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Abstract De senaste tio åren har det i Sverige visat en 

ökande trend med psykiatriska sjukdomar. I 
Sverige insjuknar cirka 15 personer av 100,000 i 
psykos årligen. Tiden från första symptomdebut 
till insjuknande kan vara mellan några dagar till 
flera år och symptomen för psykos kan variera 
och misstas för depression och ångest. Syftet med 
studien var att belysa synen på vad omvårdnad är 
vid psykos och genomfördes som en systematisk 
litteraturstudie där tio artiklar användes i 
resultatet. Insjuknande i psykos beskrivs som en 
oförmåga att kontrollera sig själv och leder ofta 
till stor rädsla hos patienterna. Teman som 
framkom var den vårdande psykiatriska miljön, 
engagemang och delaktighet från personal samt 
autonomi, stigmatisering och rädsla. Omvårdnad 
av en patient med psykossjukdom bör 
karaktäriseras av trygghet, empati, stöd och med 
utrymme för samtal och reflektioner. Emotionell 
delaktighet från sjuksköterskan under 
omvårdnaden är av stor vikt för skapande av en 
förtrolig relation. Genom att behandla och bemöta 
patienten som en frisk självständig individ 
bevaras patientens autonomi och självkänsla i 
större utsträckning. Vid yrkesverksamhet, 
vårdutbildningar på olika nivåer och forskning 
finns en stor okunskap och osäkerhet 
representerad av psykiatrisk omvårdnad och det 
är därför stor betydelse av att att utöka och 
utveckla kunskaperna inom sjukdomarna vid 
psykos och psykiatrisk omvårdnad. 
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Summary                    The last 10 years in Sweden there has been a 

rising trend of psychiatric diseases. In Sweden 
approximately 15 people per 100.000 get 
diagnosed with acute psychosis. The time from 
the first symptoms to acute psychosis state 
varies between a few days to multiple years. 
The psychosis symptoms can also differ and 
be mistaken for depression and anxiety. The 
purpose of this study was to enlighten what 
nursing is with psychosis, and was executed as 
a systematic literature study, where ten articles 
was used. Psychosis is described as a disability 
to control one self and often leads to great fear 
for the patients. Nursing of a patient with 
psychosis should be characterized by security, 
support and empathy with room for talks and 
reflection. Emotional participation from nurses 
during the care is of great importance for the 
creation of steady relationship with the patient. 
By treating and meeting the patient as a 
healthy and self-serving individual, the patient 
maintains autonomous on a bigger scale.  
Empirical studies, research and nurse 
education on different levels today hold a lack 
of knowledge regarding psychiatric nursing 
and there is therefore important to develop and 
increase knowledge of psychosis and 
psychiatric care. 
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2012) finns i Sverige en trend under de senaste 10 åren med 
nydebuterade psykiatriska diagnoser, vilket lett till ökat antal vårdtillfällen inom den 
psykiatriska slutenvården. Ökningen av psykiatriska diagnoser kan vara en konsekvens 
av att den enskilda individen sätter allt högre krav på sin livskvalitet än tidigare 
generationer i form av utbildning, yrkesverksamhet, stabil ekonomi och vardag 
(Socialstyrelsen, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2012) fick under 2011, 60169 personer 
psykiatrisk vård i Sverige. Cirka 2000 av personerna fick vård på grund av insjuknande 
i kortvarig psykos (Socialstyrelsen, 2012).  
 
I Sverige insjuknar ungefär 15 personer utav 100,000 invånare i psykos varje år. 
Personer som drabbas är vanligtvis i åldern 15-40 år (Socialstyrelsen, 2011). 
Schizofreni är den vanligaste långvariga psykossjukdomen och ungefär hälften av de 
som insjuknar i psykos för första gången blir senare diagnostiserade med schizofreni 
(Syrén, 2010). Markström, Sandholm och Lindqvist (2004, citerad i Syrén, 2010) menar 
att ett socialpsykiatriskt förhållningssätt mot patienterna genom att bortse från den 
medicinska diagnosen och fokusera på patientens sociala person, ska ha en mera 
framträdande plats inom psykiatrin och genom kontinuitet i dessa omvårdnadsinsatser 
kan den psykiatriska vården utvecklas. 
 
Flyckt (2008) visar på att ett respektfullt, empatiskt och lyhört bemötande ofta är en 
förutsättning för att patientens önskemål och tankar ska komma till uttryck. Hon menar 
också att omvårdnaden inom psykiatrin är en fortlöpande process för sjuksköterskan av 
ökad igenkänning av patienten och dess evigt förändrade behov (Flyckt, 2008). Hem & 
Heggen (2004) visar i sin forskning betydelsen av att yrkesverksamma sjuksköterskor 
inom psykiatrin beaktar patientens förväntningar på omvårdnaden, för att på ett så bra 
sätt som möjligt bemöta patientens behov. Forskningen visar att sjuksköterskor inom 
professionen inte varit emotionellt delaktiga när patienterna behövt det. En annan del av 
studien gestaltar sjuksköterskans oförmåga att tro på sig själv samt sin kompetens vilket 
medför negativa konsekvenser i samspelet mellan patient och sjuksköterska (Hem & 
Heggen, 2004). 
  

Bakgrund 

Återblick – vårdande inom psykiatrisk kontext 

Under den tidigare delen av 1800-talet kallades mentalsjukhusen för dårhus. År 1858, 
ändrades lagstiftningen samt benämningen av patienterna från dårar till sinnessjuka och 
dårhusen namngavs som mentalsjukhus (Danielson, 1983). Det var även under 1800-
talets andra del som mentalsjukhusen utvecklades till institutioner i Sverige. Det främsta 
kännetecknet för mentalsjukhusen var just dessas likhet med fängelser, då 
mentalsjukhusen var isolerade från samhället genom inhägnader, portar med vakter 
samt låsta avdelningar bestående av små celler. Antalet celler minskade så småningom 
och istället skapade man större salar som även kunde fungera som övervakningssalar 
(Danielson, 1983). 
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Under senare delen av 1800-talet i Sverige utvecklades den psykiatriska vården med 
alternativa behandlingsmetoder inom vårdandet som ansågs hjälpa patienten att uppnå 
hälsa (Danielson, 1983). Diverse tvångsåtgärder som lättare bojor istället för en stor 
halsboja började användas för att lugna oroliga patienter. Likaså kom tvångströjor och 
isolering in i bilden för patienten. Vårdåtgärderna enligt Svedberg (2002) ändrades från 
att isolera patienterna i sina celler till att socialisera och sysselsätta dem. För männen 
betydde det ett kroppsligt arbete som att delta i skötseln av området och huset och för 
kvinnorna bestod sysselsättningen av hantverk samt skötseln av hushållet. Den dagliga 
sysselsättningen medförde att patienterna både fysiskt och psykiskt blev utmattade på 
kvällarna vilket ledde till mindre oro på kvällar och nätterna (Svedberg, 2002).  
 
Under tidigt 1900-tal förändrades behandlingsformer och vårdandet ytterligare inom 
mentalvården från inslag av sadism gentemot patienterna till att främja en lugn och 
rofylld omgivning i form av ordning, tristess och förvaring (Ajanki, 1999). Tidigare 
psykiska behandlingar hade syftet att skrämma patienten till sans. Behandlingar som 
användes var bland annat en form av korsfästning där patienten bands fast mellan golv 
och tak i 8-10 timmar för att det enligt Emil Kraepelin (1917, citerad i Ajanki, 1999) 
antogs dämpa raserianfall, främja utmattning och sömn, göra patienten ofarlig och 
foglig, samt inge honom en känsla av respekt för den behandlande läkaren. Andra 
behandlingar som användes var bland annat en svängstol som snurrade i hög hastighet 
där patienten till slut svimmade. Det användes också en dårkista eller ”engelska skåpet” 
där patienten kunde få sitta isolerad flera månader i sträck (Ajanki, 1999). En av de 
mildare behandlingarna var långbad, där patienten med oro och ångest fick ligga då det 
ansågs som en sömngivande och lugnande metod (Svedberg, 2002).  
 
För patienter med schizofreniska sjukdomar fanns det ingen form av behandling förrän 
på 1930-talet då framkallning av epileptiska anfall felaktigt började induceras i form av 
intravenösa cardiazolinjektioner (Ajanki, 1999). Ajanki (1999) beskrev även att den 
felaktiga epilepsibehandlingen efterföljdes av den österrikiske psykiatrikern Manfred 
Sakel som gav patienter höga doser av insulin och det tolkades som att det hade en 
antipsykotisk effekt, vilket även var en missvisande tolkning. Den goda effekten kunde i 
ett senare skede förklaras av att patienterna blev flyttade till en rofylld avdelning utan 
trångboddhet och mycket stimuli. Elkonvertering, ECT användes några år som 
behandling av schizofreni och används än idag; inte mot schizofreni utan som 
depressionsbehandling (Ajanki, 1999). Hibernal var ett neuroleptiskt läkemedel med 
antipsykotisk effekt som började ordineras 1955.  I början användes det för att till att 
kyla ner patienter med psykos, men visade sig ha bra antipsykotisk effekt (Ajanki, 
2005). Lobotomering var det sista ingreppet mot schizofreni i Sverige som användes för 
att dämpa ångest och oro under 1900-talet. Behandlingsmetoden fortsatte användas i 
Sverige fram till 1967, och ersattes då användningen av antipsykotiska läkemedlen 
ökade (Danielson, 1983). Det finns dokumenterat att man använde lobotomering i 
Danmark till mitten på 1980-talet. Idag används metoden inte utan istället används 
medicin för många av de psykiska tillstånden (Ajanki, 2005). 
 
Anders Åman skrev 1976 (citerat i Svedberg, 2002) i sin inledning om 
mentalsjukhusens historia: ”I varje skede av sin historia under de senaste hundrafemtio 
åren tycks mental sjukvård just ha lämnat ett barbariskt förflutet bakom sig och blivit på 
en gång mänskligare och vetenskapligare”.  
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En antipsykiatrisk rörelse skapades under 1960-talet och arbetade för att motverka den 
tidigare bilden av psykisk sjukdom som en lång vistelse på institution (Syrén, 2010). 
Den antipsykiatriska rörelsen ifrågasatte såväl vården som diagnoser inom psykiatrin. 
Från 1960-talet och framåt i tiden påverkade psykodynamiska intentioner de nationella 
vårdformerna inom psykiatrin. Vad som var mest framträdande inom psykodynamisk 
vård var den individanpassade vården och minimeringen av läkemedelsbehandling 
(Syrén, 2010). Psykodynamisk terapi utgår från individanpassad samtalsbehandling, där 
terapin anpassas efter den enskilda patienten och inte efter standardiserade riktlinjer 
(Syrén, 2010). I mitten på 1990-talet kom en ny reform gällande psykiatrisk vård i 
Sverige där vården delades upp mellan landstinget, staten och kommunerna. 
Landstinget eller regionen skulle tillhandahålla behandlingsmöjligheter för personer 
med psykossjukdom och kommunen skulle ansvara för social omsorg i form av 
exempelvis hemtjänst, boendestöd, stödperson, sysselsättning och social samvaro 
(Syrén, 2010). Vård inom psykiatrisk slutenvård skall undvikas för personer med 
psykossjukdom i största utsträckning med hjälp av samarbete mellan primär- och 
slutenvård. Detta för att undvika känsla av stigmatisering hos patienten och för att 
patienten skulle behålla sin autonomi (Syrén, 2010). 
  

Psykiatrisk omvårdnad i modern tid 

Målet i svensk sjukvård enligt 2 § i Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (HSL) 
understryker en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 
ges med respekt för alla människors lika värden och för den enskilda människans 
värdighet. Vid en psykos bör i första hand HSL tillämpas för att patienten inte ska 
förlora sin autonomi i enighet med HSL 2b § där vården och behandlingen skall så långt 
det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  
 
I många fall bör lagen om psykiatrisk tvångsvård, 1991:1128 (LPT) användas, då 
patienten har vanföreställningar och kan utgöra en fara för sig själv och andra. Lagen 
om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128) menar att tvångsvård endast får ges om 
patienten lider av en allvarlig psykisk störning. Utöver det står det att patienten på grund 
av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett nödvändigt 
behov av psykiatrisk vård. Vården skall inte kunna tillgodoses på annat sätt än genom 
att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk 
dygnetruntvård eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig 
psykiatrisk vård (Lagen om tvångsvård, 1991:1128). 
 
En annan form av tvångsvård är Lagen om rättspsykiatrisk vård, 1991:1129 (LRV). 
Rättspsykiatrisk vård är någonting som en individ döms till av domstol och är förenad 
med frihetsberövande och annat tvång än som avses i lagen om psykiatrisk tvångsvård 
(1991:1128). Lagen om rättspsykiatrisk vård står huvudsakligen under Hälso- och 
sjukvårdslagen(1982:763) och tvång skall utövas så skonsamt som möjligt och med 
största möjliga hänsyn till patienten. 
 
Inom vårdvetenskapen används konsensusbegreppen hälsan, omgivningen/miljön, 
person/människan och omvårdnad/vårdandet. Begreppen är övergripande som beskriver 
vårdvetenskapens utgångspunkt (Bergbom, 2012). Vårdvetenskapens primära uppgift är 
att eftersöka kunskap inom dessa begrepp för att utveckla omvårdnaden. Begreppet 
person/människa refereras som en del av samhället, som del av en familj eller andra 
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sällskap. Person ansågs tidigare som mottagare av vård. I nutid ses person som en 
medaktör och deltagare i vården (Bergbom, 2012). 
 
Den brittiske psykiatrikern Phil Barker utvecklade under 1990-talet tidvattenmodellen 
inom den psykiatriska vården som uttrycker vikten av att utveckla förståelse för 
patientens behov, där patienten är i centrum och sjuksköterskan ger patienten 
möjligheten att hitta sin rätta väg. Det kan göras genom ett gemensamt arbete med 
patienten att utveckla ett terapeutiskt förhållande med diskreta metoder av 
empowerment som exempelvis att låta patienten vara delaktig i sin vård. Andra sätt kan 
vara att etablera sjuksköterskans samverkande roll och genom samtal hjälpa patienten 
att lösa eventuella psykiska problem och främja hans eller hennes mentala hälsa 
(Barker, 2001).  
 
Omvårdnaden baseras på en humanistisk människosyn, där människan ses som en del 
av ett sammanhang. Det humanistiska perspektivet inrättades där människans 
subjektivitet är i fokus (Syrén, 2010). I Svensk Sjuksköterskeförenings rapport från 
2008 om erfarenhetsbaserad kunskap framgår det att evidensbaserad vård och omsorg 
inte bara baseras på vetenskaplig kunskap utan ska också beakta vårdarnas och 
patienternas erfarenhetsbaserade kunskaper och patienters vilja. Patienten skall ses 
utifrån ett helhetsperspektiv av sjuksköterskan och omvårdnaden baseras på individnivå 
(Socialstyrelsen, 2008). 
 
Psykiatrisk omvårdnad är ett ytterst komplext begrepp och innefattar hela människan 
(Flyckt, 2008). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med inriktning psykiatrisk 
vård (Psykiatriska Riksföreningen och Svensk Sjuksköterskeförening, 2008) står det att 
omvårdnad inom psykiatrisk vård kan innebära insatser som syftar till att hjälpa 
patienten att hantera känslor av meningslöshet. Intentionen i beskrivningen är att stärka 
patientens känsla av att ha kontroll över sitt liv och att utveckla strategier att hantera 
sjukdomen och dess konsekvenser. Målet inom psykiatrisk vård är att värna om 
patientens autonomi genom att låta patienten vara delaktig kontinuerligt under vårdtiden 
(Flyckt, 2008). Kompetensbeskrivningen syftar också till att hjälpa patienten formulera 
rimliga livsmål och ge stöd att uppnå egen utveckling.  
 

Psykossjukdom 

Nationalencyklopedin (NE) definierar psykos som ett samlingsnamn för sådana 
psykiska störningar där uppfattningar och värderingar av verkligheten är förändrade 
(NE, 2013). Begreppet psykos användes för första gången år 1845 av den österrikiske 
psykologen Ernst von Feuchtersleben, som ett alternativ för vansinne eller mani (Beer, 
1995). Uttrycket härstammar från det grekiska ordet psykos som betyder en som ger 
själen eller livet till, samt från det grekiska ordet för psyke som blir översatt till själ 
(Sjöstrand, 2004). 
 
Malla, Norman, & Joober (2005) beskriver den psykotiska upplevelsen hos patienten 
som en okontrollerad känsla av jaget. Det upplevdes som överväldigande samt 
utmattande emotionellt och fysiskt, en känsla av förändring eller förlust av ens 
autonomi.  
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Enligt Cullberg (2005) kan insjuknande i psykos uppdelas i tre olika faser: 
prodromalfasen, akuta fasen och stabiliseringsfasen. Prodromalfasen och karaktäriseras 
av de tidiga tecknen på psykos, exempelvis uppmärksamhetsstörning, försämrad 
koncentration, sömnsvårigheter och vredesutbrott. Majoriteten av symptomen kan vara 
av mycket ospecifik natur och yttra sig i form av rastlöshet, nedstämdhet, oro, ångest 
och trötthet. Prodromala symptom kan uppträda upp till fem år innan insjuknandet 
(ibid).  
 
Den akuta fasen uppträder i majoriteten av fallen i samband med en stor mental 
belastning i form av exempelvis sömnbrist, isolering eller funktionsnedsättningar fysiskt 
i form av operation, skada eller liknande (Cullberg, 2005). Symptom på psykos är 
dominerande i denna fas och ter sig ofta i form av hallucinationer och 
vanföreställningar. Hallucinationer kan förklaras som ett sinnesintryck som upplevs 
verkligt, men som skapats utan några sensoriska stimuli från omgivningen (Cullberg, 
2005). Här växer ofta en allt större misstro gentemot omgivningen fram hos patienten, 
sömnbehovet minskar och omvärlden ter sig förändrad i allt större utsträckning. Det 
akuta sjukdomsskovet kan pågå enstaka dagar upp till flera månader (Cullberg, 2005).  
 
Stabiliseringsfasen uppträder efter den akuta fasen och kan pågå från cirka ett år till 
livet ut (Cullberg, 2005). Trötthet, energibrist, initiativlöshet, isolering och avvikande 
socialt beteende är karaktäristiska tecken och symptom under stabiliseringsfasen. I 
denna fas börjar patienten sakta orientera sig tillbaka till det friska. Små glimtar av det 
friska uppträder och patienten kan ofta minnas tiden före sjukdomen (Cullberg, 2005). 
 
Personer insjuknar vanligtvis i åldern mellan 15 och 40 år och insjuknandet kan ske 
under hela livet (Socialstyrelsen, 2011). Flyckt (2008) menar att en tredjedel av 
patienterna som insjuknar i ett psykostillstånd blir helt friska efter att psykosen gått 
över. Däremot kan psykossjukdomen hos många patienter yttra sig multipla gånger och 
patienterna behöver kontinuerlig uppföljning av vård (Flyckt, 2008). Patienterna 
behöver i efterförloppet ofta medicinering i låg dos alternativt i kombination med 
psykoterapi för att kunna bearbeta psykosen. En effekt av sjukdomen är sociala 
svårigheter för patienten, då patienten för att vistas och umgås med andra människor 
kan behöva mycket stöd i form av läkemedelsbehandling, boendestöd och liknande 
former för att klara av vardagen (Flyckt, 2008).  
 
Individer som drabbas av psykos, har i majoriteten av fallen ofta bakomliggande 
orsaker. Psykoser kan exempelvis utvecklas till följd av en krisreaktion, massiv 
psykologisk stress, somatisk sjukdom, narkotikaanvändning, bakomliggande psykisk 
sjukdom eller annat trauma (Flyckt, 2008). Psykos kan även uppträda sekundärt till 
hjärnskador, aids, förgiftningar, samt som en sekundär biverkning vid läkemedelsterapi 
(Flyckt, 2008).   
 

Omvårdnad vid psykossjukdom 

Omvårdnad vid psykossjukdom fokuserar på att förbättra patientens psykiska funktioner 
och lindra symptom som orsakas av sjukdomen (Flyckt, 2008). Vårdpersonalen arbetar 
aktivt för att förebygga återfall genom kontinuerlig uppföljning i form av samtal och 
eventuell medicinering. För att skapa en trygg miljö för patienten behövs kontinuitet av 
bland annat personalgruppen för att hjälpa patienten att tillfriskna. Den övergripande 
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tanken är att personalen är eniga över de individanpassade rutinerna och arbetar mot 
samma mål (Flyckt, 2008).  Cullberg (2005) menar psykiatrisk slutenvård ska undvikas 
så långt som möjligt för att bevara patientens autonomi, men kan behövas i det akuta 
skedet av en psykos. Omvårdnaden ska ske på individuell nivå och utvecklas i samråd 
med patienten. Efter en psykos är det viktigt att prata med patienten om hans eller 
hennes känsla under psykosen. Hur upplevelsen av vården var och vad som kan göras 
annorlunda om det skulle ske igen i form av hur personalen kan agera i sitt beteende och 
samtal (Mattson, 2007).  
 
Barker & Hart (2002, citerad i Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) menar att fokus av 
omvårdnaden vid psykos ska fokusera på att hjälpa patienten förstå uttryck från 
psykosen och förstå och hantera förloppet. Det görs genom att ta fasta på patientens 
resurser och utveckla dessa istället för att fokusera på problem (Wiklund Gustin & 
Lindwall, 2012).  
 
Det är först när patienten erkänns som expert på sig själv och sin psykos som 
sjuksköterskan kan förstå patientens situation och behov. Efter den akuta fasen får 
patienten ofta en större insikt i sin sjukdom och ses därför som en expert på sin 
sjukdom. Det kräver respekt och ödmjukhet från sjuksköterskans sida för att undvika en 
känsla av maktlöshet hos patienten som förstärks då sjuksköterskan tagit över 
expertrollen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Patientens tidigare upplevelser och 
erfarenheter av vården ska bearbetas och användas för framtida vårdtillfällen, då vården 
vid psykossjukdom är individanpassad och inte standardiserad (Mattson, 2007).  
 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att som patient öppet medge psykiatrisk ohälsa är 
fortfarande tabubelagt, trots att en allt större del av befolkningen lider av bland annat 
depression, ångest, fobier, tvångstankar, vanföreställningar och psykoser. För de 
patienter som lider av en psykossjukdom finns det bristfällig forskning om deras 
upplevelser av vården samt hur de upplever sitt sjukdomstillstånd. Det är viktigt att 
yrkesverksamma sjuksköterskor har gedigen vetenskaplig kunskap om omvårdnaden 
vid psykossjukdom. Forskning tyder på att sjuksköterskor på somatiska avdelningar 
känner sig okunniga och rädda när de möter patienter med psykisk sjukdom. För att 
kunna vårda patienter utifrån ett humanistiskt synsätt och verka för god vård som 
möjliggör hälsa för patienter med psykostillstånd behövs det mer vetenskap för att 
styrka att sjuksköterskan vidtar adekvata åtgärder.  
 

Syfte 

Syftet var att belysa synen på vad omvårdnad är vid psykos.   
 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie (Friberg, 2006) för att i 
enlighet med syftet få en djupare förståelse av omvårdnad för patienter med psykos 
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genom granskning av vetenskapliga artiklar och litteratur.  
 

Datainsamling 

Studien inleddes med en osystematisk litteratursökning enligt Friberg (2006) för att få 
en överblick över det valda forskningsområdet. Utvalda ämnesord valdes i relation till 
syftet och problemformuleringen (Forsberg & Wengström, 2013). Databaser som valdes 
ut var Cinahl, PsycInfo och PubMed vilka innehåller vetenskapligt material som 
innefattar psykologi- och omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
De valda ämnesorden var psykos, omvårdnad, sjuksköterska, vårdande, tidig, 
patientperspektiv, psykiatrisjuksköterska samt psykisk hälsa. Dessa översattes till 
engelska ord och resulterade i motsvarigheterna psykos (psychosis), omvårdnad (care, 
caring), tidig (early), patientperspektiv/slutenvård (inpatient), psykisk hälsa (mental 
health) och upplevelse (experience). Ämnesordet upplevelse avsöktes endast i PubMed 
och PsycInfo, men då det ej framkom några relevanta resultat exkluderades sökordet vid 
sökning i Cinahl. Ämnesorden avsöktes i fritext eller som titelord vid samtliga 
sökningar då de inte fanns som deskriptorer i databasernas terminologi, headings i 
Cinahl, Thesaurus i PsycInfo och MeSH i PubMed. Samtliga avsökta ämnesord 
redovisas i tabell 1. Vid inledande sökning avsöktes utvalda ämnesord med fritext. 
Booleska operatorer användes sedan för att förtydliga sambanden mellan de valda 
ämnesorden, samt för att exkludera icke relevanta vetenskapliga artiklar. AND och 
NOT användes tillsammans med valda ämnesord, med hjälp av boolesk sökning enligt 
Henricsson, (2012). Trunkering i form av asterisk * användes för att få överblick av 
tillgängligt material samt för att få med olika former av stavning (Henricsson, 2012).  
 
För att ge sökningen hög specificitet och sensivitet vid sökning användes inklusions- 
och exklusionskriterier för att utesluta icke relevanta vetenskapliga artiklar (Henricsson, 
2012). Vetenskapliga artiklar som exkluderades var vetenskapliga artiklar som 
fokuserar på postpartumpsykos, schizofreni och långvarig psykossjukdom. 
Postpartumpsykos exkluderades då det ansågs vara en för specifik avgränsning för 
psykossjukdom. Inledande sökning skedde utan begränsningar av publikationsdatum, 
för att få en överblick av tillgängligt material (Friberg, 2006). Det redovisas ej i sök 
historiken då det framkom ytterst stora datamängder. För att stärka den vetenskapliga 
kvalitén i studien valdes vetenskapliga artiklar skrivna mellan 2003-2013. Undantag 
gjordes för relevant material i form av en vetenskaplig artikel publicerad 1998 samt 
2000. Vetenskapliga artiklar exkluderades efter urval 1 i relation till att de publicerats 
utanför valt åldersintervall. Sammanlagt framkom 284 artiklar i de sökningar som 
redovisas i sök historiken och av dessa lästes 124 abstrakt, detta redovisas i tabell 2, 
bilaga A.   
 
Under urval 1 valdes 20 artiklar ut för granskning varav två vetenskapliga artiklar från 
manuella sökningar. De vetenskapliga artiklar som valdes vid urval 1 hade 
överensstämmande rubrik och abstract med studiens syfte. Inledningsvis lästes dessa 
igenom enskilt och relevant material sammanfattades i ett separat dokument. Artiklarna 
lästes sedan gemensamt och diskuterades utifrån det valda syftet för studien. Detta 
resulterade att 10 vetenskapliga artiklar uteslöts då de ej ansågs relevanta i förhållande 
till syftet samt att de publicerats utanför valt åldersintervall. Artiklarna exkluderades 
relaterat till bortfall, bristande validitet samt bristande vetenskaplig kvalitet. Urval 2 
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resulterade i 10 artiklar som skall inkluderas i resultatet. I urval 2 är 7 av de 
vetenskapliga artiklarna etiskt granskade. Utvalda artiklar granskades enligt Carlsson & 
Eiman (2003) bedömningsmall utformad för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar.  
 
  Tabell 1. Sökordsöversikt           
 
 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject 
heading list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

Psykos  Psychosis* (Fritext) Psychosis* 
(Fritext) 

Psychosis* (Fritext) 

Omvårdnad Nursing* (Fritext) Nursing* 
(Fritext). 

Nursing* (Fritext) 

Patientperspe
ktiv 

Inpatient* (Fritext) Inpatient* (Titel 
och fritext) 

Inpatient* (Fritext) 

Tidig  Early* Early* Early (Fritext) 
Psykisk hälsa  Mental health 

(Fritext) 
 

Erfarenhet Experience (Fritext)  Experience (Fritext) 
Vård  Care*  
 

Artikelsökning Cinahl 

Databasen Cinahl användes på grund av dess omfattande vetenskapliga innehåll 
relaterat till områden som omvårdnadsforskning, sjukgymnastik och arbetsterapi 
(Forsberg & Wengström, 2013). Ämnesorden som avsöktes var psychosis, nursing, 
mental health, care och early. Cinahl headings användes för att undersöka om valda 
ämnesord fanns tillgängliga som deskriptor (Forsberg & Wengström, 2013). Den 
deskriptor som fanns tillgänglig för psykos var psychotic disorders. Denna avsöktes 
utan relevanta resultat och redovisas ej i sökhistoriken. Deskriptor för övriga ämnesord 
ansågs ej relevant och uteslöts därför och avsöktes i fritext respektive [Title]. 
Ämnesorden kombinerades och avsöktes på olika sätt, vilket gav ett mycket stort antal 
träffar vid inledande sökning. Dessa sökningar redovisas ej i sökhistoriken, då alltför 
stora datamängder framkom och sökningarna justerades med begränsningar i syfte att 
begränsa resultatet. Sökhistorik återfinns i tabell 2, bilaga A. Material som exkluderades 
var vetenskapliga artiklar med fokus på postpartumpsykos och schizofreni. 
Inklusionskriterier för sökningarna var material om psykossjukdom och dess 
omvårdnad. Begränsningar som användes vid samtliga sökningar var: research article, 
peer reviewed, artiklar skrivna alternativt publicerade på engelska samt att artiklarna var 
skrivna mellan 2003 och 2013.  
 
Resterande sökord avsöktes med boolesk söklogik enligt Friberg (2006). Sökorden 
kombinerades med de booleska operatorerna AND och NOT för att få fram mer data 
alternativt för att utesluta icke användbar data. Den booleska operatorn NOT användes 
för att utesluta vetenskapliga artiklar om postpartumpsykos och schizofreni. Trunkering 
användes på ämnesorden nursing, nurse, early, inpatient, caring, care samt psychosis. 
Trunkering med asterisk * användes för att inkludera flera böjningsformer av utvalda 
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sökord enligt Friberg (2006). Även ordet experience avsöktes, men gav ej relevanta 
resultat.   

Artikelsökning PubMed 

Databasen utvaldes då denne innehåller relevant vetenskapligt material inom 
omvårdnad (Henricsson, 2012). Avsökta ämnesord var inpatient, psychosis, experience 
och nursing. Ingen relevant MeSH för psychosis fanns tillgänglig och ämnesorden 
avsöktes istället i fritext. Vid inledande sökning framkom inga relevanta vetenskapliga 
artiklar och sökningen genomfördes därför i [Title]. Inga relevanta vetenskapliga 
artiklar framkom vid sökningen och redovisas därför ej i sökhistoriken. För att utöka 
sökningarna användes även ämnesordet upplevelse (experience) för att inkludera mer 
material. Boolesk sök logik användes med AND och NOT enligt Friberg (2006) i flera 
kombinationer och redovisas i tabell 2, bilaga B. Den booleska operatoren NOT 
användes för att utesluta vetenskapliga artiklar inriktade på postpartumpsykos och 
schizofreni. Ämnesorden psychosis, inpatient och nursing avsöktes med asterisk * 
trunkering enligt Friberg (2003). Ingen relevant data framkom trots flera kombinationer 
av sökord och upprepade sök tillfällen. Inklusionskriterer var vetenskapliga artiklar 
inriktade mot omvårdnad av patienter med psykossjukdom. Avgränsningar som 
användes vid sökningarna var: journal article och vetenskapliga artiklar publicerade 
mellan 2003 och 2013. Sökhistoriken redovisas i Tabell 2, bilaga A.  
 
 
Artikelsökning PsycInfo 
 
Genomförda sökningar genomfördes i databasen relaterat till dess innehåll av 
vetenskapliga publikationer inom psykiatri samt närliggande områden som 
beteendevetenskap och omvårdnad (Henricsson, 2012). Valda sökord fanns ej 
tillgängliga i PsycInfos terminologi Thesaurus och sökorden avsöktes istället i fritext. 
Sökorden care, psychosis, inpatient och nursing avsöktes med asterisk * trunkering 
enligt Friberg (2006). Den booleska operatorn AND användes för att inkludera flera 
sökord. Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar inriktade mot omvårdnad av 
patienter med psykossjukdom. Avgränsningar användes vid sökning var artiklar 
publicerade mellan 2003-2013 samt peer reviewed. Sökhistoriken redovisas i tabell 2, 
bilaga A.  
 

Manuell sökning 

Användandet av manuell sökning ger en möjlighet att finna relevant data som inte 
framkommer vid systematisk sökning (Friberg, 2006). Detta genomfördes efter 
inledande sökning för att hitta eventuella förbisedda data. Två vetenskapliga artiklar 
från år 1998 respektive år 2000 återfanns via manuell sökning från en avhandling 
använd i bakgrunden. Dessa återfanns med hjälp av Google. Artiklarna hittades i Syréns 
avhandling från 2010 och finns i referenslistan. De exkluderades efter urval 1 i relation 
till att de publicerats utanför valt åldersintervall.  
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Databearbetning 

Utvalda vetenskapliga artiklar lästes efter urval 1 enskilt och relevant material data i 
varje artikel markerades med överstrykningspenna. Dessa diskuterades sedan 
gemensamt och respektive markering jämfördes. Efter diskussion framkom tre teman 
som utgör resultatet, dessa är: den vårdande psykiatriska miljön, engagemang och 
delaktighet från personal och autonomi stigmatisering och rädsla ur patienperspektiv. 
Sedan skrevs en sammanfattning av respektive vetenskaplig artikel gemensamt för att 
undersöka för- och nackdelar hos varje utvald vetenskaplig artikel. Efter gemensam 
diskussion framkom svagheter hos 10 av de valda artiklarna. De exkluderades därför 
från resultatdelen. Dessa exkluderades på grund av bristande vetenskaplig kvalitet, 
publikationsdatum utanför valt åldersintervall samt med anledning av att de inte stämde 
överens med studiens syfte. Resultatartiklarna granskades sedan enligt Carlsson & 
Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier och redovisas i bilaga 3, bilaga 
C1-C12. Carlsson & Eimans (2003) bedömningsinstrument för kvalitativa- och 
kvantitativa artiklar bedömer artiklarna utifrån följande rubriker: abstract, introduktion, 
syfte, metod, etiska aspekter, resultat, diskussion och slutsatser. Artiklarna tilldelades 
sedan grad I-III, där grad I innefattar artiklar med högst vetenskaplig kvalitet. Grad II 
innefattar medelvärdig vetenskaplig kvalitet och grad III innefattar vetenskapliga 
artiklar med låg vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003).  
 
De valda vetenskapliga artiklarna representerar resultatet av sjuksköterskans och 
patientens upplevelse av psykossjukdom. I urvalet av artiklarna framkom följande 
teman som beskrivs i resultatredovisningen nedan i tre separata stycken: den vårdande 
psykiatriska miljön, engagemang och delaktighet från personal samt autonomi, 
stigmatisering och rädsla. 
 

Resultat 

Den vårdande psykiatriska miljön 

Tidefors & Olin (2010) hävdar att det inom psykiatrin är centralt att det finns en 
förståelse för patientens upplevelse av den psykiatriska vården, då psykiatrin baserar 
omvårdnaden på mental hälsa till skillnad från somatiska avdelningar där omvårdnaden 
utgår ifrån patientens somatiska status. Mattson, Lawoko, Cullberg, Olsson, Hansson & 
Forsell (2005) hävdar att omgivningsfaktorerna spelar stor roll i förhållande till de 
biologiska faktorerna som bakgrunden till psykos samt till dess tillfrisknande när 
patienten ligger inne på en psykiatrisk avdelning. Etheridge, Yarrow & Peet (2004) 
upplevde att många patienter väntar med att söka vård under flera månader eller år, 
vilket försämrade möjligheten till tillfrisknande.  
 
Tidefors & Olin (2010) menar att många patienter upplever det som att psykiatriska 
avdelningar är en fristad, en trygg plats som kan öka deras livskvalitet. Samtidigt ser en 
del patienter det som negativt att vara på en psykiatrisk avdelning och stigmatiserar sin 
psykiska hälsa. Hagen & Nixon (2011) påvisar att patienter upplever den psykiatriska 
diagnostiseringen som ett slumpmässigt urval som varierar utifrån den för stunden 
ansvarige behandlande läkaren. Tidefors & Olin (2010) upptäckte liknande mönster, 
patienterna tyckte det var svårt och rörigt när olika psykiatriker hade olika syn på 
behandlingen och deras vård.  
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Hagen & Nixon (2011) visade också att flertalet patienter upplevde att sjuksköterskan 
inte var tillräckligt lyhörd för vad som verkligen uttalades verbalt utan utgick ifrån att 
patienten var mentalt sjuk och antogs vara lite stressad över att vara på avdelningen. 
Tidefors & Olin (2010) menade att vårdpersonal ibland kan hjälpa individen att se 
bortom den psykiatriska diagnosen genom aktivering som spel, promenad och samtal, 
vilket kan reducera känslan av stigmatisering och vända misstro till tillit. Koivisto, 
Janhonen & Väisänen (2004) visade att patienter tyckte den erbjudna vården de fick av 
psykiatrin var ostrukturerad i form av bristfälliga rutiner som ofta förvärrade patientens 
tillfrisknande. Närvaron av sjuksköterskan och annan vårdpersonal ökade patientens 
upplevelse av trygghet och patienterna värderade att sjuksköterskan hade en bra 
förmåga att integrera och hantera sjukdomstillståndet (Koivisto et al, 2004). 
 
Andreasson & Skärsäter (2012) visade att patienter som är inneliggande på en 
psykiatrisk avdelning på sjukhuset under lagen om psykiatrisk tvångsvård upplever det 
som att de behöver stöd samt motta respekt av vårdgivarna. Med stöd menas inte bara 
den fysiska hjälpen, utan hjälp med att finna sig själv genom att vara trygg, bli 
respekterad, ha rimliga regler samt kontinuitet i vården. Patienterna tyckte även att det 
var viktigt att vårdpersonalen var tillförlitlig, uppmärksam, dedikerad och visade empati 
mot patienten och dess situation. Patienterna blev mentalt starkare när det var personal 
som tydligt visade att de stod på patientens sida i samtal och tog hand om patientens 
intressen vid exempelvis läkarsamtal (Andreasson & Skärsäter, 2012).  
 

Engagemang och delaktighet från personal  

Social- och fysisk närvaro i kombination med existentiellt och socialt stöd ses som de 
centrala omvårdnadsuppgifterna inom psykiatrisk slutenvård (O'Toole, Ohlsen, Taylor, 
Purvis, Walters & Pilowsky, 2004). De beskriver också skapandet av en relation mellan 
sjuksköterska och patient som ett partnerskap som utvecklas kontinuerligt under 
vårdtiden. Genom en meningsfull relation skapas utrymme för stöd och förståelse 
(O'Toole et al., 2004). 
 
Att möta patienter som förlorat kontrollen över sitt eget medvetande är mycket 
skrämmande för patienten och en ytterst komplex situation för sjuksköterskan. Det i 
relation till att patienten inte längre är sitt sanna jag och kan yttra osammanhängande 
tankar som blir svåra att förstå för sjuksköterskan (Koivisto, Janhonen & Väisänen, 
2003). Sjuksköterskan ställs även inför en stor utmaning då denne balanserar relationen 
mellan sin egen personlighet och profession, detta med anledning av de komplexa 
relationer som ofta utvecklas mellan patienten och sjuksköterskan (Koivisto et al, 2003). 
Innehar sjuksköterskan färdigheter att bedöma fysiska, psykiska, religiösa och 
existentiella delar av patienten skapas möjlighet att upptäcka och bemöta flera 
dimensioner av patientens symtom. Detta ses som en ytterst komplex 
omvårdnadsuppgift för sjuksköterskan i flera olika avseenden (Ethridge et al., 2005). 
Att som sjuksköterska särskilja symtom som orsakas av sjukdomen psykos och tecken 
från den friska personen beskrivs enligt Laugharne, Priebe, McCabe, Garland, Clifford 
(2011) som en av de svåraste uppgifterna sjuksköterskan ställs inför. Det är tydligt 
enligt Ethridge et al. (2005) i enighet med andra studier att det behövs mer kunskap om 
diagnostisering av psykossjukdomar, då patienter med psykiska sjukdomar ofta är 
väldigt sårbara.  
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Tidefors & Olin (2010) framställer innehållet i den basala omvårdnaden inom psykiatrin 
med begrepp som trygghet, omtanke och lyhördhet. De beskriver vikten av att se 
patienten som en självständig individ och bejaka dennes styrkor kontinuerligt under 
omvårdnadsarbetet. En stor framgångsfaktor för tillfrisknandet är att personalen ger ett 
lugnt bemötande och ger patienten utrymme att förstå och reflektera över sin situation 
och känslor (Koivisto et al., 2004). Koivisto et al. (2004) beskriver vidare behovet av 
samtal och reflektion mellan patient och sjuksköterska för att ge patienten möjlighet att 
kontinuerligt reflektera över sin situation och tankar som uppstår i relation till 
patientens tillstånd.  
 
Under det akuta skedet av psykos beskriver patienter behovet av närhet och omtanke 
(Tidefors & Olin, 2010). En lugn, trygg miljö utan känsla av institution optimerar 
tillfrisknandet (Tidefors & Olin, 2010). Rutiner, struktur och en vardag som liknar 
patientens normala vardag optimerar tillfrisknandet och bör därför främjas av 
sjuksköterskan under vårdtiden (Piippo & Aaltonen, 2007). Sjuksköterskan bör enligt 
O'Toole et al. (2004) även främja en god relation till närstående, familj och vänner för 
att ge möjlighet till alternativt stöd för patienten. Främjande av ett välfungerande socialt 
nätverk i form av exempelvis familj, vänner och arbetskamrater för patienten är mycket 
viktigt då patienten ofta är i behov av mycket stöd från omgivningen efter utskrivning 
(O'Toole et al., 2004).  
 
Enligt Etheridge et al. (2004) negligerar eller felbedöms ofta psykotiska tillstånd av 
allmänläkare, skolsjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som inte är verksamma 
inom psykiatrin på grund av bristande kunskap. Som yrkesverksam sjuksköterska inom 
öppen och sluten hälso- och sjukvård är det därför viktigt att vara öppen för olika 
symptom och åkommor för att patienten skall få korrekt vård (Etheridge et al., 2004). 
 

Autonomi, stigmatisering och rädsla ur patientperspektiv 

Flertalet av de granskade artiklarna återspeglar patientens uttrycka behov av att trots sin 
psykossjukdom, behandlas som en frisk och självständig individ (Hamilton & Wilson, 
2009, O'Toole et al., 2004, Tidefors & Olin, 2010). Under den inledande akuta fasen av 
psykostillståndet uttrycker patienten behovet av att bli sedd på ett bra sätt av personalen, 
för att undvika känsla av stigmatisering (Tidefors & Olin, 2010).  
 
Mattson et al. (2005) menade att patientens roll historiskt har förändrats från att ha en 
passiv roll, beroende av andra och vara oinformerad till att vara en viktig källa av 
information som vårdpersonalen ska samarbeta med för att få en bättre individanpassad 
omvårdnad vid psykos. Den överhängande risken för känsla av stigmatisering hos 
psykospatienter måste förebyggas av personalen genom att bemöta patienten med 
respekt och empati, genom att bortse från patientens psykiatriska diagnos (Tidefors & 
Olin, 2010). Känsla av att personalen lyssnar men inte egentligen reflekterar över vad 
patienter säger inger ofta en stor känsla av stigmatisering hos patienten (Hagen & 
Nixon, 2011). I kombination med den ständiga övervakningen och tolkningen från 
personalen, gjorde det att många patienter uttryckte en stor osäkerhet och rädsla över att 
ständigt bli betraktad som psykiskt sjuk (Hagen & Nixon, 2011).  
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Patienter som upplever ett psykostillstånd har enligt Laugharne et al. (2011) en 
alternativ verklighetsuppfattning. Den subjektiva upplevelsen av en psykos kan yttra sig 
fullständig, eventuellt resultera i att tappa den sociala rollen, hopp och framtidsplaner. 
Det kan även leda till stigmatisering, trauma samt ökad suicidrisk (Andreasson & 
Skärsäter, 2012). Patienterna upplever enligt Koivisto et al. (2003) sin sjukdom som 
holistisk och utmattande vilket även Andreasson och Skärsäter (2012) kom fram till i 
sin studie där sjuksköterskan måste se patientens helhet och inte bara sjukdomsbilden.  
 
Enligt Koivisto, Janhonen & Väisänen (2004) beskriver patienter som är i ett 
psykostillstånd en stor oförmåga att hantera sig själv och sin omgivning och upplever 
sig som känslomässigt utmattande. I kombination med den ständiga rädslan av att bli 
lämnad och övergiven av personal och anhöriga är patienterna i ett mycket stort behov 
av omvårdnad i form av tröst, stöd och närhet (Tidefors & Olin, 2010). Att bli 
omhändertagen på ett lugnt, omsorgsfullt sätt ingav stort lugn hos patienterna, trots det 
stora psykiska påfrestningen patienterna utsätts för under psykossjukdomen (Tidefors & 
Olin, 2010). Under det akuta skedet av psykossjukdomen mister majoriteten av 
patienterna tilliten till både sig själv och omgivningen. Därför är det mycket viktigt att 
vårdmiljön är strukturerad och förtroendeingivande i form av en hemlik och lugn 
atmosfär på avdelningen. Att som patient få hjälpa till med exempelvis vardagssysslor 
och spela sällskapsspel gav ett stort lugn hos patienterna (Koivisto et al., 2003).  
 
Efter att ha vårdats en tid efter det akuta skedet av psykossjukdomen upplever många 
patienter att deras autonomi hotades, då deras åsikter negligerades av personalen 
(Koivisto et al., 2004). Möjlighet till självständighet, i form av utförande av vardagliga 
sysslor, stärkte patientens autonomi och gav möjlighet till en paus från bearbetningen av 
psykosen (Koivisto et al., 2004). Känslan av stigmatisering avtog i takt med att 
personalen gav patienten mer personligt utrymme att uttrycka sina egna åsikter om sin 
behandling (Koivisto et al., 2004). Enligt Laugharne et al. (2011) värderade patienterna 
att läkarna hade erfarenhet och visade respekt vid samtal men också att de uppskattade 
en mer personlig kontakt som ibland vägde högre än läkarens profession.  
 
Hagen & Nixon (2011) presenterar den återberättade ”etikettfabriken” som flertalet av 
intervjuade patienter beskrev i deras studie. Det kan beskrivas som en metafor för den 
etikett som patienten upplevde att personalen gav patienten efter diagnostisering, vilket 
medförde en stor känsla av stigmatisering hos patienterna. Deltagarna i studien beskrev 
även personalens framtoning som hotfull och nedlåtande. Påståenden om att de skulle 
förlora vårdnaden om sina barn och att de skulle spendera livet utanför samhället var 
vanligt förekommande (Hagen & Nixon, 2011). Känslan av stigmatisering uppkom ofta 
i samband med samtal med personal, relaterat till den mer eller mindre uttryckta rätten 
som majoriteten av personalen ansåg sig ha angående rätt och fel (Tidefors & Olin, 
2010). Vid ifrågasättande eller vid händelse av oenighet vid diskussion framkom ofta 
känsla av stigmatisering då patienterna inte ansågs trovärdiga av personalen (Tidefors & 
Olin, 2010). 
 
Patienter som fick möjlighet att delta i en diskussion tillsammans med läkare och 
sjuksköterska upplevde i större utsträckning att de kunde påverka sin situation (Piippo 
& Aaltonen, 2007). Via samtal och gruppdiskussioner i närvaro av sjuksköterskan gavs 
möjlighet för patienterna att reflektera och delge sina upplevelser och erfarenheter. Ett 
resultat var att patienterna fick förståelse för sin situation och behandling. Det ledde till 
en stärkt autonomi och ett ökat självförtroende hos patienterna (Piippo & Aaltonen, 
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2007). Att bli sedd som en självständig individ ses enligt Tidefors & Olin (2010) som 
stärkande för patientens autonomi.  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I relation till syftet och problemformuleringen valdes databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycInfo för litteratursökningen. Samtliga databaser innehåller relevanta, uppdaterade 
fakta inom omvårdnad och täcker en stor del av det valda området och innehåller 
evidensbaserad forskning av hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningar i 
Cinahl och PsycInfo gav flest relevanta resultat och bara det material vi fann i dessa två 
databaser användes därför i resultatet. Att endast artiklar från två databaser inkluderades 
i resultatet kan ses som en möjlig svaghet, även om inkluderat material anses hålla en 
god vetenskaplig kvalitet. Sökningar i PubMed gav ej några relevanta resultat, trots 
utökning av ämnesord. I Cinahl återfanns en möjlig deskriptor i form av [Psychotic 
disorders]. Tyvärr framkom ingen relevant data vid sökningen och deskriptorn 
exkluderades därför. Ingen relevant thesarus i PsycInfo eller MeSH i PubMed återfanns. 
Att ingen relevant deskriptor för något av valda ämnen framkom kan ses som en 
svaghet, då det kan antas att forskningen inom området är bristfällig och deskriptorn 
exkluderades.  
 
Vid inledande sökning gjordes inga avgränsningar gällande publikationsdatum, då en 
överblick av forskningsområdet ansågs nödvändig för det fortsatta arbetet (Forsberg & 
Wengström, 2013). Efter inledande sökning avgränsades publikationsdatum till 2003 
och framåt, för att försäkra att den senaste forskningen blev inkluderad (Friberg, 2006). 
Inledningsvis inkluderades även två manuella sökningar i resultatet (Friberg, 2006). De 
två artiklar som inkluderats i resultatet som publicerats utanför det önskade 
tidsintervallet mellan 2003 och 2013 representerar de två manuella sökningar som 
genomfördes, dessa redovisas ej i sökhistoriken. De två artiklar som publicerats utanför 
valt tidsintervall ansågs ha god vetenskaplig kvalitet samt ansågs relevanta i förhållande 
till syfte och inkluderades inledningsvis i resultatet, men exkluderades senare på grund 
av för stort tidsintervall.  
 
Under inledande sökning lästes majoriteten av alla abstract. De vetenskapliga artiklarna 
som inte var relevanta till syftet exkluderades. Data i form av bifynd kan ha förbisetts 
då samtliga abstrakt inte lästes igenom, vilket kan ses som en svaghet. 
 
Samtliga utvalda artiklar har skrivits och publicerats på engelska, vilket kan ses som en 
styrka då det vetenskapliga språket i världen utgår från det engelska språket (Friberg, 
2006). Genom användande av exklusionskriterier för att utesluta vetenskapliga artiklar 
om postpartumpsykos och schizofreni framkom mera specifika data vilket styrker 
resultatet.  
 
Artiklar som använts till resultatet har skrivits i flera länder: Förutom Sverige också 
Kanada, Storbritannien och Finland, vilket kan ses som en styrka när man vill kunna dra 
mer generella slutsatser. Att de olika artiklarna är skrivna i olika nationer gav en bredare 
bild av det valda ämnet (Friberg, 2006). Samtliga dessa länder har också en 
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levnadsstandard som kan jämföras med Sverige, vilket gör att det kan antas att 
förhållandena är jämförbara med Sverige.  
 
Syftet var att belysa vad synen är på omvårdnad vid psykos, vilket gav ett resultat av 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar i urval 1. Vid urval 2 inkluderades endast en 
kvantitativ artikel. Det kan ses som en svaghet med tanke på den stora andelen 
kvalitativa artiklar som återspeglar den egna individens upplevelse och eftersträvar att 
beskriva individens upplevelse av ett speciellt fenomen eller situation (Forsberg & 
Wengström, 2013). Det kan dock antas vara en styrka, då kvantitativa studiens resultat 
presenteras i tabell, diagram och med tydlig statistik och inte blir lika tolkningsbart för 
läsaren som ett resultat som presenterats i form av text. Kvantitativa artiklar utgår från 
en vetenskaplig bas där forskaren är objektiv, och resultatet redovisas i form av statistik 
och inte belyser individens subjektiva upplevelse (Forsberg & Wengström, 2013). Sju 
av tio artiklar som inkluderats i resultatet har granskats av ett etiskt råd innan de 
genomfördes, som kan ses som en styrka i förhållande till resultatet.  
 
Studien är således en sammanställning av tio granskade artiklar, varav nio genomförts 
med kvalitativ metod och en med kvantitativ metod. Samtliga tio vetenskapliga artiklar 
granskades med Carlssons & Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa och 
kvalitativa artiklar. Fem av artiklarna graderades till grad I och resterande fem till grad 
II. Samtliga artiklar ansågs ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet och dess resultat var 
relevanta till studiens syfte. Den inkluderade kvantitativa artikeln redovisade ett bortfall 
på 23% vilket kan ses som en svaghet relaterat till det stora bortfallet. Tyvärr redovisar 
majoriteten av de kvalitativa artiklarna inte eventuellt bortfall. Då studiens syfte var att 
belysa vad omvårdnad är vid psykos, kan en styrka vara att majoriteten av de 
vetenskapliga artiklar som inkluderats i resultatet är kvalitativa. Det kan ses som en 
styrka, då kvalitativa artiklar fokuserar på individens egna upplevelser och erfarenheter 
(Forsberg & Wengström, 2013). En genomgående svaghet som noterades vid 
granskningen av artiklarna var dess låga urval av deltagare samt att studien ofta 
genomförts under mycket kort tid.  
 

Resultatdiskussion 

Det ökande antalet vårdtillfällen inom den psykiatriska slutenvården och en ökad 
psykisk ohälsa i form av bland annat depression och ångest de senaste 10 åren är inte 
bara ett folkhälsoproblem utan kan även leda till hälsoekonomiska problem för 
samhället och därmed också för den enskilde individen (Socialstyrelsen, 2012). 
Richardson, Elliot & Roberts (2013) fann i sin analys en koppling till psykisk ohälsa 
relaterat till sociala problem. Enligt dem finns det en väldigt stor risk att individer med 
finansiella problem kommer att drabbas av psykisk ohälsa i form av depression, 
alkoholproblem, suicidrisk, drogproblem, neurotiska och psykotiska inslag. Richardson, 
Elliot & Roberts (2013) påvisar även att personer med psykisk ohälsa drabbas av 
finansiella problem.  
 
Piippo & Aaltonen (2007) gjorde en undersökning enligt Integrated Network and 
Family Oriented Model (INFM) där patienten bedömer sin delaktighet i vården i 
kombination med hjälp av sina anhöriga. Modellen hade avsikten att få patienterna att 
se möjligheten till att använda sig själv och omgivningen som hjälp i tillfrisknandet. 
Tidigare har den psykiatriska vården bestämts av psykiatriker och sjuksköterskor utan 
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att patienten var förstahandsdelaktig i sin egen vård (Piippo & Aaltonen, 2007). I 
Svedbergs avhandling från 2002 beskriver sjuksköterskorna under 1930- och 1940-talet 
att de ofta kom i konflikt med institutionens och överordnades uttalade negativa 
vårdfilosofi eller regelsystem där patientens rätt till självbestämmande inte togs om 
hand. Mattson et al. (2005) presenterade i sin undersökning att patienten som tidigare 
hade en oinformerad passiv roll, beroende av andra övergick till att vara en resurs för 
sjuksköterskorna vid formandet av den individuella vården. Barker (2001) menade i 
likhet med Mattson et al. (2005) med sin modell att utveckla en förståelse av patientens 
behov genom att integrera patienten i planeringen. Ger sjuksköterskan patienten 
möjlighet till delaktighet skapas möjligheter att erbjuda individuell vård. Det är i många 
fall viktigare att få patienten delaktig i sin vård inom psykiatrisk vård än inom den 
somatiska vården, då det kräver mer av den enskilde individen att tillfriskna från en 
psykisk sjukdom som inte är fysiskt tydlig. En bieffekt med att patienterna var fullt 
integrerade i sin vård enligt Piippo & Aaltonen (2007) var att patienterna känner sig 
åsidosatta av sjuksköterskorna när arbetsbelastningen var hög och den enskilde 
patienten inte längre var i centrum. Etheridge et al. (2004) kom fram till att det fanns en 
generell okunskap vid diagnostiseringen av psykossjukdomar. Det skulle även kunna 
förklara varför patienter som i första hand söker vård i många fall inte går vidare med 
att söka hjälp, då de kände en känsla av stigmatisering som borde ha förklarats av deras 
somatiska symptom.  
 
Piippo & Aaltonen (2007) menade att patienterna ofta blev influerade av sin omgivning 
på ett negativt sätt genom att anhöriga ställde krav på dem att kunna bete sig på för dem 
ett normalt sätt. Det har visat sig att patienterna ofta känner att anhöriga ökade deras 
ångest vilket ledde till skam över att inte vara normal. Koivisto et al. (2003) beskrev att 
patienterna upplevde sin sjukdom som holistisk. Med det menas att sjuksköterskorna 
måste se till patientens livssituation och psykiska problem i sin helhet för att skapa en 
bra relation till patienten som främjar hälsa, oavsett om sjuksköterskorna arbetar inom 
psykiatrin eller på somatisk avdelning. 
 
Dagens patienter har tagit en annan roll än tidigare då de är mer delaktiga i sin vård 
istället för att vara en åsidosatt aktör, beroende av andra att föra sin talan. Mattson et al. 
(2005) presenterar i sin studie att patientens tillfredsställelse är viktig och behöver inte 
vara i samspel med sjuksköterskans prioriteringar. Andreasson & Skärsäter (2012) 
bevisar i sin studie att det är viktigt att använda patientens egna resurser för att behålla 
sin autonomi, att få vara delaktig i sin egen vård samt undvika trauma vid tvångsvård. 
Laugharne et al. (2011) har i enlighet med studier av Mattson et al. (2005) samt Piippo 
& Aaltonen (2007) kommit fram till att genom att aktivt låta patienter med ett icke-akut 
psykostillstånd delta i utformandet av sin individuella vård ökar patientens psykiska 
styrka och självkänsla. O’Toole et al. (2003) kom fram till liknande resultat, att de 
psykospatienter som är mer delaktiga i form av att utföra sysslor som exempelvis laga 
mat eller städa, social interaktion via samtal och spel med medpatienter och 
vårdpersonal får en mer objektiv vy som ökade patientens självständighet och vilja att 
diskutera problem med sjuksköterskorna.  
 
Bland patienter med psykos finns ett behov av kontroll och bestämmande i relation till 
rädsla för att förlora kontrollen genom att förlora makten över en själv. Malla et al. 
(2005) beskrev att psykospatienterna upplevde sin psykos som överväldigande samt 
utmattande emotionellt och fysiskt, en känsla av förändring eller förlust av ens 
autonomi. I kampen för patientens autonomi är det viktigt att sjuksköterskan skapar en 
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bra relation med den sårbara patienten genom att ge patienten tid, stöd och spegla 
patientens förmåga och hopp. Det visar sig att diskontinuitet hos personalen i form av 
struktur och regler skapar en ogynnsam upplevelse för patienten. 
 
Många patienter med psykos behandlas inom Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) 
på grund av att de inte är skick att ta hand om sig själva. Mattson et al. (2005) 
framhäver att patienter med nyutvecklad psykos är naiva mot psykiatrisk vård och att de 
ofta har förutfattade meningar och stigmatiserar hur vården är på en psykiatrisk 
avdelning. Det ligger ofta på personalen att hjälpa individen att se bortom den psykiska 
diagnosen för att reducera känslan av stigmatisering och vända misstro till tillit 
(Tidefors & Ohlin, 2010). Som det står i kompetensbeskrivningen för sjuksköterska 
med inriktning psykiatrisk vård (2008) ska sjuksköterskan hjälpa patienten att ta 
kontroll över sitt liv och utveckla strategier att hantera sjukdomen och dess 
konsekvenser, vilket överensstämmer med annan forskning av patienters behov av den 
psykiatriska vården. Under 1930- och 1940-talen menade Svedberg (2002) att 
sjuksköterskorna, som i huvudsak var kvinnor, såg sig lite som en mor för patienterna. 
Att de på avdelningen skapade ett hem och tog på sig uppgiften att beskydda patienterna 
och föra deras talan. De män som jobbade inom psykiatrin på den tiden var skötare eller 
läkare och hade inte den sociala rollen som modersfigur då de ofta ansåg sig stå högre i 
hierarkin än de kvinnliga sjuksköterskorna. I en studie gjord av Teising (2000) 
uppfattade patienterna det som att sjuksköterskorna på många avdelningar sköter den 
militäriskt lite som sitt hem, vilket många patienter uttrycker ett missnöje över. 
Patienter med psykisk ohälsa behöver strikta rutiner och riktlinjer för att kunna fokusera 
på sig själva och komma ur ett tvångsmässigt negativt beteende. 
 
De långtidssjuka patienterna med psykossjukdom var medvetna om sitt 
sjukdomstillstånd uttryckte en ömsesidig tillit som både var positiv och negativ i mötet 
med sjuksköterskan (Laugharne et al., 2011). Patienten förstår ofta efter en tid att denne 
står ansvarig för sina handlingar under psykosen, då psykostillståndet ofta orsakats av 
exempelvis utebliven medicinering av förskrivna preparat. Upplever patienten 
stigmatisering under sin vårdtid på en psykiatrisk avdelning kan det i efterförloppet 
yttra sig som en mental barriär för fortsatt tillfrisknande.  
 
Det som framkom i resultatet var tre övergripande teman gällande psykiatrisk vård. Att 
en fungerande relation vid den dagliga omvårdnaden återfanns ansågs som den 
viktigaste faktorn för tillfrisknande. Andra teman som framkom var bemötande och 
hantering av oförutsedda situationer samt patientens ständiga kamp att få kontroll på sig 
själv och sina känslor. Patienter uppskattade även när personalen på en psykiatrisk 
avdelning avstigmatiserade de negativa känslorna hos patienterna genom att behandla 
dem som delaktiga i den sociala situationen på avdelningen genom att bland annat 
använda humor. 
 
Björkman, Angleman & Jönsson (2008) beskrev i sin studie skillnaderna mellan 
sjuksköterskor inom psykiatrin och somatiken. De fann att sjuksköterskor inom sluten 
somatisk vård var mer negativt inställda än sjuksköterskor inom psykiatrin mot patienter 
med alkohol och narkotikamissbruk samt mot de psykospatienter med diagnosen 
schizofreni som ansågs som farliga och oförutsägbara. Tankar om psykiatripatienterna 
hos sjuksköterskorna på de somatiska avdelningarnas tankar går ofta parallellt med 
allmänhetens stereotypa bild av en galen patient i tvångströja som är i ett madrasserat 
rum. Annan forskning relaterat till skillnader mellan psykiatrin och somatiken har 
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kommit fram till liknande resultat bland sjuksköterskorna på somatiska avdelningar. De 
anser att patienter med psykisk sjukdom upplevs som mer skrämmande, oförutsägbara 
och mer krävande än andra patienter (Berg & Hallberg, 2000). Generellt sett inom den 
skrivna forskningen om psykiatriska vårdformer som vid psykossjukdomar, pratas det 
inte enbart om sjuksköterskan utan även annan vårdpersonal, vilket visar på att 
personalgruppen måste arbete som ett lag för att kunna hjälpa patienten att tillfriskna.  
 
Teising (2000) diskuterar den sociala maktstrukturen som finns inom psykiatrin, att 
sjuksköterskan har nyckeln och patienten inte har någon möjlighet att röra sig på samma 
sätt utan måste be sjuksköterskan om lov innan någonting utförs. Ett problem som finns 
med en institution och dess regler är att de kan vara delaktiga till att bryta ner personliga 
gränser hos patienten. Vid omvårdnad av patienter med psykiska sjukdomar kan det 
bland sjuksköterskorna skapas en övertydlighet av patientens brist av självständighet för 
att öka på sin egen självkänsla av att vara behjälplig och i viss mån känna ett 
maktbehov. I Koivistos et al. (2004) studie tyckte patienterna att sjuksköterskorna 
utövade tvångsåtgärder mot psykotiska patienter. Dessa metoder hade dock 
motverkande effekt och skapade en större klyfta mellan personal och patienter.  
 
Berg & Hallberg (2000) fann i sin studie att många sjuksköterskor hade svårt att 
beskriva vad psykiatrisk omvårdnad egentligen var. Det som informanterna var överens 
om var att det är viktigt som sjuksköterska att se hela patienten och inte begränsas till 
sjukdomstillståndet utan se till det friska och dess möjligheter. Liknande slutsats kom 
Koivisto et al. (2003) fram till i deras studie, att sjuksköterskor som arbetar inom 
psykiatrin måste ändra fokus från patientens diagnos till patientens upplevelser. Det kan 
vara en svår övergång från att ha arbetat som somatisk sjuksköterska till att jobba inom 
psykiatrin, då fokus ligger på den psykiska hälsan och inte den fysiskt sjuka kroppen. 
 
Vid intervjuer med flera yrkesgrupper så som läkare, sjuksköterskor, skötare och 
undersköterskor framkom det att sjuksköterskan är den som har bäst kontakt med 
patienten under psykostillståndet (Barker et al, 1998). Vilket står i relation till den tid 
sjuksköterskan spenderar tillsammans med patienten och hinner därför ofta utveckla en 
fungerande relation. 
 
Tidigare forskning av Teising (2000) och Koivisto et al. (2003) visar att patienten 
behöver en person som förstår hans eller hennes upplevelse av psykos och dess inverkan 
på dem och deras livssituation. De har även visat att den psykotiska upplevelsen hos 
patienten, som exempelvis rösthallucinationer ofta blivit förbisedd av sjuksköterskan då 
det inte fanns någon förståelse för tillståndet. De har även yttrat att de endast fick 
uppmärksamhet när de bad om det, och att sjukdomsförklaringen var teoretisk och 
oförståelig. I Koivistos et al. (2003) studie kände patienterna att de märkliga psykiska 
känslorna som en psykos utgör, konsumerade deras energi och deras fokus skiftades till 
behovet att skydda sig själva mot svåra upplevelser. Genom att förändra sjukvårdens 
och omgivningens bild av den psykiatriska vården ökar möjligheten att framtida 
patienter vågar söka vård utan att behöva känna skam. Det är för sjuksköterskan av stor 
vikt att en förståelse för patientens upplevelse vid psykos av den psykiatriska vården, då 
med hjälp av den kunskapen få möjligheten att kontribuera till en förbättring av 
patientens tillstånd. 
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Konklusion 

Patienterna i studierna har alla olika upplevelser av den psykiatriska omvårdnaden, 
vilket tyder på att upplevelsen vid psykostillstånd är subjektiv och inte kan 
generaliseras. Många patienter förklarade efter psykosen att de ansåg sig vara trygga när 
de var inneliggande på en psykiatrisk avdelning, då de visste att de under sitt psykotiska 
tillstånd inte kunde skada sig själv eller andra. Andra patienter upplevde en stor 
osäkerhet och rädsla över att vara konstant övervakade av personal, och ansåg att de 
gavs en generaliserad roll. En del patienter stigmatiserade sin sjukdom och sökte inte 
vård direkt då de skämdes över att ha en psykisk sjukdom. 
 
Den övergripande upplevelsen var att relationen mellan patienten och sjuksköterskan 
var väldigt viktig i förhållande till tillfrisknande i psykostillståndet. Genom aktivering 
av vårdpersonal i form av spela spel, gå på promenader och samtal hjälptes patienten 
från att bara se sin sjukdom till att bortse från diagnosen och skapa en förtroendefull 
relation. Det är viktigt för sjuksköterskan att se patienten i sin helhet och som en individ 
och inte bara en patient. Genom att behandla patienten humant avstigmatiseras 
upplevelsen att vara inneliggande på en psykiatrisk avdelning som i många fall upplevs 
som negativt då de historiskt förutfattande meningarna lever kvar. Det som patienterna 
med psykossjukdom behöver är en lugn och trygg miljö för att öka möjligheten till 
tillfriskning, samt möjligheten till att vara delaktig i sin vård för att undvika att förlora 
sin autonomi.  
 

Implikation 

Psykisk ohälsa är idag fortfarande tabubelagd och stigmatiserad från omgivningen. 
Okunskap finns representerad såväl bland hälso- & sjukvårdspersonal som i samhället i 
stort. Sjuksköterskor som är verksamma inom somatisk slutenvård har ofta bristande 
kunskaper om psykossjukdom och psykisk ohälsa.  
 
Inom den psykiatriska vården och vården vid psykos finns det forskning som är inriktad 
mot det specifika sjukdomstillståndet, men fortfarande är omvårdnadsforskningen 
bristfällig. Den forskning som stöder den psykiatriska omvårdnaden är alltför 
generaliserad och icke specifik för olika psykiatriska sjukdomstillstånd. För att 
motverka okunskap och osäkerhet inom omvårdnad av patienter med diagnosen psykos 
inom psykiatrin behöver omvårdnadsvetenskapen forskas på ytterligare. 
Forskningsresultaten kan främja dels utbildningskvalitén inom omvårdnad på olika 
nivåer samt sjuksköterskans möjligheter att ordinera omvårdnadsåtgärder för patienter 
med diagnosen psykos. Konsekvensen kan därmed möjliggöra färre vårdkontakter för 
patienten samt för sjuksköterskan att förstå patientens upplevelse och vårdbehov och på 
så sätt förbättra patientens vård och tillfrisknande.
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Tabell 2. Sökhistorik 
 

Datum	   Databas	   Sökord/Boolska	  
Operatiorer	  

Antal	  	  
Träffar	  

Lästa	  
Abstrakt	  

Urval	  1	   Urval	  2	  

20131021	   CINAHL	   Nursing (Title) AND Psychosis 
(Abstract). Limits: 2003-2013, 
Research Article, Peer reviewed, 
English	  

16	   12	   2	   0	  

20131008	   CINAHL	   Nursing (Fritext) AND 
Psychosis* (Title) NOT 
Postpartum. Limits: 2003-2013, 
Research Article, Peer reviewed, 
English.	  

28	   20	   3	   2	  

20131008	   CINAHL	   Mental health (Fritext) AND 
Psychosis (Fritext) AND 
Nursing (Fritext). Limits: 2003-
2013, Research Article, Peer 
reviewed, English.	  

32	   20	   1	   0	  

20131009	   CINAHL	   Psychosis* AND Nursing* AND 
Care*  
Limits: 2003-2013, Research 
Article, Peer reviewed, English.	  

48	   22	   2	   2	  

20131009	   PsychInfo	   Psychosis (Fritext) AND 
Nursing (Fritext) AND Care* 
AND early (Fritext). 
Limits: Peer reviewed, 2003-
2013.	  

39	   15	   2	   2	  

20131016	   CINAHL	   Psychosis (Fritext) AND 
Nursing (Fritext) AND Inpatient 
(Fritext) 
Limits: Research Article, Peer 
reviewed, Engslish, 2003-2013.	  

13	   10	   2	   1	  

20131021	   PubMed	   Inpatient* AND Experience 
(Fritext) AND Psychosis* NOT 
Schizophrenia (Fritext). 	  

12	   2	   0	   0	  

20131021	   PubMed	   Psychosis* AND Nursing* AND 
Inpatient*. Limits: Journal 
article, research article, 2003-
2013.	  

35	   2	   0	   0	  

20131021	   PsycInfo	   Psychosis* AND Nursing* AND 
Inpatient*. Limits: Journal 
article, research article, 2003-
2013.	  

43	   11	   4	   2	  

20131022	   CINAHL	   Psychosis (Fritext) AND 
Inpatient* AND Early*. 
Limits: Research Article, Peer 
reviewed, English, 2003-2013.	  

18	   10	   2	   1	  

Totalt:	   	   	   284	   124	   18	   10	  
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2012 
Sverige  
Cinahl 

Andreasson, E., 
Skärsäter, I.  

Patients 
treated for 
psychosis and 
theirperceptio
ns of care in 
compulsory 
treatment: 
basis an 
action plan.  

Att beskriva 
patientens 
upplevelse av 
vården vid 
tvångsvård vid 
insjuknande i första 
episoden av psykos. 

Metod 
En kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats, i form av 
intervjuer. I relation till att alla 
människor upplever omvärlden 
olika.  
 
Urval 
För att delta var krävdes det att 
patienten diagnostiserats med en 
psykotisk sjukdom.  Samt att 
patienten vårdats under tvångsvård, 
samt att de ej hade kognitiva 
nedsättningar, 
kommunikationssvårigheter och att 
de talade svenska. Tolv patienter 
deltog, sju män och fem kvinnor, i 
åldern mellan 18-65 
 
Bortfall 
Bortfall redovisas ej.  
 

Patienterna ansåg att 
vården var mycket bra 
och stärkte deras hälsa på 
många sätt. Behovet av 
stöd och uppmuntran från 
personalen för att finna 
sig själv igen var mycket 
stort hos patienterna. De 
viktigaste egenskaperna 
hos personalen var 
förtroendeingivande, 
pålitliga och visade 
empati. De stärkte även 
patienternas självkänsla 
vid läkarsamtal genom att 
strida för patientens 
åsikter.   

Grad II 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2004 
Storbritannien 
PsycInfo 

Etheridge, 
K., 
Yarrow, L., 
Peet, M.  

Pathways to 
care in first 
episode 
pychosis.  

Studiens syfte var att 
bedöma om 
uppkomsten av första 
episod av psykos i 
Roterham motsvarade 
nationella och 
internationella värden 
och identifiera 
eventuella 
möjligheter till tidig 
intervention och 
behandling.  

Metod 
Studien genomfördes med hjälp av ett 
frågeformulär med olika svarsalternativ 
numrerade 1-5 med utrymme för egna 
svar eller kommentarer. Även intervju 
användes för att få kompletterande 
information.  
 
Urval 
Kriterier för att ingå i studien var att en 
nära anhörig eller släkting var 
diagnostiserad med en psykisk 
sjukdom eller åkomma. 18 
vårdtagaredeltog och 12 vårdgivare 
deltog i undersökningen.  
 
Bortfall 
50% av frågeformulären som delades 
ut besvarades.  

Det framkom att 
yrkesverksam personal 
inom somatisk vård ofta 
negligerar eller missar 
psykotiska symptom och 
att patienterna därför ofta 
felbehandlas eller skickas 
hem. Som yrkesverksam 
sjuksköterska är det 
därför mycket viktigt att 
vara öppen för psykotiska 
symptom även inom 
somatisk vård.    

Grad II 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Kanada 
PsycInfo 

Hagen, B., 
Nixon, G.  

Spider in a Jar: 
Women Who 
Have 
Recovered 
From Psychosis 
and Their 
Experience of 
the Mental 
Health Care 
System  
 

Syftet med artikeln 
var att redovisa 
erfarenheter av 
vården hos personer 
som återhämtat sig 
från pyskos och ville 
delge sina 
erfarenheter.  

Metod 
Resultatet av studien baserades på data 
från en större studie. Studien 
genomfördes på kvalitativ bas, med 
hjälp av intervjuer. Intervjuerna 
översattes sedan i transkript, som sedan 
analyserades.  
 
Urval 
18 kvinnor deltog i studien. Krav var 
att deltagarna var minst 18 år, 
engelsktalande och som själv 
identifierat sig som återhämtad från 
psykossjukdomen.  
 
Bortfall 
Bortfall redovisas ej.  

Majoriteten av kvinnorna 
var kritiska gentemot 
psykiatrin då det 
upplevdes som en 
etikettfabrik som sedan 
ledde till en onödig 
stigmatisering. 
Patienterna upplevde att 
de behandlades 
nedvärderande av 
personalen på grund av 
sin psykiatriska diagnos.  

Grad II 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2004 
Finland 
Cinahl 

Koivisto, K., 
Janhonen, S., 
Väisänen, L.  

Patients' 
experiences of 
being helped 
in an inpatient 
setting. 

Syftet med studien 
var att göra den 
psykiatriska vården 
mer patientfokuserad, 
samt att göra 
interaktionerna 
mellan patient och 
sjuksköterska mer 
öppen för patientens 
upplevelse.  

Metod 
Studien genomfördes på kvalitativ bas 
och med fenomenologisk ansats för att 
ge möjlighet att beskriva och analysera 
patienternas upplevelse. Det för att ge 
möjlighet att beskriva upplevelsen av 
psykiatrisk vård.  
 
Urval  
Nio frivilliga patienter deltog, samtliga 
hade nyligen vårdats inom 
slutenvården, på grund av sin första 
eller andra psykos.   
 
Bortfall 
Bortfall redovisas ej.  

Patienterna upplevde 
psykosen som en 
okontrollerbar situation 
där de tappade kontrollen 
över sig själv. Att 
patienterna sedan ges 
möjlighet att fungera som 
en självständig individ 
efter det akuta skedet av 
sjukdomen var viktigt för 
att bevara patientens 
autonomi.   

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2003 
Finland 
Cinahl 
 

Koivisto, K.,  
Janhonen, S., 
Vaisanen L.   
 

Patients's 
expereiences 
of psychosis 
in an inpatient 
setting. 

Att beskriva hur 
patienten upplever sin 
psykos.  

Metod 
En kvalitativ metod som byggde på 
intervjuer med fenomenologisk ansats, 
för att kunna analysera patienternas 
upplevelse. Intervjuerna skedde under 
två tillfällen.   
 
Urval 
Nio frivilliga patienter deltog. Sex 
kvinnor, tre män i åldern mellan 23-57.  
 
Bortfall 
Bortfall redovisas ej.  

Att vårdmiljön inger 
trygghet och lugn, utan 
känsla av institution är 
viktigt för att patienterna 
ska känna trygghet och 
få möjlighet till att 
återhämtning. 
Möjligheten att få 
fungera som en 
självständig individ efter 
det akuta 
sjukdomstillståndet 
värderades hos 
patienterna. Att hjälpa 
till med vardagliga 
sysslor som att diska, 
duka och liknande gav 
patienten en chans att 
rikta tankarna bort från 
sjukdomen en stund och 
var mycket positivt för 
patientens 
välbefinnande.  

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2011 
Storbritannie
n  
Cinahl 

Laugharne, R., 
Priebe, S., 
McCabe, R., 
Garland, N.,  
Clifford, D.  

Trust, choice 
and power in 
mental health 
care: 
Experiences 
of patients 
with 
psychosis.  

Att beskriva 
patientens inställning 
och erfarenheter 
relaterat till tre 
komponenter:  
Vad har du för 
erfarenheter av 
inställningen 
gentemot att upprätta 
ett 
förtroendeingivande 
relatione med 
personalen? Hur stora 
valmöjligheter har 
patienter upplevt att 
de har i vården? 
Finns upplevelser av 
obalans i 
maktförhållanden? 

Metod 
En kvalitativ studie baserat på 
intervjuer i kombination med grounded 
theory och tematisk analys. Detta för 
att få en djupare förståelse och mättnad 
av den data som framkom.  
 
Urval 
Kravet för deltagande var en diagnos 
med psykotisk sjukdom, som 
diagnostiserats inom slutenvården. 80 
personer deltog, kvinnor och män i 
mellan 38-62 år.   
 
Bortfall 
80 personer deltog, vilket motsvarar ett 
deltagande på 20%.  

Patienterna påtalade att 
tillit var en mycket viktig 
del av vården, och kunde 
redogöra för både 
positiva och negativa 
erfarenheter av detta 
inom vården. Att skapa 
en relation mellan 
sjuksköterska patient 
beskrevs som ett 
gemensamt arbete. 
Sjuksköterskan ställs 
inför en mycket stor 
utmaning då denne skall 
skilja på symptom som 
kommer från 
psykossjukdomen och det 
som kommer patienten 
själv.  

Grad II 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2004 
Storbritannie
n  
Cinahl 

O'Toole, M, S., 
Ohlsen, R, I., 
Taylor, T, M., 
Purvis, R., 
Walters, J., 
Pilowsky L, S. 

Treating first 
episode 
psychosis – 
the service 
users’ 
perspective: a 
focus group 
evaluation.  
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patientens 
upplevelser av vård 
utformad efter 
evidensbaserade 
riktlinjer framtagna 
för psykospatienter.   

Metod 
Studien genomfördes med en 
fenomenologisk ansats, med 
tolkningsmeddelande som är en 
speciell form av innehållsanalys. 
 
Urval 
12 patienter med en diagnos av 
schizofreni eller schizoaffektiv 
sjukdom deltog i studien. Samtliga 
hade vårdats enligt de nya riktlinjerna.  
 
Bortfall 
Bortfall redovisas ej.  

Den mänskliga faktorn 
ansågs vara en stor del av 
omvårdnaden. Att känna 
att relationen mellan 
sjuksköterska och patient 
är meningsfull och 
främjande för patienten 
ses som mycket viktigt. 
Sjuksköterskan bör 
främja ett välfungerande 
socialt nätverk för att ge 
möjlighet till stöd för 
patienten efter 
utskrivning. Även ett bra 
stöd från patientens 
anhöriga ses som mycket 
viktigt för tillfrisknandet.  

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2007 
Cinahl 
Finland 

Piippo J., 
Aaltonen, A.  

Mental health 
care: trust and 
mistrust in 
different 
caring 
contexts.  

Syftet var att 
identifiera faktorer 
som skapar möjlighet 
till tillit inom 
psykiatrisk vård.  

Metod 
Studien genomfördes på kvalitativ bas, 
i form av intervjuer med grounded 
theory som ansats.  
 
Urval 
Samtliga deltagare har genomgått 
traditionell behandling av psykos, men 
även deltagit i ett utvecklingsprojekt 
som genomfördes i området där 
studien genomförts. 22 deltog i 
studien, sex män och 16 kvinnor, 
medelåldern var 39år.  
 
Bortfall  
Bortfall redovisas ej.  

Sjuksköterskan bör främja 
en lugn vårdmiljö, 
baserad på rutiner för att 
underlätta vardagen för 
patienten. Genom att låta 
patienten delta i 
diskussion med läkare och 
övriga personalkategorier 
stärks patientens 
autonomi och självkänsla.  

Grad II 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Sverige 
PsycInfo 
 
 

Tidefors I., 
Olin E.  

A need for 
”good eyes”: 
Experiences 
told by 
patients 
diagnosed 
with 
psychosis. 

Att undersöka hur 
patienter, baserat på 
tidigare erfarenheter 
av psykos, beskriver 
deras behov och 
önskningar inom 
psykatrisk vård.  

Metod 
Material bestående av nedskriven data 
från interventionsgrupper med patienter 
med diagnostiserad psykisk sjukdom.  
 
Urval 
Gruppen bestod av fyra män, elva 
kvinnor i åldern mellan 20-45, dessa 
deltog frivilligt.  
 
Bortfall 
Bortfall redovisas ej.  

Patienterna uttryckte 
vikten av att bli sedd som 
en frisk och kompetent 
person. Samt att 
personalens stöd och 
omvårdnad är ytterst 
viktig och bör vara 
lättillgänglig. Att som 
personal motverka 
stigmatisering genom att 
låta patienten uttrycka sin 
åsikter och reflektioner 
gav patienten 
självförtroende och stärkt 
autonomi.  

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2005 
PsycInfo 
Sverige  
 
 
 

Mattson, M., 
Lawoko, S., 
Cullberg, J., 
Olsson, U., 
Hansson, L., 
Forsell, Y. 

Background 
factors as 
determinants 
of satisfaction 
with among 
first-episode 
psychosis 
patients.  

Syftet var att 
utvärdera hur 
tillfredsställda 
patienterna var med 
vården under sin 
första episod av 
psykos, i relation till 
demografiska, 
psykologiska och 
psykosociala faktorer 
innan inläggning.  

Metod 
Studien genomfördes med att 
deltagarna fick fylla i ett frågeformulär, 
där tillfredsställelse vid psykiatrisk 
vård behandlandes. Datan analyserades 
med hjälp av SSPS.  
 
Urval 
Inklusionskriterier var att patienten 
skulle ha sökt psykiatrisk vård för 
första gången, vara i åldern mellan 18-
45, samt utan några diagnostiserade 
hjärnsjukdomar eller missbruk.  
 
Bortfall 
175 patienter fick möjlighet att delta i 
studien, men endast 134 patienter 
deltog.  
 

Resultatet påvisar att 
många patienter hade ett 
bristfälligt kontaktnät och 
endast 43% hade kontakt 
med vänner vid ett eller 
flera tillfällen under 
veckan. 64% hade en 
utbildning motsvarande 
gymansialutbildning, 
14% hade  universitets- 
eller högskoleutbildning.   

Grad I 
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