, 2014). Alla individer är olika och behöver 

därmed hjälp utifrån sina behov och förutsättningar. Att tillämpa ett personcentrerat 

förhållningssätt kan vara till hjälp för att se individen bortom diagnosen. Enligt SSF (2017) 

innebär personcentrerad vård att personen blir sedd och förstådd och att personens 

individuella behov, resurser, förväntningar och värderingar tas i beaktning (SSF, 2017). 

Personcentrerad omvårdnad bör därför användas i all omvårdnad av patienten, dels för att 

patientens ska få en anpassad vård men även för att en likvärdig vård ska uppnås. Detta går 

i enighet med Ekman et al. (2011) som tar upp att personcentrerad vård innebär att hela 

personen synliggörs och betraktas som individ istället för patient. 

 

Det visade sig att patienter upplevde trygghet när patienterna kände att de kunde lita på 

vårdpersonalen. Patienter föredrog sjukvårdspersonal som var erfaren och kompetent. Det 

var väsentligt för patienterna att sjukvårdspersonalen behandlade dem med respekt och 

empati, vidare önskade patienterna att sjukvårdspersonalen skulle se personen bakom de 

psykotiska symtomen. Att blir bemött av ärlig och genuin oro samt som den personliga 

sfären skulle behållas och bli respekterad ansågs därmed meningsfullt för patienterna 

(Andreasson & Skärsäter, 2012; Lal et al., 2014).  Det som patienterna beskrev går även i 

enighet med hur sjuksköterskan enligt SSF (2017) ska vara i omvårdnad av patienten. Det 

vill säga att en sjuksköterska bör sträva efter att vara lyhörd, empatisk, förmedla och ge 

stöd.   

 

Resultatet påvisade även att vardagliga samtal och praktisk hjälp från vårdpersonalen 

hjälpte patienterna att avleda sina tankar och stärka deras självkänsla. Att tillbringa mer tid 

med patienten var av betydelse för att relationen mellan vårdpersonalen och patienten 

skulle stärkas (Sebergsen et al., 2016; Andreasson & Skärsäter, 2012). Tidsbrist som finns 

inom sjukvården idag kan ledda till att sjukvårdspersonalen inte hinner spendera mycket 

tid med patienten för att kunna skapa en relation, däremellan är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten att tid som spenderas med patienten är avgörande för 
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patientens återhämtning och välmående. Det stödjs även av tidigare forskning av Denhov 

och Topor (2012) som förklarade att tid med patienterna och interpersonell kontinuitet är 

grundläggande för en god relation med patienten. 
 

Vilket stöd som ansågs vara viktigt var mycket individuellt, vissa patienter ville ha stöd 

från vårdpersonalen för att hantera ångest, koncentration, nervositet, känsla att känna sig 

paranoid. Vissa ville däremot att sjukvårdspersonalen skulle fokusera på det emotionella 

stödet, vidare ansågs det viktigt att få hjälp till att förbättra motivation, självbild, 

psykologiska upplever och de psykologiska problemen (Hultsjö et al., 2011; Byrne & 

Morrison, 2014). Stöd från vårdpersonalen till familjen var också något förekommande i 

resultatet. Det var viktigt att stödja bandet mellan patienten och familjen, då en del familjer 

hade en negativ attityd till patienterna, vilket ibland påverkade patienterna negativt. Stöd 

kunde förmedlas genom att sjuksköterskan berättade för familjen om patientens behov och 

beteende, detta ledde till familjen fick bättre förståelse för patientens tillstånd (Kertchok et 

al., 2011). Familjen kan ses som ett stöd till patienterna i olika sammanhang. Att tillämpa 

familjerelaterad omvårdnad där patienten står i centrum och patientens sociala 

sammanhang tas i beaktning kan därmed vara betydelsefull för patienterna, vilket även 

stärks av SSF (2017), där familjen ses som viktig del i patientens omvårdnad.  

 

Flera studier beskrev delaktighet som en avgörande del i omvårdnad. Att få bestämma själv 

och bli bemött med respekt var viktigt för patienterna. En central del av personcentrerad 

omvårdnad är att patienter ska vara delaktiga i beslut om sin hälsa (Fors, 2014). Enligt 

studier hade patienter ett behov av att vara självständiga och delta i sin egen vård 

(Andreasson & Skärsäter, 2012; Byrne & Morrison, 2014; Sebergsen et al., 2016). Enligt 

SSF (2017) bör sjuksköterskan genom en god dialog och informationsöverföring involvera 

patienten i att fatta beslut gällande sin vård (SSF, 2017). Detta stödjs av en av studierna där 

det framkom patienten och sjukvårdspersonalen kunde ha en dialog kring behandlingen 

trots att sjukvårdspersonalen inte höll med patienten. Detta var ett sätt att visa respekt för 

patientens önskningar och gjorde att deras upplevelser av vården förbättrades (Farrelly et 

al., 2015). Att involvera patienten i behandlingen handlar således inte alltid om att göra det 

som patienten tycker är rätt, utan att lyssna till patientens önskningar och att bekräfta att 

dessa tas i åtanke.  

 

Ett sätt att göra patienten delaktig i sin vård är att göra en gemensam vårdplan. Enligt en 

studie kunde vård som anpassades efter en gemensam krisplan bekräfta patienten samt 

stärka individens empowerment (Farrelly et al., 2015). Att fatta gemensamma beslut med 

patienten och att vara lyhörd kan därför vara en viktig aspekt i patientens tillfrisknande. Ett 

sätt att göra detta kan vara genom att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt. Enligt 

Ekman (2011) har personcentrerad vård visat sig bidra till förbättrad överensstämmelse 

mellan vårdgivare och patient, bättre hälsoutfall och ökad patienttillfredsställelse.  

 

I resultatet förekom det en stor variation av hur välbefinnandet och empowerment kunde 

uppnås. Copingstagier och aktivitet var två viktiga fynd som bidrog till ökat empowerment 

och välbefinnande. Människor som har en psykisk sjukdom uppfattar, likt alla andra 

människor, vad som anses vara meningsfullt väldigt individuell (Leufstadius et al., 2008). 

Vilka aktiviteter som ansågs vara betydelsefulla var mycket varierande. I många fall kunde 

kontakt med andra människor, hjälpa andra eller gå på promenad bidra till ökat välmående 

(Leufstadius et al., 2008). Vidare beskrev patienterna i en studie vikten av att utveckla 

egna copingstrategier för att lättare kunna hantera sina symtom och därmed få ökad 

förståelse över sitt sjukdomstillstånd (Grealish et al., 2011). I tidigare studie beskrevs 
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användning av aktiva copingstrategier som något positivt, det bidrog till att högre 

självkänsla kunde uppnås (Barendregt et al., 2015). Till bakgrund av detta är det väsentligt 

att sjukvårdspersonalen hjälper patienterna att hitta olika strategier för att kunna lära sig 

hantera sitt sjukdomstillstånd och få bättre överblick över sin hälsa.  

 

Ibland hade patienterna i studierna hanteringsstrategier som kan anses ohälsosamma. Ett 

exempel på detta var rökning som användes i syfte att slappna av. Patienterna tyckte själv 

att det var okej att röka så länge det ökade deras upplevda välmående (Hultsjö & Syren, 

2013; Hultsjö & Brenner Blomqvist, 2013). Enligt Fors (2014) kan personcentrerad 

omvårdnad ibland handla om att inse att en patient inte vill ändra sina ohälsosamma vanor, 

utan istället fokusera på de mål patienten vill uppnå (Fors, 2014).  

 

Ett bifynd som förekom i resultatet var therapeutic body wraps som enligt en studie var 

potentiellt förknippat med minskning av ångestdämpande och neuroleptika (Opsommer et 

al., 2016). Therapeutic body wraps kan därför ses som en potentiell omvårdnadsåtgärd vid 

ångest. Opsommer et al. (2016) poängterar att mer forskning behövs inom området. Det är 

inte rimligt att dra en slutsats kring hur effektivt Therapeutic body wraps fungerar utifrån 

resultatet av endast en studie. Det är möjligt att Therapeutic body wraps kan användas som 

en hanteringsstrategi för patienter med psykossjukdom förutsatt att de själva tycker att 

metoden fungerar bra.  

 

En slutsats som kan dras av resultatet är att sjuksköterskan har en viktig roll i att motivera 

och stödja patienten i sina grundläggande behov. Enligt Travelbee (1971) är en stödjande 

relation som är uppbyggd av tillit, empati, förståelse, kunskap och god kommunikation 

grunden till att etablera en bra relation mellan patienten och sjukvårdspersonalen för att 

omvårdnad ska uppnå bästa möjliga resultat. En studie nämnde att sjuksköterskan kan 

motivera och hjälpa patienten till att ta hand om sin hälsa, utföra aktiviteter och göra 

livsstilsförändringar (Hultsjö & Syren, 2013). Patienten kan genom empowerment som 

innebär att ha makt över sin egen situation och beslut, hantera och förstå sin sjukdom på ett 

bättre sätt (Klang Söderkvist & Kneck, 2013). Vidare föreslår flera artiklar många olika 

faktorer som ökar välbefinnandet och som lindrar symtom. Även om en del patienter 

uppger sig behöva stöd med liknande saker visar resultatet på en stor variation av 

potentiella åtgärder. Eftersom variationen kan anses stor och patienter behöver hjälp med 

individuella problem är ett personcentrerat förhållningssätt grundläggande vid stödjande av 

symtom- och sjukdomshantering.   

 

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt valdes som metod för att få en översikt över det nuvarande 

kunskapsläget inom området (Forsberg & Wengström, 2015). Granskarna kunde istället ha 

gjort en kvalitativ intervjustudie. Genom att göra en intervjustudie kunde de ha tagit reda 

på hur sjuksköterskor på vårdavdelningar eller öppenvårdsmottagningar gör för att anpassa 

omvårdnaden för att patienter med psykossjukdom ska kunna uppleva empowerment och 

välbefinnande. Enligt Henricson (2017) leder en kvalitativ intervjustudie till en mer 

djupgående förståelse för ett fenomen (Henricson, 2017). Genom denna metod kunde 

granskarna eventuellt ha fått en djupare förståelse för området. Med en litteraturöversikt 

fick vi däremot en bredare uppfattning utifrån olika perspektiv om hur vårdpersonal 

anpassa omvårdnaden för att patienter med psykossjukdom ska kunna uppleva 

empowerment och välbefinnandet. Därför anser vi att en litteraturöversikt har varit en 

lämplig metod för att besvara syftet. 
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Sökningar genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PyschINFO. För att få 

uppfattning över hur mycket material det fanns, gjordes det en fritextsökning där vi fick 

först fick fram mycket material. Enligt Henricson (2017) är det bra att börja med en 

bredare sökning och därefter smalna av sökningen (Henricson, 2017).  I vårt syfte används 

ordet välbefinnande, vilket vi översatte och använde på flera olika sätt i våra sökningar. 

Well-being, wellnes, comfort och psychological wellbeing var de engelska 

översättningarna till välbefinnande som vi bestämde oss för att använda oss utav. Sökorden 

kombinerades med sökord som hade en koppling till psykossjukdom, främst användes 

psychotic disorders och schizophrenia vilket resulterade i alldeles för många träffar som 

inte besvarade syftet. Många artiklar handlade om andra sjukdomar som exempelvis 

diabetes och Parkinson. Detta resulterade i att vi hade svårt att hitta tillräckligt många 

artiklar som kunde besvara litteraturöversiktens syfte. Genom att söka på så många 

kombinationer vi kunde komma på och genom att använda oss av AND och OR, fick vi 

tillslut fram tillräckligt många artiklar. En större kunskap om hur sökord kan kombineras 

och hur databaserna fungerar kunde eventuellt ha resulterat i fler relevanta sökträffar. Vid 

ett tillfälle gjordes en sökning felaktigt och sökordet Nusing användes istället för sökordet 

Nursing. Detta resulterade i att sökningen inte genererade lika många träffar som den hade 

gjort om rätt sökord hade använts. Den felaktiga sökningen kan också ha resulterat i fler 

orelevanta sökträffar.  

 

I en litteraturöversikt finns risk för feltolkning. Begränsad kunskap i engelska men också 

en begränsad metodologisk kunskap kan ha lett till felaktiga bedömningar av de artiklar 

som studerats. Ibland fanns det inte en bra översättning mellan ett svenskt och ett engelskt 

ord vilket har skapat problem i arbetet (Kjellström, 2017). Översättningar av svåra ord har 

gjorts med hjälp av lexikon vilket kan ha lett till feltolkningar då ord inte alltid översätts 

korrekt. Trots att en gemensam diskussion kring artiklarnas innehåll kan ha minskat risken 

för feltolkning anser vi att risken för feltolkning kvarstår.  

 

De flesta artiklar i studien är av medelhög kvalité, artiklarna kvalitetsgranskades först 

enskilt och sedan gemensamt. Vilket i enlighet med Henricson (2017) minskar risken för 

feltolkning och ökar studien trovärdighet. Eftersom det är första gången som granskarna 

kvalitetsbedömde artiklar, kan vissa artiklar i resultat ha bedömts fel (Friberg, 2017). Det 

bedömningsunderlag som användes var Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Granskarna såg ett problem i att 

använda detta bedömningsunderlag då det upplevdes bristfälligt och svårt att tolka med den 

kunskap granskarna hade.  

 

Flera vetenskapliga artiklar lyfter fram hur patienter vill bli bemötta och få vård av 

sjukvårdspersonal. I en del artiklar specificeras inte vilken typ av sjukvårdspersonal. Vi 

valde att inkludera artiklarna då vi tyckte att informationen som gavs kring hur patienter 

ville bli bemötta och vårdade av sjukvårdspersonal var applicerbart på just sjuksköterskor. 

Det är möjligt att ett mer specifikt resultat kring hur sjuksköterskor kan ge omvårdnad 

kunde ha getts om granskarna exkluderat dessa artiklar. 

 

Studierna i arbetet innefattar deltagare med olika bakgrund och etniciteter. Några studier är 

endast gjorda på personer i en viss ålderskategori och en annan studie är endast gjord på 

immigranter. Således inkluderas forskning på alla åldrar och etniciteter, vilket bidrog till en 

bred överblick av hur sjuksköterskan kan ge omvårdnad. För ett mer specifikt resultat 
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kunde vi ha valt att endast inkludera en viss ålderskategori. En motivation till att inte 

begränsa sökningarna på detta sätt var att de patienter sjuksköterskor ger omvårdnad till 

vanligen är av olika åldrar och bakgrunder.  

 

Granskarna kunde istället har använt sig av en deduktiv ansats. Det innebär att redan vid 

planering av arbete bestämmer sig forskarna för att utgå ifrån en teori eller en modell. Med 

ett deduktivt förhållningssätt blir den röda tråden tydligare genom forskningsprocessen 

(Henricson & Billhult, 2017). Senare under arbetsgång diskuterade granskarna att arbetet 

kanske skulle vinna på om en omvårdnadsteoretiker fanns med. Granskarna kom överens 

om att använda sig av den amerikanska omvårdnadsteoretiker Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori i rubriken kommunikation och sjuksköterska omvårdnadshandlingar. 

Detta ledde till den röda tråden blev något synligare i arbetet. Genom att ha med en 

omvårdnadsteori redan från början och arbetat utifrån en deduktiv ansats skulle den röda 

tråden möjligtvis kunnat bli tydligare genom hela arbetet. Granskarna kunde också ha 

använt sig av Virginia Hendersons omvårdnadsteori som går ut att skapa en relation med 

vårdtagaren och känna den väl, vilket överensstämmer mycket väl med 

litteraturöversiktresultat. Travelbees omvårdnadsteori ansågs täcka ett bredare spektrum.  

 

Då Sverige är ett mångkulturellt land ansåg granskarna att forskningsartiklar från hela 

världen kunde vara av intresse. I denna litteraturöversikt finns det artiklar som är gjorda i 

Australien, Finland, Nederländerna, Norge, Schweiz, Kanada, Storbritannien, Sverige, 

Thailand, Irland och Israel. Granskarna är medvetna om att den kulturella synen på psykisk 

ohälsa i andra länder kan skilja sig från varandra, dock har inga självklara olikheter i 

artiklarna hittats. Granskarna anser därför inte att de kan dra en slutsats kring olika trender 

i olika länder utifrån datan i artiklarna. Några artiklar i litteraturöversikten har tagit upp 

familjen som en viktig resurs för patientens välmående. Det finns en möjlighet att 

familjeband i Sverige inte är likadana som exempelvis i Thailand. Granskarna kunde dock 

konstatera att sättet som sjuksköterskor i Thailand samarbetar och försöker involvera 

familjen i patientens vård kan tillämpas i Sverige.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) avser validitet förmågan att mäta det som haft för 

avsikt att mätas och innebär en frånvaro av systematiska mätfel. I denna litteraturöversikt 

inkluderades artiklar av både medel och hög kvalité. Artiklarna som bedömdes vara av 

medelkvalité ansågs ha relevant data och besvarade syftet, de inkluderades således i 

litteraturöversikten trots att de inte ansågs vara av hög kvalité. Artiklar som var av låg 

kvalité exkluderades från litteraturöversikten oavsett om de ansågs besvara syftet, detta för 

att stärka arbetets trovärdighet.  

 

Båda författarna granskade samtliga artiklar och jämförde sedan granskningarna, vilket 

enligt Henricson (2017) stärker reliabiliteten. I enlighet med Henricson (2017) har 

litteraturöversiktens validitet stärkts genom att vid kontinuerliga handledningstillfällen 

säkerställt att översiktens resultat var rimligt.  

 

Intresset för ämnet väcktes under verksamhetsförlagd utbildning. Granskarna hade en 

förförståelse om att personer med psykossjukdom är en utsatt patientgrupp. Då granskarna 

har strävat efter att inte låta förförståelse påverka resultatet har allt som ansett besvara 

syftet färgmarkerats i artiklarna. Granskarna har också diskuterat förförståelse med 

varandra. En motivering till att förförståelse inte har påverkat arbetet är att ingen av 

granskarna trodde eller visste innan granskningen började vilket resultat eller teman som 
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skulle framkomma. Granskarna hade dock en tro på att patienter med psykossjukdom inte 

skiljer sig mycket från andra patientgrupper vad gäller grundläggande behov och 

kommunikation. Enligt Henricson (2017) går det inte att helt utesluta att förförståelse inte 

har påverkat dataanalysen och resultatet. Resultatet som presenteras i arbetet är grundad i 

data och eftersom god forskningsetik har eftersträvats har ingen avsiktlig manipulering 

skett. Endast artiklar som är peer-review har inkluderats. Då de är kritiskt granskade av 

experter inom det aktuella området (Helgesson, 2015), det innebär att sannolikheten att 

forskningen håller god kvalité kan ha ökat. Att endast använda peer-reviewed artiklar var 

ett sätt att säkerställa litteraturöversiktens tillförlitlighet. 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskan kan genom att anpassa omvårdnaden hjälpa patienter med psykossjukdom 

att uppnå empowerment och uppleva välbefinnande. Att ha en god kommunikation med 

patienten visade sig vara en viktig del i att bygga upp en stödjande relation, vilket kan 

bidra till ökat välbefinnande. Informationen som ges behöver vara personcentrerad då för 

mycket eller för lite information kan påverka patienten negativ, lika så behöver 

informationen vara lätt att förstå. Patienter som blir involverade i sin egen vård upplever 

mindre negativa känslor än de som inte tillåts vara delaktiga. Resultatet visade också att 

aktiviteter ansågs värdefulla för patienternas välbefinnande. Att utveckla egna 

copingstrategier möjliggjorde att patienterna kunde uppnå empowerment. Patienterna 

behövde stöd utifrån sina individuella förutsättningar och ett personcentrerat 

förhållningssätt kan därför ses som essentiellt vid stödjande av symtom- och 

sjukdomshantering. 

 

Fortsatta studier  

Forskning om hur ökat välbefinnande och empowerment hos patienter med psykossjukdom 

kan uppnås är begränsat. Flera studier om hur sjuksköterskor gör för att anpassa 

omvårdnad för att patienter med psykossjukdom ska kunna uppnå empowerment och 

uppleva välbefinnandet behövs. Mer forskning utifrån sjuksköterskans perspektiv kan 

skapa en balans mellan sjuksköterske- och patientperspektiv. Mer  

forskning utifrån båda perspektiven kan möjliggöra en djupare förståelse och dra konkreta 

slutsatser inom ämnet. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Sjukvårdspersonal kan använda sig av denna litteraturöversikt för att få en indikation på 

hur sjuksköterskan kan anpassa omvårdnaden för att patienter med psykossjukdom ska 

kunna uppnå empowerment och uppleva välbefinnande. Litteraturöversikten kan även 

väcka reflektion kring hur personcentrerad omvårdnad kan uppnås. Litteraturöversikten 

kan också användas diskussionsmaterial för vårdpersonal och sjuksköterskestudenter i 

syfte att öka kunskapen kring hur sjuksköterskan stödjer patienten för att uppnå ökat 

empowerment och välbefinnande. Litteraturöversikten belyser särskilt hur kommunikation 

kan underlättas. Litteraturöversikten kan komma att användas av personal inom den 

somatiska- och psykiatriska vården. Emellertid är studien främst riktad till personal inom 

den psykiatriska vården. Studien kan användas inom både sluten- och öppenvård. 
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omvårdnad. Stockholm: Liber. 

 

*Lal, S., Ungar, M., Leggo, C., Malla, A., Frankish, J., & Suto, M. J. (2013). Well-

Being and Engagement in Valued Activities: Experiences of Young People With 

Psychosis. OTJR: Occupation, Participation & Health, 33(4), 190-197. 

doi:10.3928/15394492-20130912-02 

 

*Lal, S., Ungar, M., Malla, A., Frankish, J., & Suto, M. (2014). Meanings of well-

being from the perspectives of youth recently diagnosed with psychosis. Journal Of 

Mental Health, 23(1), 25-30. doi:10.3109/09638237.2013.841866 

 

Large, M., & Nielssen, O. (2017). Daily use of high-potency cannabis is associated 

with an increased risk of admission and more intervention after first-episode 

psychosis. Evidence Based Mental Health, 20(2), 58. doi:10.1136/eb-2017-102630   

 

Leufstadius, C., Erlandsson, L., Björkman, T., & Eklund, M. (2008). 

Meaningfulness in daily occupations among individuals with persistent mental 

illness. Journal Of Occupational Science, 15(1), 27-35. 

 

Levander, S., Adler, H., Gefvert, O., & Tuninger, E. (2009). Psykiatri. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Lindqvist, P. (2012). Människan i den slutna psykiatriska vården. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Lorem, G. F., & Hem, M. H. (2012). Attuned understanding and psychotic 

suffering: A qualitative study of health-care professionals' experiences in 

communicating and interacting with patients. International Journal Of Mental 

Health Nursing, 21(2), 114-122. doi:10.1111/j.1447-0349.2011.00773.x  

*Mann-Poll, P. S., Smit, A., Koekkoek, B., & Hutschemaekers, G. (2015). 



 

31 

 

Seclusion as a necessary vs. an appropriate intervention: a vignette study among 

mental health nurses. Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 22(4), 226-

233. doi:10.1111/jpm.12176 

 

Mattingly, G. (2017). How Does Schizophrenia Affect People? Here's what you 

need to know. Psychology Today, 50(6), 8.  

 

Mattsson, M. (2014). Psykoser. Skärsäter, I. (Red.), Omvårdnad vid psykisk ohälsa 

– på grundläggande nivå (ss.140-154). Lund: Studentlitteratur. 

 

Mauritz, M., & van Meijel, B. (2009). Loss and grief in patients with 

schizophrenia: on living in another world. Archives Of Psychiatric Nursing, 23(3), 

251-260. doi:10.1016/j.apnu.2008.06.006 

 

McGrath, J., Saha, S., Chant, D., & Welham, J. (2008). Schizophrenia: a concise 

overview of incidence, prevalence, and mortality. Epidemiologic Reviews, 30(1), 

67-76. 

 

*Opsommer, E., Dubois, J., Bangerter, G., Panchaud, R., Martin, D., & Skuza, K. 

(2016). Therapeutic Body Wraps in Swiss public adult acute inpatient wards. A 

retrospective descriptive cohort study. Journal of Psychiatric & Mental Health 

Nursing, 23(3/4), 207- 216. doi:10.1111/jpm.12304 

 

Orem (2001). Nursing: concepts of practice (6 uppl.). Missouri: Mosby 

 

Owens, C., Crone, D., Kilgour, L., & El Ansari, W. (2010). The place and 

promotion of well-being in mental health services: a qualitative investigation. 

Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing, 17(1), 1-8. doi:10.1111/j.1365-

2850.2009.01480.x 

 

*Petrakis, M., & Laxton, S. (2017). Intervening Early with Family Members during 

First-Episode Psychosis: An Evaluation of Mental Health Nursing Psychoeducation 

within an Inpatient Unit. Archives Of Psychiatric Nursing, 31(1), 48-54. 

doi:10.1016/j.apnu.2016.07.015 

 

*Pitkänen, A., Hätönen, H., Kuosmanen, L., & Välimäki, M. (2009). Individual 

quality of life of people with severe mental disorders. Journal Of Psychiatric & 

Mental Health Nursing, 16(1), 3-9. doi:10.1111/j.1365-2850.2008.01308.x  

 

Rosén , M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från ide till examination inom omvårdnad (2. uppl., ss. 376–384). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Rönngren, Y., Björk, A., Kristiansen, L., Haage, D., Enmarker, I., & Audulv, Å. 

(2018). Meeting the needs? Perceived support of a nurse‐led lifestyle programme 

for young adults with mental illness in a primary health‐care setting. International 

Journal Of Mental Health Nursing, 27(1), 390-399. doi:10.1111/inm.12333 

 

Saba, V. (2006). Clinical care classification (CCC) system manual. A guide to 

nursing documentation. New york, NY: springer publishing company.  



 

32 

 

 

Sami, M., Sheird, D., Latif, S., & Bhattacharyya, S. (2017). Early psychosis for the 

non-specialist doctor. The Bmj Carrers, 367( 4578). Doi: 10.1136/BMJ.J4578 

 

*Sebergsen, K., Norberg, A., & Talseth, A. (2016). Confirming mental health care 

in acute psychiatric wards, as narrated by persons experiencing psychotic illness: an 

interview study. BMC Nursing, 151-13. doi:10.1186/s12912-016-0126-x 

 

Seed, T., Fox, J. and Berry, K. (2016). The experience of involuntary detention in 

acute psychiatric care. A review and synthesis of qualitative studies. International 

Journal of Nursing Studies, 61(Sep;61:), pp.82-94. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2016.05.014 

  

Sheaves, B., Onwumere, J., Keen, N., Stahl, D., & Kuipers, E. (2015). Nightmares 

in Patients With Psychosis: The Relation With Sleep, Psychotic, Affective, and 

Cognitive Symptoms. Canadian Journal Of Psychiatry, 60(8), 354-361. 

 

Skärsäter, I., Kang, M. (2014). Sociala medier och den kapabla patienten. I. Ekman  

(Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik (1. 

uppl., ss. 245-258). Stockholm: Liber. 

 

Small, N., Bower, P., Chew-Graham, C. A., Whalley, D., & Protheroe, J. (2013). 

Patient empowerment in long-term conditions: development and preliminary testing 

of a new measure. BMC Health Services Research, 13(1), 263. doi:10.1186/1472-

6963-13-263 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård. 

Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-

svensksjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2015). Familjefokuserad omvårdnad. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensksjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensksjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensksjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensksjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning.sjukskoterska.psykiatri.2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf


 

33 

 

Timmermann, C., Uhrenfeldt, L., & Birkelund, R. (2017). Ethics in the 

communicative encounter: seriously ill patients' experiences of health professionals' 

nonverbal communication. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 31(1), 63-71. 

doi:10.1111/scs.12316 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: Davis  

 

Uzenoff S., Brewer K., Perkins D., Johnson D., Mueser K., Penn D. (2010). 

Psychological well-being among individuals with first-episode psychosis. Early 

Intervention in Psychiatry, [online] 4(2), pp.174-181. May;4(2):174-81. doi: 

10.1111/j.1751-7893.2010.00178.x.  

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie. 

2017:1. 

 

Wells, A., Tully, S., & Morrison, A. P. (2017). 'You've got your own demons that 

you've got to fight every day': A qualitative exploration of how people respond to 

the experience of psychosis. Psychology & Psychotherapy: Theory, Research & 

Practice, 90(4), 550–566. doi:10.1111/papt.12124 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En 

bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur.  

 

Windell, D., Norman, R.,  Malla, AK. (2012) The personal meaning of recovery 

among individuals treated for a first episode of psychosis. Psychiatr Serv. 2012 

Jun;63(6):548-53. doi: 10.1176/appi.ps.201100424. 

 

Wisdom, J. P., Bruce, K., x Saedi, G. A., & Green, C. A. (2008). ‘Stealing me from 

myself’: identity recover in personal accounts of mental illness. The Australian and 

New Zealand journal of psychiatry, 42(6), sidor 489-495. doi: 

10.1080/00048670802050579 

 

Wood, L., & Irons, C. (2017). Experienced stigma and its impacts in psychosis: 

The role of social rank and external shame. Psychology & Psychotherapy: Theory, 

Research & Practice, 90(3), 419-431. doi:10.1111/papt.12127 

 

Yanos, Roe, Markus, Lysaker & Yanos. (2008). Pathways between internalized 

stigma and outcomes related to recovery in schizophrenia spectrum disorders. 

Psychiatric Services, 59(12), 1437-1442. doi:10.1176/appi.ps.59.12.1437 

 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning till för litteraturbaserade examensarbeten ( ss. 76-77). Studentlitteratur: 

Lund  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Windell%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22508473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Windell%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22508473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Windell%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22508473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Norman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22508473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malla%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22508473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22508473
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22508473


 

 

 

 

I 

 

BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 

att utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.      



 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

II 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 
Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Andreasson E, 

Skärsäter I 

2012 

Sverige  

Patients 

treated for 

psychosis and 

their 

perceptions of 

care in 

compulsory 

treatment: 

basis for an 

action plan. 

Beskriva patienters 

erfarenheter av vård 

och behandling under 

tvångsvård i en akut 

psykotisk fas. 

Design: En kvalitativ studie med 

fenomenografiska analysmetoder. 

Urval:  12 deltagare som var 

tvångsvårdade deltog i studien. De 

behövde kunna och förstå svenska, 

samtidigt ha en psykisk störning.  

Datainsamling: deltagare från två 

vårdavdelningar i södra sverige, 

intervjuades på plats och fick välja 

5 öppna frågor. Intervjun 

registrerades och transkriberade 

sen,  

Analys:  studie analyserade utifrån 

en fenomenografisk analys, där 

författarna läste igenom hela 

texten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

(4) 

 Resultatet visade att patienterna i studien 

hade ett behov av kommunikation och 

information som var personcentrerad. 

Patienterna önskade en kontaktperson som 

de kunde reflektera med. Patienterna 

uppskattade vardagliga samtal och 

sjuksköterskor som var pålitliga. Resultatet 

visade även att familjen är viktig för 

patienternas vård. 

K 

I 



 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

III 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Byrne R, 

Morrison A P 

2014 

Storbrittanien 

  

Service users’ 

priorities and 

preferences 

for treatment 

of psychosis: 

A user-led 

Delphi Study 

Studier med Delphi-

metod tenderar att 

endast utforska 

professionella 

deltagare. Denna studie 

syftar till att ta itu med 

denna potentiella källa 

till forskningsbias 

genom att genomföra 

en användarledd 

Delphi-metodvärderng 

av användardefinierade 

behandlingsresultatprio

riteringar och 

behandlingspreferenser

. 

Design: Delfimetoden 

Urval: Användare av 

psykiatrihälsovård ("experter av 

erfarenhet") med erfarenhet av att 

ta emot vård för schizofreni eller 

psykos 

Datainsamling: 

Behandlingsfaktorer identifierades 

och listades. Studiematerial på 

nätet bestod av ett 

deltagarinformationsblad och ett 

samtycksformulär, tillsammans 

med listan med fyra delar och 

medföljande Likert-betygsskala. 

Innan de kunde gå vidare till 

undersökningsdelen, var deltagarna 

skyldiga att fylla i 

samtycksformuläret (online-

kryssrutformat) och blev ombedd 

att tillhandahålla en e-postadress 

som vi kunde skicka nästa steg i 

undersökningen. Alla deltagare 

fyllde i formuläret för online-

godkännande. 

Analys: Svaren analyserades 

genom att kalkylera procenten för 

gruppen. Påståenden som var  

nödvändiga eller viktiga för mer än 

53 konsensus noterades för specifika 

behandlingsfaktorer inom ett antal områden. 

De vanligaste 

behandlingsprioriteringarna inkluderade 

paranoia, stress och ångest, förvirring och 

koncentration-minne. Långsiktiga 

prioriteringar inkluderade förbättrad 

förståelse (psykisk hälsa), förmåga att 

hantera, känslomässigt välbefinnande och 

stanna kvar utanför sjukhuset. Ofta nämnda 

behandlingspreferenser omfattade 

individualiserad vård och samverkande 

beslutsfattande, mer information och större 

behandlingsval, samt åldersanpassad vård. 

K 

 II 



 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

IV 

 

80 procent av gruppen 

inkluderades. 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Farrelly S, 

Lester H, 

Birchwood M, 

Marshall M, 

Waheed W, 

Henderson C, 

Szmukler G, 

Thornicroft G, 

    2015 

 Storbritannien  

Improving 

therapeutic 

relationships: 

Joints crisis 

Planning for 

individuals 

with psychotic 

disorders  

Syftet med studien var 

att undersöka/fastställa 

vilken gemensam 

krisplanering kan 

påverka det 

terapeutiska 

förhållandet. 

Design: Kvalitativ design med 

semi-strukturerade intervjuer och 

fokusgrupper. Grounded theory. 

Urval: Vårdtagare, psykologer och 

vårdsamordnare som var 

involverade i en JCP var inbjudna. 

Datainsamling: Varje intervju eller 

fokusgrupp spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Analysen började med rad-

med-rad kodning, varje rad fick en 

kod. Därefter fokuserades 

kodningen, där koderna togs till en 

högre nivå. Detta gjordes genom 

att plocka ut de mest 

förekommande koderna eller 

genom att sammanfatta flera koder 

och slå dem samman.  Sedan 

bestäms sambandet mellan koderna 

för att bilda en teori.  

 

 

 

 

 

Fokusgrup

p: 

58,  

Intervjuer: 

37 

Resultatet antyder att rutinprocesser inom 

psykiatrisk vård påverkas av policy och 

organisatoriska krav för riskreducering, 

dessa aspekter underminerar person-

centrerade åtgärder.  

Starka terapeutiska relationer karaktäriseras 

av individualiserad vård och pålitlig och 

respektfull behandling.  

Gemensam krisplanering som metod (Joint 

crisis plan/JCP) lyckades delvis med att 

förbättra terapeutiska relationer. 

K 

II 



 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

V 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Grealish A, Tai 

S, Hunter A, 

Morrison A p 

2013 

Irland 

 

Qualitative 

Exploration of 

Empowerment 

from the 

perspective of 

young people 

with 

Psychosis 

Denna studie syftar till 

att kvalitativt 

konceptualisera 

empowerment ur 

perspektivet från 

ungdomar i 14-18 års-

åldern som upplever 

psykos 

Design: Semi-strukturerad 

intervjuschema. 

Urval: Ålder 14-18 år, rekryterade 

från CAMHS, diagnostiserad med 

en schizofreni eller annan diagnos 

inom schizofreni-spektrumet.  

Datainsamling: En 

psykiatrisjuksköterska höll i 

intervjuerna. Alla deltagare fick 

möjlighet att intervjuas ensamma, 

alla deltagare valde dock att 

intervjuas tillsammans med sina 

föräldrar. Intervjuerna började med 

en diskussion om vad 

empowerment betydde för dem och 

byggdes vidare därifrån. 

Analys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Resultatet visade att unga personer som hade 

upplevt psykos ansåg att empowerment 

betydde att bli lyssnad på, att bli förstådd, att 

ta kontroll och att ta egna beslut. De 

betraktade att vara empowered som den 

viktigaste faktorn för deras tillfrisknande. 

Det framkom att dagliga rutiner, struktur och 

undvikande av inaktivitet fungerade som 

medel för att höja empowerment. Musik och 

promenader var exempel på aktivitet som 

ökade välmåendet. Patienterna hade även ett 

behov av information.  

K 

II 



 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

VI 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Haron Y, Tran 

D 

2014 

Israel 

Patients 

perceptions of 

what makes a 

good doctor 

and nurse in 

an Israel 

mental health 

hospital 

Studien syftet var att 

identifiera vilka 

förväntningar 

patienterna har på 

läkarna och 

sjuksköterskorna. 

Design: En tvärsnittsstudie 

Urval: Deltagare som uppfyllt 

kriterierna för ICD-10 för diagnos 

av schizofreni eller schizoaffektiv 

sjukdom. Kunna läsa hebreiska och 

ge skriftigt informerat samtycke för 

deltagande. Samtidigt har varit på 

sjukhuset i minst 3 dagar. 

Datainsamling: Data samlades 

genom intervju som var indelade i 

tre delar och mellan 30–60 min. 

Data samlades även via 

frågeformulär som deltagarna 

fyllde i. 

Dataanalys: studiens resultat 

analyserades i två delar. Först 

genom en statisk analys och 

därefter en kvalitativ analys av 

intervjuerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Studiens resultat visar att patienterna 

förväntades sig att bli respekterade och 

behandlad som individen och inte enbart 

som en person som var sjuk.  De förväntade 

också att få information som var anpassad 

till deras hälsotillstånd. De förväntade sig 

framförallt att få emotionellt stöd från 

sjuksköterskor.  

P 

II 



 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K), I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

VII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hultsjö S, 

Berterö C, 

Arvidsson H, 

Hjelm K, 

   2011 

 Sverige  

 

Core 

components in 

the care of 

immigrants 

with 

psychoses: A 

Delphi survey 

of patients, 

families, and 

health-care 

staff. 

En Delphi 

undersökning där syftet 

med studien var att 

identifiera 

kärnkomponenter i 

vården av invandrare 

med psykos i Sverige.  

Design:  En Delphi-metod 

användes i studien. 

Urval: 43 deltagare, där 14 var 

invandrare diagnostiserade med 

psykotisk sjukdom, 14 deras 

familjemedlem och 15 var 

vårdpersonal. Deltagarna var 

mellan 22-60 år.  

Datainsamling:  data samlades 

genom frågeformulär från 6 olika 

psykiatriska enheter runt om 

Sverige. Vårdpersonal delade ut 

frågeformulär till som ville delta i 

studien frivillig. Vårdpersonalen 

fick uppgift att identifiera 

invandrare med psykossjukdom 

och deras familj för att delta i 

studien.  

Analys: För att analysera 

beskrivande statistik, användes 

konsensus nivån på experternas 

åsikt.  

 

 

 

 

 

43 Resultaten visade att grundläggande 

psykiatrisk omvårdnad spelar en stor roll, för 

att sjuksköterskor ska kunna identifiera och 

tillgodose de grundläggande behov hos alla 

patienter oavsett var den kommer ifrån. 

Kommunikationen bör anpassas så att den är 

lätt att förstå. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om att immigranter kan ha ett 

annorlunda icke-verbalt språk. 

   K 

   II 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hultsjö S, 

Blomqvist        

Brenner K, 

       2013 

    Sverige 

Health 

Behaviors as 

Conceptualize

d by 

Individuals 

Diagnosed 

with a 

Psychotic 

Disorder. 

Syftet var att beskriva 

hälsosamma beteenden 

som konceptualiseras 

av individer 

diagnostiserad med en 

psykotisk störning.  

  

Design:  En kvalitativ studie med 

fenomenografiska analysmetoder 

Urval: 34–66 år diagnostiserad 

med psykotisk störning, schizofreni 

och ospecificerad psykos.  

Datainsamling: data samlades med 

hjälp av strukturerad 

intervjuhandling som innehöll tre 

öppna frågor. 20 intervjuer totalt.   

Analys: En fenomenografisk 

innehållsanalys användes för att 

analysera data.  

20  Resultat består av fyra kategorier som 

hänger ihop med varandra, där deltagarna 

beskrev vilka faktorer och beteenden som 

anses vara viktiga för hälsan. De förekom att 

mental hälsa prioriteras över fysisk hälsa. 

Patienter hade olika strategier och åsikter om 

hälsosamma beteenden.  

     K 

     II 

Hultsjö S, 

Syren S 

2013 

Sverige 

Beliefs about 

health, health 

risks and 

health 

expectations 

from the 

perspective of 

people with a 

psychotic 

disorder 

Att undersöka synen på 

hälsa, hälsorisker och 

förväntningar på hälsan 

ur perspektivet från 

personer som 

diagnostiserats med en 

psykotisk sjukdom 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Diagnostiserad med psykos 

och under behandling av en 

öppenvårdsmottagning eller 

kommunens psykiatriska 

hälsovårdcenteral.  

Datainsamling: Individuella 

intervjuer genom att följa en 

intervjuguide som innehöll 

bestämda frågor 

Analys:  Innan innehållet 

analyserades, utvecklades ett första 

kodningssystem, inklusive tre 

övergripande intresseområden, för 

att undersöka om tron om hälsa, 

hälsorisker och hälsoförväntningar. 

17 Resultatet visade på en övergripande positiv 

bild av hälsa trots att hälsa var svårt att 

uttala sig om. Hälsa var mest förknippat med 

psykiskt välbefinnande. Att tala om olika 

hälsofaktorer verkade höja medvetenheten 

om hälsorisker och hälsoförväntningar.  

K 

II 
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För att få direkt information från 

studiedeltagarna lästes texten först 

igenom. Hela texten söktes sedan 

efter uttalanden relaterade till 

kodningssystemet. Betydande 

uttalanden eller svar från varje 

deltagare märktes med en 

highlighter och längre uttalanden 

reducerades för att hitta den 

centrala delen av varje dialog. 

Uttalandena sorterades i tre 

kategorier, en för var och en av 

fälten i kodningssystemet, och 

uttalandena för varje kategori 

analyserades därefter och 

sorterades. Uttalanden med 

liknande betydelse sammanfördes i 

underkategorier. Kategorierna och 

underkategorierna jämfördes med 

att hitta delningsrader för att skapa 

kategorier som skilde sig från 

varandra.  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kertchok R, 

Yunibhand J,  

Chaiyawat W 

2011 

Thailand 

Creating a 

new whole: 

Helping 

families of 

people with 

schizophrenia 

Utforska relationen 

mellan Thai 

psykiatrisjuksköterskor 

och familjer till 

patienter som har 

schizofreni. 

Design: Djupgående intervjuer, 

observationer och fältanteckningar 

Urval: Sjuksköterskor med 

Masterutbildning eller 

forskarutbildning i mental hälsa 

och psykiatrisk omvårdnad.  

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer i en avskiljd miljö som 

valts ut av deltagaren. Intervjuerna 

tog plats vid tre olika psykiatriska 

sjukhus i Bangkok. Intervjuerna 

spelades in och fältanteckningar 

togs under intervjun på bland annat 

ansiktsuttryck, tonläge och 

hållning.  

Analys: Konstant jämförande 

metod enligt Glaser (1978). 

Analysen började med att läsa 

transkriptioner flera gånger för att 

sedan märka data med koder. 

Koderna delades in i kategorier. 

Några kategorier blev i efterhand 

sub-kategorier. 

 

 

 

 

 

16 

 

Reslutatet visade att relationen mellan 

sjuksköterskan och patientens familj skapar 

en ny helhet genom fyra huvudsteg: ettablera 

förtroende, stärka förbindelser, främja 

beredskap att vårda och stödja familjen. 

Sjuksköterskan kunde ge familjen stöd 

genom bekräftande kommunikation. 

K 

I 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kontio R, 

Joffe G, 

Putkonen H, 

Kuosmanen L, 

Han K, 

Holi M, 

Välimäki 

2012 

Finland 

seclusion and 

Restraint in 

Psychiatry: 

Patients' 

Experiences 

and Practical 

Suggestions 

on How to 

Improve 

Practices and 

Use 

Alternatives. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

psykiatriska patienters 

erfarenhet och 

förslag/förbättring av 

avskildhet och 

återhållsamhet.  

Design : En kvalitativ 

tillvägagångssätt användes i 

studien.  

Urval: deltagare från 6 akuta slutna 

avdelningar i Finland.  Kunna prata 

finska, frivilliga att gå med i 

studien och vara mellan 18–65 år. 

60 % av deltagarna hade 

schizofrenidiagnos.  

Datainsamling: Data samlades med 

öppna fokuserade intervjufrågor. 

Med öppna frågor kunde 

deltagarna berätta om sina 

erfarenheter och förslag. 

Intervjuerna genomfördes 2–7 

dagar efter avskildhet/ 

återhållsamhet och var mellan 11–

60 minuter. Fem deltagare godkänd 

inte bandinspelning, men 

noggranna anteckningar gjordes. 

Totalt samlades de in 30 intervjuer. 

Dataanalys:  data analyserades 

utifrån en induktiv kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

 

 

 

74 

     (44) 

Studien visar att patienternas upplevelse om 

avskildhet/återhållsamhet var negativt. 

Patienterna egna perspektivet fick inte 

tillräckligt uppmärksamhet. De saknades 

information och stöd från vårdpersonalen.  

K 

I 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lal S, 

Ungar M, 

Leggo C, 

Malla A, 

Frankis J, 

Suto M 

2013 

Kanada  

 

Well-Being 

and 

Engagement 

in Valued 

Activities: 

Experiences 

of Young 

People With 

Psychosis 

Syftet med denna 

studie var att få en 

förståelse över hur 

engagemang i 

värderade aktiviteter 

bidrar till 

välbefinnande av unga 

människor med 

diagnosen psykos 

under de senaste 3 

åren.   

Design: Kombinerat kvalitativt 

tillvägagångssätt. 

Urval: Pågående 

öppenvårdsbehandling, 

diagnostiserad med en psykotisk 

sjukdom inom de senaste tre åren, 

mellan 16–24 år gamla. 

Datainsamling: Djupgående och 

semistrukturerade intervjuer, ett 

socio-demografiskt frågeformulär 

och fotograferings-

framkallningsgrupper.  

Analys:  

En kombination av 

konstruktivistisk grundad teori och 

berättande utredning.  

    17 

 (-0?) 

 Resultat påvisade att det är viktigt att 

identifiera vilken aktivitet som deltagare 

anses är värdefull för deras välbefinnande. 

Aktiviteter spelade en viktig roll för 

deltagarna men vilka aktiviteter som ansågs 

värdefulla var individuellt.  

K 

I 

Lal S, Ungar M, 

Malla A, 

Frankish J, Suto 

M 

2014 

Kanada 

 

Meanings of 

well-being 

from the 

perspectives 

of youth 

recently 

diagnosed 

with 

psychosis 

Utforska betydelsen av 

välbefinnande ur 

perspektivet från 

ungdomar som tar emot 

psykiatrisk vård, 

diagnostiserade med 

psykos under de 

senaste tre åren. 

Design: Kombinerat kvalitativt 

tillvägagångssätt. 

Urval: Pågående 

öppenvårdsbehandling, 

diagnostiserad med en psykotisk 

sjukdom inom de senaste tre åren, 

mellan 16-24 år gamla. 

Datainsamling: Djupgående och 

semistrukturerade intervjuer, ett 

socio-demografiskt frågeformulär 

och fotograferings-framkallnings 

grupper.  

17 

(-) 

 

Resultatet visade att välbefinnande utifrån 

ungdomarnas perspektiv kunde indelas i 

flera teman: multidimensionalitet; aktiv 

orienterade tillstånd; social miljö; identitet; 

normalitet. Aktiviteter var viktigt, särskilt de 

aktiviteter som ansågs sociala. 

K 

II  
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Analys:  

En kombination av   

konstruktivistisk grundad teori och 

berättande utredning.  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Lorem F G, 

Hem H M, 

2012 

Norge  

 

Attuned 

understand 

and psychotic 

suffering: A 

qualitative 

study of 

health-care 

professionals’ 

experiences in 

communicatin

g and 

interacting 

with patient  

syftet med studie var 

att undersöka hur 

erfarenheter med 

psykisk sjukdom 

uppfattas av hälso- och 

sjukvårdsarbetare och 

hur insikt påverkar 

bedömningen av deras 

perspektiv och 

engagemang. 

Design: en kvalitativ studie 

Urval:  Vårdpersonal med lång 

erfarenhet av att jobba med 

patienter med psykossjukdom 

deltog i studien. Personalen 

arbetade i olika avdelningar i 

Norge.   

Datainsamling: 11 Djupintervjuer 

från psykiatriska avdelningar i 

Norge. Deltagare fick skriftligt 

inbjudan via post. För att fokusera 

på studiens syfte användes en 

intervjuhandledning. 

Dataanalys: En tematisk analys 

genomfördes  

11 Brist på kommunikation och information var 

ett stort problem vid vården av patienterna. 

Sjukvårdspersonal kunde använda sig av 

olika strategier för att främja 

kommunikationen, bland annat genom att 

spendera mer tid med patienten. 

K 

II 

Mann-Poll Ps. 

Smith A, 

Koekkoek B, 

Hutschemaeker

G 

2015 

Nederländerna  

Seclusion as a 

necessary vs. 

an appropriate 

intervention: a 

vignette study 

among mental 

health nurses 

Studiens syfte var att 

undersöka psykiatriska 

sjuksköterskor 

perspektiv på 

nödvändighet och 

lämplighet av 

avskildhet.  

Design:  Ett Vignette studie som 

används när man vill få en bättre 

överblick i den professionella 

kliniska beslutprocessen.  

Urval:  Psykiatriska sjuksköterskor 

som jobbade på en avdelning som 

fanns en avskilt rum.   

datainsamling: Data samlades via 

Vignette studien som bestod av 

128 

(59) 

Resultat visade att om avskildhet var 

nödvändigt i många fall beroende på vilken 

typ av psykos patienten hade. Vilken miljö 

sjuksköterskorna arbetade i spelade också en 

roll. De framkom att nödvändighet och 

lämplighet har ett samband, men inte alltid.   

K 

II 
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fyra delar. Deltagarna fick läsa och 

betygsätta. De för även en handbok 

för att tolka studien. 

Sociodemografiska data samlades 

också. 

Dataanalys: Dataanalys gjordes 

utifrån vignette struktur som bestod 

av fyra delar. Nödvändighet och 

lämplighet analyserade utifrån ett 

parat t-test där medelvärdet ingick.  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Opsommer E, 

Dubois J, 

Bangerter G, 

Panchaud R, 

Martin D, Skuza 

K 

2016 

Schweiz 

Therapeutic 

body wraps in 

swiss public 

adult acute 

inpatient 

wards. A 

retrospective 

descriptive 

cohort study 

Syftet var att samla 

statistik om den 

kliniska, social-

demografiska och 

institutionella 

verkligheten av 

användning av 

terapeutic body wraps 

terapi i schweiziska 

slutenvårdsavdelningar. 

 

Design: Retrospektiv studie 

Urval: Ålder 18–65 år, behandlade 

under perioden 2002 till 2012, 

terapeutisk bodywrap-terapi 

accepterad av patienten samt 

pågående farmakologisk 

behandling.  

Datainsamling: Journalhandling 

Analys: Beskrivande anayls samt 

Pearsons och Spearman 

korrelationskoefficienter. 

 

 

 

 

 

 

 

172 Therapeutic body wraps var potentiellt 

förknippade med en minskning av både 

ångestdämpande och neuroleptika 

läkemedel. Therapetic body wraps kan bidra 

till den kliniska hanteringen av ångest av 

sjuksköterskor. Effekten av Therapeutic 

body wraps behöver undersökas ytterligare.  

R 

II 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Petrakis M, 

Laxton S 

2017 

Australien 

Intervening 

early with 

family 

members 

during first-

episode 

psychosis: an 

evaluation of 

mental health 

nursing 

psychoeducati

on within an 

inpatient unit 

Studiens syfte var att 

klargöra den roll 

slutenvårdspersonal har 

för att hjälpa patienters 

familjer, Inriktat på den 

akuta fasen och det 

tidiga stadiet av 

sjukdomen.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter mellan 16 och 65 

år, med en aktiv förstagångsspykos 

samt fick behandling vid den 

utvalda slutenvårdsavdelningen. 

Datainsamling: semi-strukturerade 

telefonintervjuer. 

Analys: Anteckningar från alla 

intervjuer lästes av personen som 

höll i intervjun och en forskare. 

Därefter sammanfattades och 

diskuterades teman tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Resultatet visade att familjemedlemmar 

behöver få information och stöd när deras 

anhöriga för första gången behandlas för 

psykos. Familjerna behövde muntlig 

information samt skriftlig information som 

de kunde ta med sig hem.  

K 

I 
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Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Pitkänen A, 

Hätönen L, 

Kuosmanen L,  

Välimäki M 

2009 

 Finland 

Individual 

quality of life 

of people with 

severe mental 

disorders  

Syftet var att undersöka 

den individuella 

livskvaliteten hos 

personer med allvarliga 

psykiska störningar vid 

akut psykiatrisk 

patientinriktning 

 

Design: Kvalitativ 

Urval: Ålder 18- 65 år, 

diagnostiserad med schizofreni, 

schizotyp störning eller 

vanföreställningssyndrom, i 

symtomatiskt stabilt tillstånd, , 

kunna prata finska och ge skriftligt 

medgivande att delta. 

Datainsamling: Intervjuer med 

patienter från totalt sju 

akutpsykiatriska vårdavdelningar 

från två olika sjukhus 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

och beskrivande statistik.  

35 

(-43) 

Resultatet visade att den mest nämnda 

livskvalitetsfaktorn var hälsa, familj, 

fritidsaktiviteter, jobb eller studier, sociala 

relationer, hem och ekonomisk trygghet. Att 

skatta individuell livskvalitet kan vara 

viktigt för att vara medveten om patientens 

behov vid planläggning av sjuksköterskas 

interventioner vid akut psykiatrisk vård. 

K 

I 

Sebergsen K, 

Norberg A, 

Talseth A 

2016 

Norge  

Confirming 

mental health 

care in acute 

psychiatric 

wards, as 

narrated by 

persons 

experience 

psychotic 

illness: an 

interview 

study 

Utforska, beskriva och 

skapa en förståelse för 

hur 

psykiatrisjuksköterskor 

på psykiatriska 

akutvårdsavdelningar 

ger omvårdnad för att 

få personer som har 

psykotisk sjukdom att 

må bättre, beskrivet av 

dessa personer.  

Design: En kvalitativ, explorativ och 

beskrivande studiedesign.  

Urval: 12 deltagare diagnostiserad 

med psykos, 8 kvinnor och 4 män 

mellan 18–64 år.  

Datainsamling: Deltagare från fyra 

akuta psykiatriska avdelningar 

deltog i totalt 12 intervju med öppna 

frågor. ljudet spelades in och blev 

ordentligt transkriberade sen.  

Analys: Studien är gjort utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad 

av Graneheim och Lundman. 

    20 

    (8) 

 I studien kom man fram till 3 kategorier 

som hjälpte deltagarna att känna sig bättre 

steg för steg. Bekräftelse från vårdpersonal i 

de olika kategorier var nyckel till ett bättre 

liv/mående. Kommunikation och stöd bidrog 

till bättre välmående 

    K 

    I 
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