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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund 

Den psykiatriska vården har genomgått några stora förändringar under det senaste 

århundrandet bland annat gällande de psykiskt sjuka och deras behandling. Riksförbundet 

för social och mental hälsa grundades och förändringar inom psykiatrin påbörjades och 

inriktningen kom att styras mot införandet av mer frivillig vård istället för tvångsvård. De 

tidigare statliga sinnessjukhusen ersattes av mentalsjukhus och senare av psykiatriska 

sjukhus. Psykiatrireformen hade som syfte att få ut flera personer med psykiska 

funktionshinder i samhället. Det blir vanligare att människor någon gång i livet drabbas av 

psykisk ohälsa. En sjuksköterska ska i sitt agerande och sitt förhållningsätt gentemot 

patienten arbeta utifrån en etiskt grundsyn. Relationstrygghet beskrivs som betydelsen av 

att patienten bli positivt bemött och kan känna sig betrodd och respekterad. För att skapa 

och stödja denna trygghet måste sjuksköterskan vara trovärdig och kunna visa empati.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan inger patienten trygghet på en psykiatrisk 

vårdavdelning. 

 

Metod 

För att i enlighet med syftet kunna svara på frågeställningarna genomfördes en 

litteraturstudie i avsikt att studera ett avgränsat område. De inklusionskriterier som 

användes för att artiklarna skulle anses vara relevanta var att de skulle handla om trygghet, 

tillit, relation och om psykiatrisk vård. För sökning av artiklar användes databaserna 

PubMed och Cinahl. Femton artiklar har inkluderats i studien. Dessa har kvalitetsvärderats, 

klassificerats och beskrivits i en matris. 

 

Resultat 

När patienterna fick vara delaktiga i sin omvårdnad och behandling skapades en bättre 

förståelse mellan sjuksköterska och patient vilket hos patienten ledde till en ökad 

medvetenhet och en känsla av själbestämmande. Mötet mellan sjuksköterska och patient 

ledde under dessa förutsättningar till en upplevelse av trygghet. Det mest värdefulla, enligt 

sjuksköterskorna, var att skapa en tillitsfull relation med patienten och att förvissa sig om 

att patienten kände förtroende för den mottagna vården. Sjuksköterskor, som var 

framgångsrika i att skapa trygga relationer, försökte att identifiera och uppskatta patientens 

resurser. Detta sätt att arbeta understöddes av en rad kvalitéer som forskarna ville 

sammanfatta med begreppet empati. Att patienterna ibland upplevde sjuksköterskor som 

otillgängliga och ovilliga att hjälpa kunde leda till ett motstånd att söka sig till sjuksköterskorna när 

de kände sig otrygga. 

 

Slutsats 

I resultatet framgår att sjuksköterskan har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en 

trygg relation med patienten vilket förutsätter egenskaper som leder till att patienten 

känner sig förstådd, respekterad och sedd som en människa och ej som sin sjukdom. 

Patientens delaktighet i sin omvårdnad leder till en bättre förståelse mellan sjuksköterska 

och patient och till en tryggare relation dem emellan.                                             

Nyckelord: Relation, trygghet, tillit,  psykiatri, omvårdnad.  
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INLEDNING  

 

De höga krav som dagens samhälle ställer på den enskilda individen leder ofta till att även 

psykiskt stabila personer periodvis upplever mental stress som ett ofrånkomligt inslag i sitt 

dagliga liv. Genom sådan negativ inverkan på individens känsloliv och genom yttringar 

som till exempel skarpa svängningar i dennes humör kan denna stress med sin psykiska 

påfrestning i vissa fall utvecklas till psykisk ohälsa och därmed utgöra ett avgörande hinder 

för personens deltagande i ett aktivt och produktivt liv (Arvidsson & Skärsäter, 2006).   

 

I den här studien kommer jag att fokusera på de patienter som har vistats på en psykiatrisk 

vårdavdelning. Det är en utsatt grupp som på grund av sin sjukdom kräver en relation 

byggd på trygghet och tillit (Skärsäter, 2010). Sjuksköterskan behöver kunskaper för att 

kunna ge en god omvårdnad. Under mitt sommarjobb som skötare samt under min kliniska 

utbildning som sjuksköterskestuderande fick jag möjligheten att möta patienter på 

psykiatriska vårdavdelningar. Många av dem var frustrerade över att vara instängda, andra 

var oroliga över framtiden. Arbetet som sjuksköterska inom psykiatrisk vård kräver ett 

professionellt förhållningssätt. I enlighet med Skärsäter, 2010;Segesten, 1994; Gustafsson, 

2010; Arlebrink, 2006 och Svärdson, 1999 så krävs egenskaper för att förmedla trygghet 

till patienten som förståelse, empati, stort tålamod samt förmågan att kunna lyssna. Vidare 

krävs att sjuksköterskan har förmågan att kunna närma sig patienten på ett sätt som ej kan 

uppfattas som hotfullt eller misstänksamt.  

 

Uppsatsen kommer att belysa hur sjuksköterskan inger trygghet på en psykiatrisk 

vårdavdelning. Vad kan stärka en trygg relation till patienten och vad försvagar en god 

relation till patienten.  

 

BAKGRUND  

 

Historik  

 

Den psykiatriska vården har genomgått några stora förändringar under 1900-talet, mycket 

har förändrats gällande de psykiskt sjuka och deras behandling. Det har alltid funnits 

fördomar om psykiskt sjuka och i de flesta kulturer fruktades de psykiskt sjuka vilket gjort 

att människor försökt undvika dem. Befolkningsstudier visar att det blivit vanligare med 

psykiska sjukdomar. Det finns fortfarande fördomar i samhället, men människor är mer 

upplysta (Ottosson, 2003). Enligt Angermeyer och Dietrich (2006) förekommer det 

fortfarande fördomar och diskriminering av personer med psykisk sjukdom. Enligt Wahl 

(1999) och Emrich, Thompson och Moore (2003) uppfattades de psykiskt sjuka av  

omgivningen som farliga, aggressiva, oförutsägbara och därmed mindre önskade i 

samhället. 

 

Under seklernas gång har det funnits flera olika sätt att se på hur de psykiatriska 

sjukdomarna uppkommit. I gamla testamentet står det att läsa att ett brott mot Gud 

straffades med sådan sjukdom. Senare i nya testamentet framfördes uppfattningen att 

människan var besatt av onda andeväsen.  Platon menade att galenskap uppkom när 

själslivets harmoni stördes. Slutligen hävdade den Hippokratiska medicinen att sjukdomen 

uppkom genom en obalans mellan de fyra kroppsvätskorna ”blod, slem, svart och vit 

galla”. Dessa fyra olika sätt att uppfatta psykisk sjukdom var ”straff, besatthet, disharmoni 

och kroppslig obalans” (Ottosson, 2003). 
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Förändringar inom psykiatrisk vård i Sverige  

 

Under 1960-talet skedde förändringar, riskförbundet för social och mental hälsa grundades 

och förändringar inom psykiatrin påbörjades. Inriktningen kom att styras mot att införa 

mer frivillig vård istället för tvångsvård (Andersson & Hedman, 2006). 

 

År 1967 övertog landstinget driften av de tidigare statliga sinnessjukhusen som ersattes av 

mentalsjukhus och senare av psykiatriska sjukhus. Det skulle dröja länge innan 

mentalsjukhusen skulle blivit ersatta av psykiatriska kliniker vid allmänna sjukhus och att 

psykiatrisk vård skulle få samma ställning som annan vård (Ottosson, 2003). Genom 

psykiatrireformen år 1995 fick kommunerna ansvaret för omkring 50 000 personer med 

psykiska funktionshinder, vilket motsvarar ungefär 1 procent av vårt lands vuxna 

befolkning (Ottosson & Ottosson, 2007). Syftet med denna reform var att få personer med 

psykiska funktionshinder ut i samhället (Ottosson, 2003).     

 

Psykisk ohälsa 

 

Skårderud, Haugsgjerd och Stänicke (2009) menar att den psykiska ohälsan har 

förekommit i alla tider och i alla samhällen. Statens folkhälsoinstitut (2009) har listatat upp 

en rad av symtom på psykisk ohälsa och de preciseras som huvudvärk, ängslan, oro eller 

ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och 

självmordsförsök. World Health Organisation [WHO] (2001) redovisar, att människor allt 

oftare, någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa.  

 

Prevalens  

 

Nationella enkäteter utförs regelbundet av Statens folkhälsoinstitut  med avsikt att över tid 

utröna den svenska befolkningen hälsa. Svaren från en sådan enkät, gjord 2009 på ett urval 

av 20.000 personer i ålderskategorin 16-24 år, visar att  10 270 personer uppgav sig lida av 

svår ångest och att 10 269 personer hade haft suicidala tankar. Enkäten utvisar vidare att 

10227 uppger sig någon gång har försökt att ta sitt liv (Statens folkhälsoinstitut, 2009).  

Skärsäter (2010) uppskattar att 30 procent av befolkningen står inför risken att utsättas för 

psykisk ohälsa under sin livstid samt att personer med långvariga psykiska 

funktionsnedsättningar därtill kommer att får sin medellivslängd förkortad med 25–30 år.   

Enligt Sansone & Sansone (2010) visar antalet personer med psykisk ohälsa i övriga 

Europa liknande siffror som i Sverige under en viss mätperiod. Motsvarande siffor från 

USA visar däremot att risken att där under sin livstid drabbas når 50 procent. 

 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska en sjuksköterska arbeta utifrån 

ett etiskt förhållningssätt oavsett verksamhetsområde eller vårdform. Arbetet ska bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet och genomföras enligt gällande författningar och andra 

riktlinjer. Förhållningssättet är den inställning eller anda som ligger till grund för 

bemötande eller hur sjuksköterskan agerar inför en situation eller uppgift.   

Enligt Lindqvist (2012) kan sjuksköterskan genom utbildning skaffa sig förståelse för vad 

psykisk sjukdom innebär och samtidigt bli medveten om otillräcklig kunskap.  

Skulle förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten ej längre vara professionellt utan 

utvecklas till en privat relation kullkastas därmed förutsättningarna för ett professionellt 

arbete.  
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Enligt Stuart (2009) behöver sjuksköterskan definiera några frågor för att öka kännedomen 

om sina egna gränser och kunna växa i självutveckling och förmåga att skapa relation till 

psykiatriska patienter. Sjuksköterskan behövera vara tillräckligt trygg med sig själv för att 

kunna acceptera patienten så som denne är. Dessutom behöver sjuksköterskan 

kommunicera tydligt för att uppfattas som trovärdig, pålitlig och konsekvent.  

 

 Trygghet  

 

Trygghetskänsla kan beskrivas som att personen känner balans, värme, glädje, lycka, lugn, 

harmoni, själsfrid, fotfäste, tillit, vila, ro och frigörelse av energi. Relationstryggheten 

beskrivs som betydelsen av att bli positivt bemött och betrodd och att kunna känna sig 

respekterad och ej bli betraktad som avvikande (Segesten, 1994). Det finns ingen 

anledning att tro att patienter drabbade av psykisk ohälsa skulle vara annorlunda. En del av 

patienterna kommer att vara minst lika klarsynta som sjuksköterskan (Lindqvist, 2012).  

Att sjuksköterskan som skapar denna trygghet ska vara öppen, mogen, erfaren, pålitlig, 

kunna hålla löften och visa uppskattning. Vidare så bör inte saker som lovats skjutas upp 

(Segesten, 1994). Vården ska enligt § 2 i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 

1982:763) bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Den ska vara av god hygienisk 

standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården 

ska vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Den ska vidare främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen 

samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Verksamhetschefen 

ska enligt § 29 a i (HSL) säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning. 

Dessutom ska säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa 

behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för 

patienten.  

 

Tillit 

 

Ibland förekommer vårdsituationer där patienter blir misstänksamma -- sjuksköterskan kan 

till exempel upplevas som ett hot. För att kunna bemöta patientens misstänksamhet 

behöver sjuksköterskan uppfattas som ofarlig och lätt att bedöma. En sjuksköterska bör 

därför ha förmågan att kunna närma sig patientens och dennes värld på ett sätt som ej kan 

tolkas som hotfullt eller misstroget. Denna strävan behöver tydligt framkomma både i 

kroppsspråk, röst och tonläge men även i de redovisade förväntningar som ställs på 

patienten. Patienten måste alltså kunna lita på att sjuksköterskan håller givna löften och ej 

agerar oförutsett eller överraskande (Gustafsson, 2010). Begreppen respekt, tillit och 

ärlighet kopplas samman som viktiga hörnstenar för relationen mellan sjuksköterska-

patient (Rask & Brunt, 2007). 

 

Holistiskt synsätt 

 

För att uppnå helhetsperspektiv är det viktigt att skaffa sig förståelse för hela människan 

och dennes situation. Människan är en fysisk, psykisk, social/kulturell och 

existentiell/andlig varelse. Det är avgörande att man tänker på hela patienten och vad olika 

symtom kan berätta om dennes situation och hälsa (Birkler, 2007). Ett helhetsperspektiv i 

detta sammanhang innebär att utgå från hela den berättelse som representeras av patientens 

värld innan fokus sätts på delaspekter som består av patientens problem och situation.  
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Patientens berättelse ger sjuksköterskan en möjlighet att sätta sig in i patientens situation. 

En väl fungerande vårdande relation förmedlar närhet, värme och respekt och ger patienten 

goda förutsättningar att med tillit till vården delge sin berättelse. Det är viktigt att 

återberätta patientens berättelse som den ursprungligen är berättad. Berättelsen ska 

betraktas som ett mellanled vilket i sin tur innebär att sjuksköterskan ej får förändra 

innehållet när patientens historia återges eftersom förståelsen och synen på patienten och 

dennes vårdsituation därmed kan påverka vad som berättas. Problemet kan först och främst 

hanteras genom ett integrerat och tydligt patientperspektiv. Sedan måste sjuksköterska 

även hålla en distans till sin egen syn och förståelse av patienten en så kallad reflekterad 

hållning. Det kan därvid vara en bra hjälp att använda så många citat som möjligt av vad 

patienten har sagt. Berättelsen är en symbol för hur nära sjuksköterskan kommer patientens 

perspektiv, men kan aldrig bli identisk med detta. Patientberättelsen kan handla om 

patientens tankar, känslor och förståelse av sin livssituation. Genom att analysera och 

bearbeta patientberättelsen kan sjuksköterskan tränga in i delar av helheten och på så vis 

hitta de behov och problem som hos patienten utgör ett hinder för välbefinnandet. Även 

resurser som patienten själv har kan här komma fram. Helheten innebär en djupare 

förståelse för patientens situation och behov (Ekebergh, 2012).  

Skärsäter (2010) betonar också att sjuksköterskan studerar, diagnostiserar och behandlar 

psykisk sjukdom utifrån patientens förutsättning, livssituation och omgivning. Enligt 

Salmon och Young (2011) är varje patientsituation unik och behöver betraktas ur ett 

helhetsperspektiv.  Hos McCrea, Atkinson, Bloom, Merkh, Najera och Smith (2003) samt 

Gallagher (2004) uttrycks helhetssynen på människan som en vårdande relation mellan 

sjuksköterska och patient som stödjer och möjliggör för patienten att upprätthålla sin 

värdighet. Gustin (2010) beskriver betydelsen av ett fokus som hamnar på personen bakom 

sjukdomen och inte på symtom och diagnos.   

 

Sjuksköterskan etiska förhållningssätt inom psykiatrisk vård 

 

När det gäller risker, engagemang och rättvisefrågor behöver sjuksköterskan inom 

psykiatrin dagligen fatta egna etiska ansvarsfulla beslut. Sjuksköterskan behöver då känna 

gränsen för sin egen förmåga för att på ett lämpligt sätt även använda sig av andra 

personers expertis inom vården (Stuart, 2009). Furåker och Nilsson (2009) skriver att 

vårdaren genom vårdvetenskapliga kunskaper ges möjlighet att uppfatta sin roll och 

skyldighet vad gäller etiska krav gentemot patienten. Enligt Alvsvåg (2012) ska de etiska 

kraven uppfyllas genom att vi handlar med omtanke även om vi ej känner någon sympati 

för patienten. 

 

En vårdande relation 

 

Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient är ej jämlik eftersom patienten 

är i en beroendeställning. Patienten är inte van vid den miljö han vistas i och kan dessutom 

känna ångest, nedstämdhet och visa andra sjukdomssymtom. För att patienten ej ska känna 

sig i underläge kan sjuksköterskan försöka förmedla känslan att patienten är expert på sig 

själv (Berg, 2006, Roxendahl & Wahlberg, 1992). Shattell, Starr och Thomas (2007) fann i 

sin studie att sjuksköterskan behöver ett antal personliga kvalitéer för att få patientens 

förtroende.  
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Enligt Cullberg (2003) så innebär arbetet inom psykiatrin ett arbete mellan två människor 

varav en har ett behov av hjälp medan den andre uppfyller behovet professionellt. Enligt 

Kasén (2012) framkommer det att patienter kan uppleva relationen som vårdande, men 

även som motsatsen. Patienten behöver tillåtas att vara en lidande människa i vården och 

vården ska därvid vaka över patientens värdighet vid utformandet av den vårdande 

relationen (Kasén, 2012). Enligt Ottosson och Ottosson (2010) är relationen mellan 

sjuksköterska och patient viktig för en tillfrisknandeprocess inom psykiatrisk vård. För att 

forma en bra relation till patienten är det viktigt att skapa trygghet genom att bemöta 

patienten med intresse, tålamod, lyhördhet och medlidande för att vården ska fungera så 

bra vård som möjligt. Bland olika specialområden är psykiatrin den mest personkrävande 

men även här förekommer att patienter känner sig missförstådda och behandlade som 

enbart ett fall.  Enligt Cleary och Cleary (1999) kan den faktiska miljön för samtalet 

mellan sjuksköterskan och patienten, till exempel en enskild plats utan störande faktorer, 

gynnsamt påverka en förtroendefull relation dem mellan. 

 

All kunskap gällande kommunikation är viktig inom den psykiatrisk vård. Handlingssättet 

ska anpassas utgående från patientens behov. Lugn och trygghet ökar förståelse för 

patienten (Lökensgard, 1997).  Enligt Arlebrink (2006) är det viktigt att sjuksköterskan 

noga lyssnar på patienten och talar sanning med respekt för patientens integritet och 

autonomi. Genom att sjuksköterkan ej lyssnar blir samtalet inte lyckat, ett samtal kräver en 

god relation med patienten. En osanning från sjuksköterskan innebär ett minskat förtroende 

och leder till att patienten blir förvirrad. Skärsäter (2010) tydliggör att ett fungerade 

samspel mellan sjuksköterska och patient bör byggas upp genom tillit, stöd, närvaro, 

trygghet, bekräftelse och dialogen dem emellan.  

 

Enligt Fagerström, Eriksson & Bergbom Engberg (1998); Rundqvist & Severinsson 

(1999); Råholm & Lindholm (1999); Attree (2001); Fredriksson & Eriksson (2001); 

Milton (2002); Jackson (2004); Mok &Chiu (2004) så upplever sig patienterna sig erhålla 

den vård de önskar när relationen mellan sjuksköterska och patient har vårdande karaktär. 

De upplever också att de blir sedda och att deras lidande lindrades. 

 

Empati     

 

Enligt Holm (1999)  betyder empati att fånga upp och förstå en annan persons känslor och 

situation och att vägledas därav vid umgänge med andra. Begreppet beskrivs som en inre 

process under vilken denna förståelse förvärvas men även som ett sätt att kommunicera 

den förståelsen eller inlevelsen med andra. Enligt Svärdson (1999) så beskrivs empati som 

en process i flera steg med en ömsesidig interaktion mellan personer. En förståelse för 

andras känslor och situation och möjlighet att kunna ge tillbaka skapas utifrån det som 

personen berättat. En sjuksköterskas professionella hållning och insikt i att tillämpa empati 

är en förutsättning.  Lökensgard (1997) framhåller att empati är viktigt inom psykiatrisk 

omvårdnad, där ju patientens inre känslor, tankar fantasier är viktiga. En empatisk 

professionell vårdare ska kunna förstå patientens situation utan att jämföra sig själv med 

patienten och låta patientens situation ta övertaget över en själv. Passerar sjuksköterskan 

gränsen och låter patientens depression, splittring eller ångest ta över riskeras 

förutsättningen för att ej kunna fungera som ett stöd eller att hjälpa patienten på ett bra sätt.      

 

Kierkegaard (1962/1859) beskriver empati som förändringar i patientens livsvärld. 

Hemligheten bakom all hjälpande konst handlar om att föra en människa till en viss punkt 

och främst se till att finna honom där, där han befinner sig och börja där.  
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För att kunna hjälpa en annan människa behöver man förstå mer än honom, men först och 

främst förstå det han förstår. (Kierkegaard, 1962/1859, band 18, s.96-97). 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan inger patienten trygghet på en psykiatrisk 

vårdavdelning 

Frågeställningar 

Vad kan, ur patientens perspektiv, förbättra förutsättningarna för en trygg relation till 

sjuksköterskan? 

Vad kan, ur patientens perspektiv, försämra förutsättningarna för en trygg relation till 

sjuksköterskan?  

Vad kan, ur sjuksköterskans perspektiv, förbättra förutsättningarna för en trygg relation till 

patienten? 

Vad kan, ur sjuksköterskans perspektiv, försämra förutsättningarna för en trygg relation till 

patienten?  

METOD    

Val av metod 

För att kunna svara på syftet och frågeställningar genomfördes en litteraturstudie med 

avsikt att studera ett avgränsat område.  Enligt Friberg (2006) är det ett strukturerat 

arbetssätt för att skapa sig en bild över valt område. Översikten baserades på  

forskningsrapporter publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.  

Datainsamling 

Databassökning  

Författarens arbete baserades på 15 vetenskapliga artiklar som med hjälp av sökord och 

tillämpliga inklusionskriterier funnits i de utvalda databaserna PubMed och i Cinahl. 

Artiklarna skulle ha fakta som var av betydelse för studiens syfte. Metoden för granskning 

skulle enligt Friberg (2006) innehålla faktorer som problemområde, syfte, metod, resultat 

och diskussion. Sökmotorn PubMed, som omfattar 95 procent av den tillgängliga 

medicinska litteraturen, hänvisar även till tidskrifter innehållande artiklar inom bland annat 

omvårdnad, medicin och odontologi. Förkortningen Cinahl står för Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature.  Cinahl har ett omvårdnadsvetenskapligt fokus och 

innehåller referenser hämtade från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). PsychInfo är en databas med referenser inom det psykiatriska 

och psykologiska området (Willman et al., 2011). Sökningar gjordes men inga artiklar 

hittades som kunde inkluderas i studien.  Ämnesord i PubMed så kallade MeSH-termer 

(Medical Subject Headings) användes. Detta är en kontrollerad vokabulär för att underlätta 

sökningar av relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökord som användes var ”mental disorders/ nursing*”, ”nurse-patient 

relations*”,”attitude to health*” och ” safety*”.  
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Vidare användes sökorden ”psychiatric”, ”psychiatric*”,  ”relationship”, relationship*",  

”nursing”, ”trust” och ”trust*”. Samtliga sökord befanns relevanta för syftet. Sökorden 

användes i olika kombinationer, och samma artiklar dök upp i flera av dessa.  

Sökorden användes i kombination med varandra med hjälp av boolesk söklogik där termen 

AND används (Friberg, 2006). 

Urval  

Enligt Forsberg et al. (2013) sker urvalsprocessen i flera steg. Efter identifierat 

intresseområde så gjordes val av relevanta sökord för att besvara studiens syfte vilket 

presenteras i tabell 1.  

Författaren valde ut artiklar som var etisk granskade. Både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderades i resultatet i enlighet med Friberg (2006 ). Inklusionskriterierna som 

användes för att artiklarna skulle anses vara relevanta var att de handlade om trygghet, 

relation, tillit och om psykiatrisk vård. Begränsade parametrar valda var ”abstract 

available”,”english” och att de skulle vara publicerade i ”nursing journals”. Inga 

begränsningar gjordes gällande kön och ålder på deltagare i de vetenskapliga artiklarna.  

Artiklar på engelska publicerade mellan år 2002 och 2012 användes på grund av att 

författaren behärskade det engelska språket och ville ta del av senaste forskning. Flera 

omvårdnadsforskare publicerar sig i engelskspråkiga tidskrifter för att nå ut till en så stor 

publik som möjligt, det gäller även svenska omvårdnadsforskare som forskar om svenska 

förhållanden. Därför behövde författaren ta del av engelskspråkiga tidskrifter.  

Tabell 1. Databassökningar i  PubMed och Cinahl  
Datum/ 

Databas 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2012-08-

23 

PubMed 

Abstract avalible, 

10 years, English, 

nursing journals 

mental 

disorders/nursing* 

AND nurse-patient 

relations* AND 

attitude to health* 

AND safety* 

2 1 1 1 

2012-08-

24  

Cinahl 

 

Abstract 

available, peer 

reviewed, 

English, 2002-

2012 

psychiatric AND 

relationship AND 

trust 

31 4 4 3 

2012-08-

25 

Cinahl 

 

Abstract 

available, peer 

reviewed, 

English, 2002-

2012 

Psychiatric AND 

nursing AND trust* 

164 15 10 3 

2012-08-

25 

Cinahl 

 

Abstract 

available, peer 

reviewed, 

English, 2002-

2012 

psychiatric* AND 

relationship* AND 

trust* 

58 10 9 1 

Totalt   255 30 24 8 

*= Symbolen användes vid databassökningar för att utöka variationen av artikelträffar inom det 

bestämda intresseområdet.   
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Manuell sökning 

För att utöka antalet referensartiklar inom det bestämda intresseområdet genomfördes även 

manuella sökningar. Enligt Willman et al., (2011) kan detta göras via referenslistor och 

tidskrifter.  I artiklar framtagna genom sökord på PubMed hittades ett antal relaterade citat 

inom ämnesområdet.  

Vissa av dessa artiklar hänvisade dessutom i sin referenslista till ytterligare artiklar inom 

ämnesområdet vilket ledde till att sju intressanta artiklar kunde tillföras studien: Schröder, 

Ahlström & Larsson, 2006; Jormfeldt, Svedberg,  Arvidsson, 2003b; Koivisto,  Janhonen 

& Väisänen, 2004; Wood & Pistrang, 2004; Hem, Nortvedt & Heggen, 2008; Gilburt, 

Rose, Slade, 2008; Lilja, Ordell, Dahl & Hellzén, 2004) . Totalt ingår 15 artiklar i detta 

arbete.  

Databearbetning och analys 

Utifrån abstracten valdes de artiklar som skulle granskas vidare. Efter den första 

granskningen så valdes de artiklar ut som ansågs vara relevanta och trovärdiga med ett 

tydligt resultat och svar enligt studiens syfte. Dessa lästes mer ingående och utvalda delar 

av deras resultat översattes till svenska för att kunna besvara studiens fyra frågeställningar. 

Därefter infördes artiklarna  i en matris (bilaga I) för att kunna möjliggöra redovisning av 

resultat och metod. Författare, årtal, design syfte och deltagare i studien redovisades också 

i matrisen (Bilaga I) (Willman et al., 2011). 

Kvalitetsbedömning och trovärdighet 

I resultatet inkluderades artiklar som var peer-reviewed för att kunna garantera den 

vetenskapliga kvalitén. För att undvika missförstånd och misstolkningar i resultatet läste 

författaren utvalda artiklar flera gånger. Då författaren läste artiklar på engelska användes 

ett svenskt–engelskt lexikon (Norstedts, 2005) när svårigheter uppstått med språket 

(Friberg, 2006). För att kunna granska de vetenskapliga artiklarnas kvalitet användes en 

validerad kvalitetsgranskningsmall. Bedömningsunderlaget har utformats av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011)(Bilaga II). 

Forskningsetiska överväganden 

En grundläggande utgångspunkt i en forskningsetisk analys är att författaren inte utgår från 

sina egna moraliska intuitioner. När resultatet bearbetas utgick författaren ifrån 

vetenskapsrådets riktlinjer genom att redovisa alla artiklar som ingår i studien samt alla 

resultat som fås fram (Helgesson, 2006).  Fusk och ohederlighet får inte förekomma enligt 

vetenskapsrådets (2007)  riktlinjer för god medicinsk forskning, det innebär att 

forskningsprocessen inte får förvrängas avsiktligt och att stöld, fabricering eller plagiat av 

data ej får förekomma.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras med två huvudrubriker utifrån sjuksköterskans respektive patientens 

perspektiv. Varje rubrik har i sin tur två underrubriker för att beskriva vad som förbättrade 

och försämrade förutsättningen för en trygg relation. 

En trygg relation till sjuksköterskan sett ur patientens perspektiv    

Förbättra upplevelsen av trygghet    

I en studie av Piippo och Aaltonen (2008) gjordes intervjuer med 22 psykiatriska patienter.  

Målet för studien var att finna hur tillit och misstro uppstår inom det traditionella 

vårdsystemet och inom systemet integrated network and family-oriented model  (INFM). 

Detta är ett system för samarbete mellan den sjuka patienten, den psykiska hälsoservicen 

för vuxna och social hälsovård. När patienterna fick vara delaktiga i sin omvårdnad och 

behandling skapades en bättre förståelse mellan sjuksköterska och patient vilket ledde till 

en ökad medvetenhet och en känsla av självbestämmande. Mötet mellan sjuksköterska och 

patient ledde till upplevelsen av trygghet. Enligt patienterna kunde tillit skapas när 

sjuksköterskans attityder gör det möjligt för patienten att acceptera hjälp. Vidare kände 

patienterna att tryggheten ökade när relationen mellan sjuksköterska och patienten 

inkluderade kommunikation och delat bestämmande, dessutom upplevde patienterna en 

känsla av helhet och självbestämmande. I en studie av Gilburt et al., (2008) framkom att 

relationer som bygger på kommunikation, kulturell förståelse och frånvaro av tvång 

resulterade i en känsla av tillit vilket gjorde att patienterna såg sjukhuset som en säker plats 

när det gällde upplevelser av hot.   

I en studie gjordes intervjuer med nio frivilliga patienter under deras tillfriskningstid från 

psykos. De intervjuade berättade om sina upplevelser av vården, att de under sin psykos 

kände sig osäkra och då upplevde närvaron av en sjuksköterska som trygghet. Patienterna 

värdesatte att sjuksköterskan kunde övervaka patienten, för att förhindra 

självskadebeteende och i sådant fall, ingripa om det var nödvändigt. Vidare kände 

patienterna att det var viktigt att bli förstådd, respekterad som människa och att bli litad på 

av sjuksköterskan trots sin psykotiska belastning (Koivisto et al., 2004).  

Schout, Jong och Zeelen (2010) kom fram till att vissa patienter ville dela sina tidigare 

problem med sjuksköterskan i hopp om att det skulle skapa förståelse om varför de har 

hamnat i sin problematiska situation.  

I en delstudie av Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson ( 2003a) framkommer att patienten 

behöver få chanser att skapa sig ett förtroende till sjuksköterskan för att våga uttrycka sina 

privata tankar och känslor. Författarna menar att det även är betydelsefullt för patienten att 

känna att han/hon bli tagen på allvar av sjuksköterskan och att samtal förs kring ämnen 

som är av intresse för patienten. Patienternas upplevelser av sjuksköterskans beteende var 

av betydelse för hur deras förtroende till sjuksköterskan påverkades och vad som kunde 

bidra till att de känner sig trygga.  

Patienterna i studien vittnar om att det är viktigt att kunna ha tillit till sjuksköterskans 

kompetens samt att bli behandlad på ett vänligt sätt och bemött med genuin medkänsla för 

att kunna uppleva trygghet.  Något som Schout  et al. (2010) fann anmärkningsvärt var att 

när patienterna väl kände trygghet och tillit i relationen var de benägna att acceptera 

förhållningsregler och krav.   
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Schröder et al. (2006) gjorde intervjuer med patienter inom psykiatrisk vård. Fem 

beskrivande begrepp framkom beträffande vad patienterna såg som god vårdkvalité i 

vården. Begreppet tillit sågs som viktigt och hörde samman med känslan av att kunna tala 

med sjuksköterskan om sina problem utan att vara rädd att bli avslöjad. Den personliga 

kemin ansågs som viktig och sjuksköterskor som har patienternas förtroende spelade en 

mycket viktig roll. Författarna tydliggjorde att det handlar om att tycka om varandra och 

att känna tillit till den andra personen.     

Enligt Pitkänen et al. (2008) uppfattades de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor vidtog 

för att värna om patientens trygghet och privatliv som en säkerhetsskapande handling. Att 

leva som patient med dagliga rutiner gav en känsla av trygghet. Möjligheten till ett eget 

rum ledde till upprätthållande av privatlivet.  

Försämra upplevelsen av trygghet  

Schröder et al. (2006) nämner kontinuitet som ett viktigt begrepp när det gäller 

vårdkvalitet. Patienterna uttryckte att när det rådde brist på kontinuitet i personalgruppen 

kände de sig otrygga av att åter behöva berätta sin historia. Wood et al. (2004) gav en 

beskrivning av psykiatriska patienters upplevelser gällande känslor av trygghet och hot. 

Patienterna beskrev sjuksköterskorna som ibland otillgängliga och ovilliga att hjälpa. Detta 

kunde leda till att patienter inte sökte sig till dem när de kände sig otrygga. Schout et al. 

(2010) visar på att vissa patienter blev extremt misstänksamma när frågor gällande deras 

bakgrund ställdes i ett för tidigt stadium i relationen.  

Enligt Koivisto et al. (2004) upplevde patienter att de lätt blev misstrodda och att 

sjuksköterskor inte lyssnade eller trodde på dem.  Hem et al. (2008) visade i sin studie hur 

sjuksköterskor med en smal diagnos-orienterad tolkning påverkade patienten. Det 

framkom hur starkt patienterna reagerade på att bli sedda som ”bara en manodepressiv”, 

vilket inte lämnade något utrymme för patienten att korrigera, stå emot eller komplettera 

bilden av sig själv.     

En trygg relation till patienten sett ur sjuksköterskans perspektiv    

Förbättra upplevelsen av trygghet 

Wadell och Skärsäter (2007) genomförde en studie på tre psykiatriska vårdavdelningar på 

två sjukhus i Sverige. Undersökningsgruppen omfattade 11 legitimerade sjuksköterskor 

med erfarenheter av vård av patienter med kombinationen djup depression och missbruk. 

Det mest värdefulla, enligt sjuksköterskorna, var att skapa en tillitsfullfull relation med 

patienten och att förvissa sig om att patienten har förtroende för den mottagna vården. 

De deltagande avhöll sig från att diskutera känsligare frågor innan de kände att patienten 

var beredd, allt för att undvika att väcka känslor av skuld eller av förhör. Sjuksköterskorna 

var medvetna om att ifall de gav sina patienter tid, byggde upp deras förtroende och kom in 

i en tillitsfull relation med dem, så skulle patienterna bli mer öppna och berätta om sina 

dryckesvanor.  

Schout et al. (2010) fann i sin studie att sjuksköterskan behövde ett antal personliga 

kvalitéer för att kunna få patientens förtroende. De behövde altruism, medkänsla, lojalitet, 

engagemang, uthållighet samt förmåga till kritiskt tänkande. Studien visade att det är 

viktigt att kunna anpassa sig till de olika patienternas situationer samt att acceptera vad 

som är och försöka att anknyta till patienten i dennes värld.  
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I forskningsstudien framgår att de sjuksköterskor, som är framgångsrika i att skapa trygga 

relationer, försöker identifiera och uppskatta resurser hos patienten. Detta sättet att arbeta 

understöds av en rad djupt förankrade kvalitéer som forskarna ville sammanfatta med 

begreppet empati. Dessa sjuksköterskor letar efter möjligheter att hitta resurser hos 

patienterna och att kunna förstärka dessa. Erkännande och bekräftelse fyller en viktig roll i 

deras sätt att arbeta. Yamashita,  Forchuk och Mound (2005) gjorde intervjuer med 

sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin. Att bygga upp ett förtroendefullt förhållande 

visade sig vara grunden för en koordinerad vård med målet att patienten ska kunna leva ett 

självständigt liv.  

 

I en delstudie intervjuades tolv sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård.  

Sjuksköterskorna beskrev vikten av närvaro i relationen till patienten genom att vara 

förstående och se patienten som en individ samt att vara engagerad och personlig i 

relationen. Vissa sjuksköterskor beskrev att de ville ha en professionell distans i relationen 

till patienten för att ej förlora överblicken i relationen och för att undvika att bli så 

emotionellt påverkade (Jormfeldt et al., 2003b).  

 

Försämra upplevelsen av trygghet  

En ofrivillig inläggning av patienten kan motverka en trygg relation mellan sjuksköterska 

och patie. En annan svårighet kan vara tidsaspekten vid akut psykiatrisk vård (Scanlon, 

2006). Beteenden från sjuksköterskor som kan motverka en trygg relation är till exempel 

när han/hon på ett tidigt stadium på ett aktoritärt sätt klargör att det är en klar gräns mellan 

sjuksköterskor och patienter, när patienten känner sig tvingad att följa systemet och dess 

regler och när sjuksköterkan tydligt signalerar att hon har ont om tid i mötet med patienten. 

(Schout , et al., 2010).  

 

I en annan studie av Lilja et al. (2004) gjordes en klassificering av fyra typer av patienter, 

den goda, den onda, den galna och den osynliga. Ett stort antal respondenter fick svara på 

vilka adjektiv de associerade till varje grupp. Endast den goda patienten associerades till 

enbart positiva adjektiv medan till exempel den galna patienten associerades med adjektiv 

som dum, inkompetent och okunnig. Denna negativa bild som attityderna ifrån 

sjuksköterskan skapar kan försvåra en trygg, genuin och varaktig relation mellan 

sjuksköterska och patient. Enligt Hem, Heggen och Ruyter (2008) uppfattades 

sjuksköterskorna visa brist på initiativ när det gällde att lyssna på patienternas försök att 

bidra till ömsesidig förståelse och genom detta upprätta förtroende.  Det var vanligt att 

sjuksköterskorna skyddade sig bakom institutionens regler och doktorns ansvar vilket 

ytterligare förstärkte bristen på förtroende från patienten.   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan på en psykiatrisk vårdavdelning 

inger patienten trygghet. För att förvärva en bred kunskap inom ämnesområdet beslöt 

författaren att göra en litteraturstudie, grundad på kunskap hämtad från olika vetenskapliga 

artiklar från olika länder. Inga geografiska begränsningar gjordes. 
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En gemensam studie utförd av flera deltagare skulle förmodligen öka möjligheten att 

använda annan metod för att uppnå ett liknande resultat.  Eftersom författaren var ensam 

om studien hade en intervjubaserad studie varit svårare att genomföra. Enligt Forsberg et 

al., (2013) hade en intervjubaserad studie även krävt etiska tillstånd vilket inte gör metoden 

rimlig inom ramen för examensarbetet. Etiska tillstånd ska sökas för att öka medvetenheten 

om att visa omsorg och för att skydda de individer som deltar i studien.  

 

Genom sökning och granskning av rubriker och abstracts hittades ett stort antal studier som 

ansågs som tillräckligt för att besvara arbetets syfte. Författaren hade under utbildningens 

gång arbetat som mentalskötare på en psykiatrisk avdelning och därvid fått erfarenhet av 

psykiatrisk vård. Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatri har 

författaren kommit till insikt om att sjuksköterskans arbetsuppgifter till stor del består av 

att få patienten att känna sig trygg och har samtidigt insett vikten av en bra relation mellan 

sjuksköterska och patient. Intresset för uppgiften att möta dessa personer på ett bra och 

relevant sätt är en kunskapskrävande uppgift. Detta har skapat en önskan hos författaren att 

skaffa sig mer kunskaper inom området. Författaren ville ej låta egna kliniska erfarenheter 

påverka resultatet, utan eftersökte tidigare studier i ämnet från olika länder, då detta kan ge 

en mer nyanserad beskrivning av området.  För att öka generaliserbarheten och det globala 

perspektivet inkluderades även studier gjorda i Europa och i Kanada. Några forskare har 

varit delaktiga i flera studier. Enligt Polit och Beck (2012) så är det viktigt att se om 

forskningens resultatet varierar mellan olika människor och omgivningar.  

 

För att skapa fler olika infallsvinklar utfördes litteratursökningar på olika relaterade och 

närliggande termer i Pubmed och Cinahl (Friberg, 2006). Det resulterade i ett antal artiklar 

framtagna i intervjuer samt i en kvantitativ artikel. Den kvantitativa artikeln medtogs då 

författaren ansåg den innehålla värdefull information som kunde ge större bredd åt 

resultatet. Författaren ville ha ett flertal av kvalitativa artiklar med i studien eftersom hela 

studien handlar om deltagarnas åsikter, känslor och erfarenheter i relationen mellan 

sjuksköterska och patient. En svaghet i kvalitativa studier var att antalet deltagare är 

begränsat. 

 

För att garantera den vetenskapliga trovärdigheten valdes flera artiklar ifrån Cinahl som 

var peer-reviewed. Den funktionen fanns ej att tillgå i PubMed och därför granskades 

artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter (Helgesson, 2006 ).   

I databaserna PubMed och Cinahl hittades flera artiklar med hjälp av MeSH - termer som 

ansågs vara av betydelse för uppsatsens syfte. Begreppet ”safety” användes vid sökningen i 

Pubmed. Då författaren inte erhöll tillräckligt antal sökträffar valdes jämförliga sökord 

som besvarade syftet. Manuella sökningar resulterade i sju artiklar.  Dessa artiklar hade 

förmodligen inte hittats genom sökningar med sökord i PubMed och Cinahl.  De valda 

artiklarna sammanställdes i en matris, för att lättare få en överblick över resultatet 

(Willman et al., 2011). Artiklarna kvalitetsgranskades och betygsattes enligt mall av Berg 

et al., 1999;Willman et al., 2011). Detta har under arbetsprocessen upplevts som ett 

positivt och hjälpande verktyg.  

Ett problem som författaren har mött vid sin genomgång av de aktuella läroböckerna och 

de internationella uppsatserna är den varierande titelterminologi som förekommer i 

beskrivningen av de för undersökningen relevanta relationerna. I avsikt att skapa bättre 

tydlighet har uttryck som personal, vårdgivare, vårdtagare, klient och det övriga 

konsekvent återgivits med sjuksköterska och patient.   
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De olika problem författaren stött på eller uppmärksammat under studiens gång har ej 

påverkat författarens inriktning under studien.  

Resultatdiskussion 

Det utsatta sårbara läge som patienten befinner sig i kräver att sjuksköterskan ansvararar 

för att tillit och trygghet möjliggörs i relationen mellan sjuksköterska och patient.  

Förutsättningarna för att skapa trygghet avgörs av sjuksköterskans personliga kvalitéer, 

kunskaper om psykisk sjukdom, professionella förhållningssätt samt en självreflekterande 

hållning. För att kunna inge trygghet behövs ett kontinuerligt fortsatt lärande för att 

upprätthålla en professionell kompetens. Sjuksköterskan behöver reflektera och ställa sig 

frågor om han/hon har det som krävs för att arbeta med psykiatrisk vård.  Författaren har i 

denna litteraturstudie försökt att identifiera vad som ur patientens och sjuksköterskans 

perspektiv kan underlätta respektive försvåra en trygg relation dem emellan. Även om 

syftet var att beskriva hur sjuksköterskan förmedlar trygghet till patienten såg författaren 

det som viktigt att även undersöka vad som försämrade förutsättningarna för en trygg 

relation, utifrån sjuksköterskor och patienters upplevelser.  I en av studierna uttryckte 

patienterna hur viktigt det var för dem att bli litade på, förstådda och tagna på allvar 

(Svedberg et al., 2003a).  I en annan studie upplevde patienterna att de lätt blev misstrodda 

vilket kunde försvåra en trygg relation mellan dem och sjuksköterskorna (Koivisto et al., 

2004).  En försvårande faktor kan vara att psykisk ohälsa i sig kan medföra att patienten 

känner sig misstrodd.     

Det är av stor vikt att sjuksköterskan ser patienter som individer med unika behov. I en 

studie blev vissa patienter extremt misstänksamma när frågor gällande deras bakgrund 

ställdes i ett för tidigt stadium i relationen samtidigt som det fanns andra patienter som 

ville dela sina tidigare problem med sjuksköterskan i hopp om att skapa förståelse om 

varför de hade hamnat i sin problematiska situation (Schout et al., 2010). 

Det är sjuksköterskans uppgift och ansvar att anpassa sig till patientens situation och 

försöka förstå och anknyta till dennes värld.  I bakgrunden betonas vikten av att göra detta 

på ett sätt som ej kan tolkas som hotfullt och skrämmande för patienten (Gustafsson, 

2010). För att leva sig in i patientens värld behövs ett antal personliga kvalitéer för att 

kunna vinna patientens förtroende såsom altruism, medkänsla, lojalitet, engagemang, 

uthållighet samt förmåga till kritiskt tänkande (Schout et al. 2010). Vissa personer kan ha 

en medfödd eller förvärvad begåvning för att läsa av vad patienter uppfattar som naturligt 

och acceptabelt.  

I en studie framgick att patienterna kände tryggheten öka när relationen mellan 

sjuksköterska och patienten inkluderade kommunikation och ett delat bestämmande.  

Dessutom upplevde patienterna en känsla av helhet och självbestämmande (Piippo el al., 

2008). Detta stämmer väl överens med Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 

2 § med krav på trygghet och självbestämmande för patienten (Riksdag, 1982, p. §2a).  

I en studie framhölls det att sjuksköterskor, som var framgångsrika i att skapa trygga 

relationer bland annat försökte identifiera och bedöma resurser hos patienten (Schout et al., 

2010). Att finna och lyfta fram patientens förmåga och väl fungerande egenskaper som 

denne på grund av sitt tillstånd har svårt att hantera kan öka patientens självkänsla och tillit 

till sjuksköterskan.  Enligt Ekebergh (2012) var patientberättelsen viktig som ett redskap 

för att identifiera patientens resurser som en del av helheten.  
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En förutsättning för att patienten ska känna sig trygg nog att kunna vara öppen mot 

sjuksköterskan är upplevelsen av att tillräcklig tid avsätts. Wadell  et al. (2007) beskriver i 

sin studie att tidsaspekten är viktig.  

Sjuksköterskorna var medvetna om att om de gav sina patienter tid, byggde upp deras 

förtroende och kom in i en tillitsfull relation med dem, så skulle patienterna bli mer öppna. 

Schout et al. (2010) fann, att en tydlig signal från sjuksköterskan om brist på tid, kunde 

motverka en trygg relation till patienten.  

Sjuksköterskans beteende och attityder har en stor betydelse för relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Även svårt sjuka patienter som ej verkar kunna kommunicera 

kan uppfatta och, efter sitt tillfrisknande, redogöra för hur de upplevt mötet med 

sjuksköterskan. Ett respektfullt bemötande som tar hänsyn till människan bakom 

symtomen förbättrar förutsättningarna för en trygg relation. Enligt Piippo et al. (2007) 

kunde tillit skapas när sjuksköterskans attityder gjorde det möjligt för patienten att 

acceptera hjälp. Lilja et al. (2004) påvisade att negativa attityder och föreställningar hos 

sjuksköterskan försvårade trygga relationer. Hem et al. (2008) visade i sin studie hur 

sjuksköterskor med en smal diagnos-orienterad tolkning påverkar patienten. Det framkom 

att patienterna starkt reagerade på att bli sedda som ”bara en manodepressiv”. Detta 

lämnade ej något utrymme för patienten att korrigera, stå emot eller komplettera bilden av 

sig själv.   

Schout et al. (2010) ansåg empati som viktigt och att den byggs upp av en rad djupt 

förankrade kvalitéer hos sjuksköterskan.  Även Shattell, Starr och Thomas (2007) fann i 

sin studie att sjuksköterskan behöver ett antal personliga kvalitéer för att få patientens 

förtroende. Han/hon behöver ha tålamod, kunna tala vänligt, kunna visa öppenhet, ha ett ej 

fördömande sätt samt vara genuin, lugn och stabil.  

I sitt kapitel om Trygghet och tröst lämnar författarna Santamäki, Fischer och Dahlqvist 

(2009) synpunkter på faktorer som kan påverka en patients trygghetskänsla.  

Betydelsefulla element är då t ex känslighet och sårbarhet. För att skapa och stödja 

patientens trygghet måste sjuksköterskan därför på ett trovärdigt sätt kunna visa sin empati 

och lyhördhet och, med medicinska kunskaper som grund, praktiskt våga anpassa sin vård 

till de ur patientens synpunkt unika livserfarenheter som denne kan ha berättat om från sin 

levnad.    

Slutsats 

I resultatet framgår att sjuksköterskan har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en 

trygg relation med patienten. För att kunna läsa av och förstå patientens behov behöver 

sjuksköterskan ha förmågan till en empatisk interagering vilket förutsätter egenskaper hos 

sjuksköterskan som leder till att patienten känner sig förstådd, respekterad och sedd som en 

människa och ej som sin sjukdom. Patienten behöver även kunna lita på sjuksköterskans 

professionella kompetens och förhållningssätt samt ett agerande som är pålitligt, tydligt 

och trovärdigt. Patientens delaktighet i sin omvårdnad leder till en bättre förståelse mellan 

sjuksköterska och patient och en tryggare relation dem emellan. Den erfarenhet som 

författaren gjort genom denna studie kommer att vara ytterst värdefull att tillämpa vid  

kommande klinisk praktik och kan med fördel även ligga som grund för framtida studier 

inom området.  
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Fortsatta studier 

Då det i studien framgår att tryggheten är av betydelse i relationen mellan sjuksköterska 

och patient föreslår författaren flera kvalitativa studier för att öka kunskapen om vad som 

skapar förutsättningarna för detta.  Författaren har ej funnit några studier över hur vidare 

specialistutbilning inom psykiatri kan öka sjuksköterskans förmåga att uppfylla det viktiga 

krav på trygghet som författaren anser sig ha funnit.   
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analyserades ord för ord 

enligt Giorgi's 

fenomenologiska metod  

(som baserar sig på att 

verkligheten består av  saker 

och händelser så som de 

uppfattas och förstås i det  

mänskliga medvetandet). 

n=9 

(0) 

Patienter upplevde vården som ändamålsenlig  

men ostrukturerad: vården underlättade  

deras situation genom att lindra oro och  

förvirring, men vården hade ej beskrivits  

av sjuksköterskor och patienterna drog sina  

egna slutsatser om hur den borde vara. 

K 
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Lilja, Ordell, 

Dahl & 

Hellzén 

(2004). 

Sverige. 

Judging the other: 

psychiatric nurses’ 

attitudes towards 

identified 

inpatients as 

measured by the 

semantic differential 

technique. 

Syftet med studien var 

att undersöka om en 

tidigare klassificering 

som gjordes i en 

kvalitativ djupintervju 

kunde återfinnas i en 

större kvantitativ 

undersökning  om så är 

fallet, identifiera och 

beskriva en struktur för 

sjuksköterskornas 

attityder kopplade till 

var och en av 

de identifierade typerna 

av patienter. 

Semantisk differentiella 

tekniken användes,  sex 

psykiatriska grupp 

bostäder och sex akut 

psykiatriska avdelningar 

deltog i studien. En 

klassificering av fyra 

typer av patienter,  

den goda, den onda, den 

galna och den osynliga 

användes. Ett stort antal 

respondenter fick svara 

på vilka adjektiv de 

associerade till varje 

grupp.  Sammanlagt 

skickades det  ut 2700 

bedömningar av 163 

patienter till 

160 sjuksköterskor. 

2436 bedömningar  

besvarades. 

n=160 

  (0) 

Endast den goda patienten associerades till  

enbart positiva adjektiv medan till exempel 

den galna patienten associerades med adjektiv  

som dum, inkompetent och okunnig.   
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Piippo, J. & 

Aaltonen, J. 

2008. 

Finland. 

   

Mental health care: 

trust and mistrust in 

different caring 

contexts 

Målet för studien var att 

finna hur tillit och 

misstro uppstår inom det 

traditionella 

vårdsystemet och inom 

INMF 

Psykiatriska patienter 

intervjuades (män och  

kvinnor), med en 

medelålder på 39 år. 

Alla patienterna hade 

deltagit i projekt där 

INFM-systemet 

(integrated network and 

family-oriented model). 

Men samtliga hade 

dessförinnan även 

deltagit i traditionell 

vård. De intervjuades 

om sina INFM-

erfarenheter och om sina 

erfarenheter av den 

tidigare vården. 

   n=22 

(0) 

 Tre kategorier rörande förtroende hittades 

inom ”den integrerade nätverk och familje- 

modellen” och två inom det traditionella  

systemet.  Att erkänna patienten som expert 

på hans/hennes egen livssituation, är jämte   

uppriktighet och gemensamma diskussioner  

kring kunskap och insikter särskilt viktiga.  

Förtroende är nära knutet till  

självbestämmanderätt och makt: patienter  

känner av hur förtroendet ökar i takt med att  

deras erfarenhet av självständighet ökar.  

I sådana situationer dominerar ingen  

av personerna. 
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Pitkänen, A. 

Hätönen, H.  

Kuosmanen, 

L. & 

Välimäki, M. 

2008. 

Finland. 

 

 

Patients’ 

descriptions of 

nursing 

interventions 

supporting 

quality of life in 

acute psychiatric 

wards: A qualitative 

study 

Målet för studien var att  

undersöka patienters syn 

på hur 

omvårdnadsåtgärder 

påverkar livskvaliten 

hos tillfrisknande 

patienters i 

akutpsykiatriska 

sjukhusmiljöer. 

Data, delvis insamlade 

genom organiserade 

intervjuer, behandlades 

genom kvalitativ 

innehållsanalys. Studien 

utfördes på sjukhus i 

södra Finland inom sju 

avdelningar med 

specialiserad psykiatrisk 

dygnet- runt-vård. 

Avdelningarna 

tillhandahåller 

behandling för patienter 

som på grund av sitt 

oroliga uppträdande ej 

klarar av en öppen 

daglig vård. Patienter 

med diagnos 

inbegripande följande 

kriteria rekryterades: 

ålder 18-65, diagnos 

schizofreni, 

schizotypisk förvirring 

eller vanföreställningar. 

   n=35 

(0) 

Fem huvudkategorier identifierades, 

vilka enligt patienters uppfattning och  

beskrivning av omvårdnaden, stödde deras  

livskvalitet: ansvarsstödjande vård, social  

vård, aktiverande vård, säkerhetsfrämjande  

vård och en vård som stödde fysisk träning. 
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Scanlon, A. 

2006. Irland. 

Psychiatric nurses 

perceptions of the 

constituents of the 

therapeutic 

relationship: a 

grounded theory 

study. 

Syftet med denna studie 

är att fastställa och 

förstå vad det är 

psykiatri - 

sjuksköterskorna lägger 

vikt på för utvecklingen 

av en teurapeutisk 

relation. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med 

psykiatrisjuksköterskor 

som hade 2-10 års 

erfarenhet. 

Forskningsmetoden 

grundad teori användes 

för att kunna definiera 

vilka begrepp relaterade 

till vad som utgör den 

teurapeutiska relationen. 

      n=6 

       (0) 

Resultatet ifrån studien visar på att utvecklings- 

processen av terapeutiska relationer bygger på  

en kombination av inlärda erfarenheter genom  

förvärvad social kompetens.    

K 

I 

Schout, G. 

De Jong, G. 

& Zeelen, J. 

2010. 

Holland. 

 

 

 

 

Establishing contact 

and gaining trust: an 

exploratory study of 

care avoidance. 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

den personliga, 

etablerade kompetensen 

hos vårdgivare som 

lyckats skapa kontakt 

och vinna förtroende 

hos patienter som 

antingen har benägenhet 

att undvika – eller av 

andra omständigheter ej 

nås av den vård de 

behöver. 

 

Studien ägde rum 2002-

2007 på en öppen 

holländsk psykiatrisk 

klinik, känd för sina 

utmärkta resultat, och 

utfördes genom närvaro-

observationer och 

intervjuer både med 

kvalificerade vårdgivare 

och med patienter med 

dokumenterad tendens 

att undandra sig vård 

eller att hamna i konflikt 

med vårdgivarna.   

n=18 

 (0)     

 

 

 

 

Författarna finner att etableringen av en 

lyckad kontakt grundas på att vårdgivaren  

i sina samtal undviker en fördömande  

framtoning och negativt resonemang om ej  

uppnådda mål utan koncentrerar sig på att nå 

in i patientens värld och därigenom lättare  

kunna identifiera och positivt belysa patientens 

unika kvaliteter och uppnådda prestationer.    
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Schröder, A. 

Ahlström, G. 

Larsson, 

B.W. 2006. 

 

Patients’ perceptions 

of the concept of the 

quality of care in the 

psychiatric setting: a 

phenomenographic 

study. 

Målet var att beskriva 

hur patienter uppfattade 

begreppet vårdkvalitet 

inom psykiatrisk vård. 

En kvalitativ 

intervjustudie med 

vuxna patienter inom 

både  öppen och intagen 

psykiatrisk vård. 

Urvalskriteriet var att 

deltagarna skulle ha fått 

en psykiatrisk diagnos 

samt antingen ha 

skrivits ut efter mer än 

tre dagars intagen vård 

eller ha avslutat sin 

öppna vård och 

dessutom ha förmågan 

att tala svenska. 

   n=20 

     (0) 

Resultatet visade att begreppet vårdkvalitet 

uppfattades positivt, nämligen som ”god”  

vårdkvalitet:  Fem beskrivna kategorier 

framkom: Patientens värdighet respekteras;  

Patientens känsla av säkerhet i fråga om vården;  

Patientens delaktighet i vården; Patientens  

tillfrisknande och patientens vårdmiljö.   

Två synpunkter framkom som tidigare ej  

uttryckligen framgått i studer rörande  

vårdkvalitet:  Att få hjälp att minska skammen  

samt att bli betraktad som vem som helst. 

K 

II 

Svedberg, P. 

Jormfeldt, H. 

& 

Arvidsson, 

B. 2003. 

Sverige.   

Patients' conceptions 

of how health 

processes are 

promoted in mental 

health nursing. A 

qualitative study. 

Syftet med studien var 

att beskriva patienters 

uppfattningar om hur 

hälsoprocessen främjas i 

psykiatrisk omvårdnad. 

Patienter intervjuades 

inom psykiatrisk vård 

datamaterialet 

analyserades med  en 

femenografisk ansats 

n=12 

(0) 

I studien så framkom det att hälsoprocesser  

främjas genom ett samspel mellan sjuksköterska 

och patient. Detta samspel bygger på  

tillit, ömsesidighet, god personkemi samt att  

sjuksköterskan vågar bjuda på sig själv. 

K 
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Svedberg, P. 

Jormfeldt, H. 

& 

Arvidsson, 

B. 2003. 

Sverige.   

Nurses' conceptions 

of how health 

processes are 

promoted in mental 

health nursing. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar om hur 

hälsoprocessen främjas i 

psykiatrisk omvårdnad. 

Sjuksköterskor 

intervjuades inom 

psykiatrisk vård 

datamaterialet 

analyserades med  en 

femenografisk ansats.   

        n=12 

         (0) 

I intervjun framkom betydelsen av närvaro  

i relation till patienten för att frambringa  

hälsoprocessen. Närvarande kan man vara  

genom att vara förstående och se patienten som  

en individ det är också viktigt med personlighet  

och engagemang i relationen. Vissa av 

sjuksköterskorna beskrev också att de vill ha en 

professionell distans i relationen till patienten  

för att inte förlora kontrollen och blir  

emotionellt involverade. 
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Wadell, K. 

Skärsäter, I. 

2007. 

Sverige. 

Nurses' experiences 

of caring for patients 

with a dual 

diagnosis of 

depression and 

alcohol abuse in a 

general psychiatric 

setting. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

erfarenheter av 

omvårdnad av patienter 

med såväl missbruk som 

djup depression.    

Studien genomfördes 

2003 på tre psykiatriska 

vårdavdelningar på två 

sjukhus i Sverige. 

Undersökningsgruppen 

omfattades av 

legitimerade 

sjuksköterskor med 

erfarenheter av vård av 

patienter med 

kombinationen djup 

depression och 

missbruk. Tre av 

sjuksköterskorna hade 

specialistutbildning. 

n=11 

 (0) 

Resultaten delades upp i tre områden:  

Möjliggöra för ett bra samarbete med patienter; 

Underlätta för fortsatt vård och behandling; och  

förstå vad som försvårar bra samarbete med  

patienter. Genom att bygga upp en  

förtroendefull relation och på så sätt uppnå 

samarbete lades grunden för fortsatt vård och  

behandling. Sjuksköterskorna behövde mera  

utbildning och tvärvetenskapliga kunskaper för  

att uppfylla patientgruppens speciella behov.  

Sjuksköterskor har som viktig skyldighet att  

användada sig av evidensbaserade kunskaper  

som inkluderar forskning och andra  

vetenskapliga källor. 

K 

II 

Wood, D. & 

Pistrang, N. 

2004. 

Storbritannie

n. 

Safe Place? Service 

Users’ Experiences 

of an Acute Mental 

Health Ward. 

Syftet var att ge en 

detaljerad beskrivning 

av psykiatriska 

patienters upplevelse 

gällande känslor av 

trygghet och hot.   

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

med patienter och 

sjuksköterskor på en 

psykiatrisk 

vårdavdelning. En 

tematisk analys rörande 

10 teman som delades in 

i tre grupper. Patient 

interaktioner, de 

anställdas beteende och 

attityder och behandling 

utan samtycke. Dessa 

faktorer som påverkar 

känslor av säkerhet. 

     n=16 

       (0) 

Resultatet visade på en överväldigande  

upplevelse av sårbarhet och hjälplöshet hos  

patienterna även personalens  upplevelser  

överensstämnde till största del med dessa.    
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Yamashita, 

M. 

Forchuk, C. 

& Mound, B. 

2005. 

Canada. 

Nurse Case 

Management: 

Negotiating Care 

Together Within a 

Developing 

Relationship. 

Syftet med studien var 

att analysera processen 

bakom sjuksköterskans 

ärendehantering när det 

gäller patienter drabbad 

av kronisk mental 

ohälsa. 

Man använde sig av 

grundad teori som 

metod.  Djup intervjuer 

utfördes vid två tillfällen 

med sjuksköterskor vars 

verksamhet omfattade 

inneliggande patienter, 

besökande patienter och 

patienter ute i samhället. 

Varje intervju spelades 

in på kassett, en 

intervjuguide användes 

för att säkerhetsställa 

det aktuella området 

mellan de tre utredarna.    

    n=16 

      (0)   

 

Att föra vårdande samtal inom en växande 

relation framstod som en fundamental social  

utveckling. Att bygga upp ett förtroendefullt  

förhållande visade sig vara grunden för  

”case management”, dvs en koordinerad vård 

med mål att patienten ska kunna leva ett  

självständigt liv. 
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Bilaga II 

Bedömningunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet 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 välgenomförd 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 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

 

 

* 

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 

modeller). 

 

tolkning påvisas. Metodkritik. 


