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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans attityder och kunskap kring 

delat beslutsfattande och återhämtning i psykiatrisk heldygnsvård. Bakgrund: Delat 

beslutsfattande är ett sätt att skapa samarbete mellan patient och vårdgivare för att 

komma fram till gemensamma beslut i behandlingen. Delaktighet påverkar 

återhämtningen positivt och skapar möjlighet för patienten att ta ansvar för sin egen 

psykiska hälsa. Metod: Kvantitativ ansats med enkäter har använts. Enkäter delades ut 

till 80 sjuksköterskor inom två olika sjukvårdområden, varav 49 enkäter besvarades. 

Resultat: Resultatet tyder på att sjuksköterskorna är medvetna om vikten av delaktighet 

och återhämtning. Det finns också en viss förståelse för den icke linjära 

återhämtningsprocessen oavsett utbildningsnivå. Det finns en signifikant skillnad i 

upplevelser, attityder och kunskap kring roller och ansvar i patientens återhämtning där 

de specialistutbildade sjuksköterskorna anger ett högre återhämtningsvärde i 

undersökningen. Den skillnaden är inte synlig i jämförelse mellan de två 

sjukvårdsområdena. Konklusion: Resultatet tyder på att sjuksköterskorna har en 

medvetenhet om delat beslutsfattande och återhämtning. Denna studie kan användas 

som grund för utveckling och utbildning avseende kunskap och attityder kring delat 

beslutsfattande och återhämtning hos sjukvårdspersonal. 
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Abstract 

Aim: The aim with this study was to examine the nurses' attitudes and knowledge about 

shared decision-making and recovery in psychiatric inpatient care. Background: 

Shared decision-making is a way to create cooperation between patient and healthcare 

providers in order to reach common decision in treatment. Participation affects recovery 

positively and creates a possibility for the patient to take responsibility for their own 

health. Method: Quantitative survey research. The surveys were given out within two 

different areas to 80 nurses, 49 nurses answered. Result: The result indicates that the 

nurses are aware of the importance of participation in the patient's recovery. There is 

also a certain understanding of the nonlinear recovery regardless of educational level. 

There is a significant difference in experience, in attitudes and knowledge regarding 

roles and responsibility in the recovery of the patient, nurses having a specialist degree 

in psychiatric care give a higher recovery value than nurses without specialist degree. 

The difference is not significant in terms of comparing the two different health care 

areas. Conclusion: The result indicates that the nurses are aware of the importance of 

participation in the patient's recovery. This study can be used for development and 

education among health care providers when it comes to knowledge and attitudes about 

shared decision-making and recovery in psychiatric inpatient care. 
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Inledning 

Med personcentrerad vård synliggörs personen vilket skiljer sig från vård med ett 

patientperspektiv då sjukdomen står i fokus. Inte heller ett individperspektiv tydliggör 

det som utmärker personen med en egen individuell syn på vad hälsa innebär, vilka 

personliga resurser som finns och i vilket socialt sammanhang personen befinner sig 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det finns ett behov av tydliggörande av 

begreppet personcentrerad vård avseende den psykiatriska slutenvården då många 

faktorer bland annat vårdmiljön och delat beslutsfattande är av betydelse för 

återhämtningen (Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2014). Shared decision making, 

eller delat beslutsfattande, är en modell som kan hjälpa till att upprätthålla och stärka 

viktiga värderingar för patienten som till exempel självbestämmande. Det innebär ett 

samarbete mellan vårdare och vårdtagare där information och kunskap delas och på så 

sätt kan för- och nackdelar värderas och ett gemensamt beslut kan fattas (Deegan & 

Drake, 2006). I omvårdnadsarbetet är det viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som 

påverkar uppfattningen om god hälsa. Samarbete och möjlighet att påverka viktiga 

faktorer i livet anses som positivt för att uppleva god hälsa. Både personal och patienter 

värdesätter självständighet högt och även självkänsla och livskvalitet är viktigt för att 

uppleva hälsa (Jormfeldt, 2010). Även patientens delaktighet är viktig för 

återhämningen (Kidd, Kenney & Mc Kinstry, 2014). Den nya patientlagen (SFS 

2014:821) som trädde i kraft i januari 2015 syftar bland annat till att främja patientens 

självbestämmande och delaktighet. Även om en person på grund av allvarliga psykiska 

symtom uppfyller kriterierna för LPT, det vill säga lagen om psykiatrisk tvångsvård, ska 

vården så långt det är möjligt utföras i samförstånd med patienten (Strand, Holmberg & 

Söderberg, 2009). 

 

Bakgrund  

I Sverige kan den psykiatriska slutenvården bedrivas på frivillig basis eller med tvång. 

Patienterna varierar i ålder, kön och etnicitet. De har ofta olika psykiatriska diagnoser. 

Regler och rutiner inom den psykiatriska slutenvården är likvärdigt utformade i hela 

landet. De sjuksköterskor som arbetar där är antingen specialistutbildade eller 

grundutbildade (Molin, Graneheim & Lindgren, 2016). Vården i Sydsverige styrs av 

likvärdiga mål, vilket kan ses vid jämförelse av beskrivningar av vården inom två olika 

regioner. Hög livskvalitet med nöjda invånare kan sägas vara det övergripande syftet för 

de båda verksamheterna som ingick i studien. När det gäller att tillgodose invånarnas 

behov av sjukvård styrs uppdraget av Hälso- och sjukvårdslagen där behov och bästa 

tillgängliga kunskap är de grundläggande faktorerna. Likvärdig och jämlik vård ska 

erbjudas av kompetenta medarbetare som upplever att de har de förutsättningar och den 

kompetens som behövs för att utföra sina uppgifter. Ytterligare finns en önskan om att 
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vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är delaktiga (Region Halland, 2014; 

Region Skåne, 2015). 

I omvårdnaden av patienter med psykisk sjukdom är målsättnigen att genom olika 

insatser stärka individen så att hon eller han kan uppnå en känsla av att ha kontroll över 

sitt liv och sin tillvaro (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). 

Psykiatrisjuksköterskan har en betydande roll i att verka för ett införande av 

återhämtningsinriktad omvårdnad. Tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal 

har psykiatrisjuksköterskan en viktig funktion och ett ansvar att stötta patienterna att 

vara delaktiga och fatta egna beslut, även när dessa inte stämmer överens med 

behandlaren. Ett sådant stöd gynnar återhämtningen och vårdprocessen blir mer effektiv 

(Dahlqvist-Jönsson, Schön, Rosenberg, Sandlund & Svedberg, 2015; Deegan, 2005). 

Delat beslutsfattande är viktigt för samarbetet mellan vårdgivare och patient. Det stärker 

individen att fatta egna beslut vilket leder till ökad autonomi. Delaktighet är 

grundläggande i det återhämtningsinriktade omvårdnadsarbetet. Genom att använda sig 

av delat beslutsfattande erhålls en möjlighet att tillsammans med patienten bedöma både 

för- och nackdelar som påverkar återhämtningen efter att ha drabbats av psykisk ohälsa 

(Elwin et al., 2012; Leamy, Bird, Boutillier, Williams & Slade, 2011; Schön & 

Rosenberg, 2013). 

Det har i olika studier framkommit att både kommunikation och patientcentrerad vård 

har stor betydelse för resultatet, utfallet och hur nöjd patienten är med sin vård. Ett 

samarbete mellan vårdare och patient i frågor som rör bland annat identifiering av 

problem, målsättning och beslutsfattande påverkar patienten positivt både psykiskt och 

fysiskt. På det psykiska planet minskar den känslomässiga påfrestningen, tilliten ökar 

och patienten känner sig mer nöjd. Vad det gäller den fysiska inverkan påverkas bland 

annat blodsockret och blodtrycket positivt (Matthias, Salyers, Rollins & Frankel, 2012). 

Med anledning av att delat beslutsfattande förespråkas som en etisk viktig komponent 

inom den personcentrerade vården undersöktes beslutsfattande avseende medicinering. 

Resultatet visade att det fanns en skillnad beroende på vem som tog initiativet. Även om 

patienten ofta blev uppmanad att vara delaktig så ledde det till fler diskussioner och 

meningsskiljaktigheter om patienten tog första initiativet, men resulterade ofta i att 

patientens önskemål fick råda (Matthias et al., 2012). Delat beslutsfattande är helt 

beroende av ömsesidig respekt mellan patient och vårdgivare och att en öppen dialog 

behövs där målet är att uppnå delaktighet. Patienter och vårdgivare kan ha skilda 

uppfattningar om vad delat beslutsfattande innebär så det är därför av stor vikt att både 

vårdpersonal och patienter får information och kunskap om delat beslutsfattande och 

återhämtning (Rise, Solbjör, Westersund, Grimstad & Steinsbeck, 2010). 



 

3 

 

En patient kan bygga upp ett förtroende till vårdgivaren när kommunikationen fungerar 

och det leder till ett samarbete och i förlängningen återhämtning. Återhämtning beskrivs 

som en icke linjär process och är beroende av flera faktorer bland annat socialt stöd, 

effektiv behandling samt meningsfull tillvaro. Återhämtning är numera ett begrepp som 

får en alltmer framträdande roll. Med ett personcentrerat arbetssätt syns individen och 

inte dess sjukdom, vilket är en förutsättning för återhämtning (Chen, Krupa, Lysagh, 

McCay & Piat, 2013). Trots internationella riktlinjer har begreppet återhämtning visat 

sig vara oklart. Det finns olika faktorer som kan ligga till grund för behandling som har 

ett återhämtningsperspektiv. Här ingår bland annat att delge patienten information, se 

patienten som delaktig i sin vård och stödja patienten att definiera sina egna behov och 

mål med behandlingen (Boutillier, Leamy, Bird, Davidson, Williams & Slade, 2011). 

När sjuksköterskor inom akutsjukvården fick möjlighet att reflektera över sin syn på 

begreppet återhämtning framkom bland annat vikten av att skapa meningsfulla 

relationer. Möjligheten till samtal utvecklar en relation som är nödvändig för att kunna 

samarbeta kring behandlingen. Tyvärr upplevde sjuksköterskorna ofta att tid för 

planerade samtal saknades men spontant småprat kunde inleda en relation som ett 

samarbete kunde utvecklas ur (McKenna, Furness, Dhital, Ennis, Houghton, Lupson & 

Toomey, 2014). Samarbete mellan personal och personer med egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa kan ha betydelse för att identifiera faktorer som påverkar 

återhämtningen. Detta för att i större utsträckning ha möjlighet att påverka 

organisatoriska faktorer såsom tid, utbildning och attityder som kan hindra utvecklingen 

av det återhämtningsinriktade arbetet (Kidd et al., 2014).  

Det har visat sig att ett flertal olika yrkesgrupper inte upplevde sig vara delaktiga i 

beslutsprocessen. Detta på grund av att beslut rörande behandling skulle tas av personal 

på högre nivå, till exempel en läkare eller psykiatriker (Stacey et al., 2015). Av de 

personer som med anledning av psykisk ohälsa har haft kontakt med vården är det cirka 

en tredjedel som väljer att avsluta den. Det kan bero på bland annat upplevelsen av att 

inte ha möjlighet att påverka sin behandling, samt en känsla av att ingen lyssnar. Detta 

trots att den psykiatriska vården bygger på ett samarbete som grundas på en relation 

mellan patient och vårdgivare (O'Brien, Fahmy & Sing, 2009). Även om delat 

beslutsfattande förespråkas är det viktigt att ta hänsyn till i hur stor utsträckning 

patienter önskar vara delaktiga. Därför kan det vara av betydelse att beakta i vilken grad 

delaktighet önskas och att vårdgivare tillgodoser detta (Klingaman et al., 2015).  

Hälso- och sjukvårdspersonal blev tillfrågade om vad de ansåg kunde ses som hinder 

eller möjligheter för delat beslutsfattande inom den psykiatriska vården. Tre stora teman 

framkom, faktorer som berodde på patienten, faktorer som berodde på miljön och 

faktorer som berodde på personalen. Personalens attityd eller motivation identifierades 

som en avgörande faktor likväl som deras kunskap och förmåga att engagera patienterna 

i processen. För att kunna utveckla den terapeutiska relationen, som är nödvändig för 
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delat beslutsfattande, ansågs det betydelsefullt att personalen både var intresserad av 

patientens perspektiv, men också att de på ett ärligt vis kunde delge och diskutera 

information om till exempel biverkningar (Chong, Aslani & Chen, 2013). Även om 

ökad delaktighet eftersträvas har olika svårigheter med införandet av ett ökat samarbete 

mellan patienter och personal på sjukhus framkommit. Otillgängliga sjuksköterskor och 

när adekvat information inte delgavs till patienten, ledde ofta till uppfattningen att 

vårdgivaren var opersonlig och paternalistisk. Hög arbetsbelastning, hög 

personalomsättning och hög sjukfrånvaro är några orsaker som har framkommit som 

kan ligga till hinder för en ökad patientdelaktighet, men även patientens önskan om 

delaktighet bör beaktas. Generellt sett har studier visat att äldre patienter önskar en mer 

passiv roll än yngre, men även utbildning och bakgrund inverkar (Storm & Edwards, 

2013). Teori och verklighet stämmer inte alltid när det gäller hur delat beslutsfattande 

uppfattas. Det som patienten anser vara delat beslutsfattande kan ibland ligga långt ifrån 

de teoretiska begreppen som vårdgivaren lärt in. Vissa patienter anser att delat 

beslutsfattande är en process vilket innebär att patienten själv tar ett beslut och att denne 

skulle behöva konsultera vårdgivaren efteråt. Medan delat beslutsfattande enligt 

vårdgivaren är något som beslutas tillsammans i stunden det ska utföras. Det finns 

alltför stora informations- och tolkningsskillnader i vad delat beslutsfattande innebär 

(Woltman & Whitley, 2010).  

 

Teoretisk omvårdnadsmodell 

Phil Barker föddes i Skottland och blev på så sätt influerad av tidvattnet och dess 

rörelse, vilket han jämförde med patienter och deras föränderliga mående i 

återhämtningsprocessen, en icke linjär funktion. Patienten ofta har lösningen på sina 

problem och varje patient äger sin livsvärld. Patienten har också rätt att använda egna 

ord och uttryck i sina berättelser (Brookes, 2009; Buchanan-Barker & Barker, 2008).  

Barkers omvårdnadsmodell är en filosofisk omvårdnadsmodell och bygger på 

omvårdnadsforskning och kan implementeras inom de flesta discipliner inom 

psykiatrisk sjukvård. Enligt Barker är samarbetet och delaktigheten i vården avgörande 

för återhämtningen, sjuksköterskan bör ha genuint intresse för människan och finnas till 

hands då det psykiska måendet sviktar, eftersom modellen bygger på att sjuksköterskan 

ska hjälpa patienten att ta fram de inneboende resurserna som finns inne i patienten. 

Enligt Barkers modell bör sjuksköterskan och patienten arbeta i ett team och vara 

varandras lärjungar. Anhöriga är också nyckelpersoner då de i vardagen får ta del av 

patientens psykiska mående (Brookes, 2009).   

För att få ett bra resultat av arbetet med tidvattenmodellen utarbetades ett antal 

kompetenser, ett slags hjälp för vårdpersonal att genomföra en god omvårdnad enligt 
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modellen ovan. Exempel på dessa är att vårdgivaren behöver lyssna aktivt och hjälpa 

patienten få sin historia hörd. Patientens eget språk är som ovan nämnt viktigt men 

vårdpersonal kan ibland hjälpa patienten att förstå sina egna erfarenheter och eller 

uttrycka sig. Ett genuint intresse för patientens berättelse kan fås genom att ställa frågor 

samt att låta patienten berätta i sin egen takt. Att vara patientens lärjunge kan vara att 

hjälpa patienten att uttrycka särskilda behov men också att hjälpa patienten att 

identifiera problem i livet, vad som behövs göras och genomföra det. Patienten kan 

behöva hjälp med att bli uppmärksammad på vad som kan var bra för dem och vad som 

kan verka emot dem i det dagliga livet. Här kan sjuksköterskan vara behjälplig att se 

vad som skulle kunna vara till hjälp i det dagliga livet. Vårdpersonal kan hjälpa 

patienten att ta små steg i rätt riktning i återhämtningen genom att få patienten att inte 

fokusera på problem utan att istället ge en positiv bild av framtiden och ta ett steg i rätt 

riktning mot uppsatt mål. Tid är viktigt för återhämtning. Det är viktigt att vårdpersonal 

visar patienten att det finns tid avsatt för dem och att vårdpersonal verkligen värderar 

vikten av tid tillsammans med patienten. Patienten kan behöva hjälp att hitta sina egna 

styrkor och svagheter. Vårdpersonal kan hjälpa patienten att utveckla en tro på sig själv 

och på så sätt kan patienten också hjälpa sig själv. Patienten kan även behöva hjälp med 

att utveckla medvetenhet om små, små förändringar i återhämtningen och förstå vad 

som lett fram till dessa förändringar. Vårdpersonal bör vara transparenta och verkligen 

se till att patienten förstår syftet i alla delar av återhämtningsprocessen. Patienten ska få 

ta del av alla dokument och ha tillgång till vårdplan (Buchanan-Barker & Barker, 2008). 

När både personal och patient fick information om vad delat beslutsfattande är och i en 

studie får prova detta visade det sig att resultatet blev positivt både för personal och 

patient. Patienterna upplevde en bättre livskvalitet, blev mer nöjda med vården och 

följsamheten blev bättre. Personalen blev mer självsäker i sin roll som vårdgivare och 

fick en bättre förståelse för patientens behov. Delat beslutsfattande i omvårdnad bör 

vara rutin inom sjukvården eftersom det visat sig ge goda resultat i återhämtningen hos 

patienter. Vid delat beslutsfattande upptäcker vårdpersonal att många patienter har sina 

egna målsättningar med omvårdnad och tillfrisknande, detta stämmer bra överens med 

vad Barker också upptäckte när han började implementera sin omvårdnadsmodell 

(Brookes, 2009; O'Sullivan & Rae, 2013). Patienter och vårdgivare behöver tänka över 

begreppen delat beslutsfattande och återhämtning. Även om de har en gemensam 

definition om delat beslutsfattande har det visat sig att aspekterna värderas olika. 

Vårdgivare och patienter behöver därför ökad kunskap om delat beslutsfattande och 

återhämtning för att få en gemensam definition av vad det innebär (Rise et al., 2010). 

Faktorer som har betydelse för delat beslutsfattande kan bland annat härledas till 

personalens attityd och tilltro till patientens egna förmåga att ta ansvar men även att 

patienten känner sig respekterad (Dahlqvist-Jönsson et al., 2015). 
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Problemformulering 

Då det finns skillnader i uppfattning om vad delat beslutsfattande och återhämtning 

innebär behöver dessa undersökas vidare. Avsikten med studien var att kunna beskriva 

kunskap, attityder och eventuella skillnader hos sjuksköterskor inom den psykiatriska 

heldygnsvården och identifiera utvecklingsområden.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskans attityder och kunskap kring 

delat beslutsfattande och återhämtning inom psykiatrisk heldygnsvård. 

 

 

Metod 

 

Design 

Denna studie har en beskrivande och jämförande design. Kvantitativ ansats har använts, 

en metod där insamlad data från enkät kan översättas till siffror och beskrivas i tabeller. 

Kvantitativ analys tolkar data och kan användas för att jämföra skillnader och likheter 

mellan olika grupper (Polit & Beck, 2012). Det vetenskapligt framtagna frågeformuläret 

Recovery Knowledge Inventory (RKI) användes. Frågorna i enkäten syftar till att 

undersöka vilka kunskaper sjuksköterskor inom psykiatrin har angående delat 

beslutsfattande i omvårdnaden och återhämtningen för patienter med psykisk sjukdom 

och missbruk (Bedregal, O'Connel & Davidson, 2006). Denna studie utgjorde en del av 

ett större nationellt projekt om delat beslutsfattande för personer med erfarenhet av 

långvarig psykisk ohälsa och vård och omsorg. 

 

Urval 

Urvalet bestod av grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom psykiatrisk heldygnsvård. Sjuksköterskorna hade 

oregelbundna arbetstider och arbetade inom heldygnsvården i två regioner i Sydsverige. 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor anställda på respektive sjukhus 

psykiatriavdelningar med mer än ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. 
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Exklusionskriterier var sjuksköterskor som hade mindre än ett års arbetslivserfarenhet. 

Samtliga sjuksköterskor med mer än ett års arbetslivserfarenhet på samtliga psykiatriska 

vårdavdelningar inom de båda områdena tillfrågades. Sammanlagt delades 80 stycken 

enkäter ut på de två olika klinikerna. Det var 49 personer svarade på enkäterna och alla 

svarade på samtliga frågor. Ingen av de deltagande hade någon önskan att avbryta 

studien. Bortfallet var 31 stycken sjuksköterskor. 

 

Studiekontext 

 

Område 1 

Inom område 1 är det driftsnämnden för Psykiatri som beslutar om inriktning och mål 

för psykiatrins verksamhet inom regionen. Psykiatriförvaltningen beskriver hur mål och 

visioner ska genomföras och verksamhetsområdet verkställer mål och visioner. På lägre 

nivå är det avdelning eller mottagning som upprättar handlingsplaner för att nå uppsatta 

mål. 

Gällande inflytande i vården ska åsikter från patienter och närstående tas tillvara. Detta 

ska ligga till grund för förbättringsarbeten inom den psykiatriska vården i regionen. För 

att patienterna ska känna sig delaktiga i vården ska psykiatrin se till att patienterna 

känner sig trygga och välinformerade. Det är av stor vikt att den information som ges 

till patienter inom psykiatrin är lättförstådd samt lättillgänglig.  

Arbetet med kompetensutveckling för medarbetarna skapar möjligheter vilket innebär 

att medarbetarna ska inneha hög kunskap om evidensbaserad vård och behandling och 

gällande rutiner för vård och omsorg inom psykiatrin (Verksamhetsplan Psykiatrin 

Halland, 2014). 

 

Område 2 

Regionen består av olika förvaltningar. Dessa har ett gemensamt ansvar för att 

tillgodose behovet av hälso- och sjukvård. Avseende område psykiatri innebär de 

övergripande målen hög tillgänglighet, sammanhållna vårdprocesser, hög 

patientdelaktighet, god följsamhet, hög täckningsgrad till kvalitetsregistren samt färre 

självmord. 
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För att kunna tillgodose invånarnas ökade krav på bland annat hög kvalitet, direkt 

tillgång och valfrihet, kommer regionen att arbeta med bland annat förebyggande och 

hälsofrämjande arbete tillsammans med andra aktörer för att undvika både kroppslig 

och psykisk ohälsa, utveckla den personcentrerade vården och säkerställa patientens rätt 

till information och delaktighet. 

När det gäller den psykiska ohälsan är avsikten att förbättra levnadsvillkoren för dem 

som är drabbade, men också att förbättra attityderna till den psykiska ohälsan. Det finns 

också en intention att överlag förbättra det psykiska måendet. Den psykiatriska vården 

inom regionen ska vara likvärdig. 

Regionen i område 2 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna ska 

känna sig delaktiga och uppleva att de har förutsättningar för att klara sina uppgifter 

(Region Skåne, 2015). 

 

Datainsamling 

Efter verksamhetschefens godkännande (bilaga A) tillfrågades de olika enhetscheferna 

om tillstånd. Enhetscheferna på respektive avdelning lämnade ut information om vilka 

informanter som var aktuella. Därefter delades enkäterna och samtyckesblanketterna 

(bilaga B och C) ut på respektive avdelning på anvisad plats. Dessa fylldes i under 

arbetstid. Den beräknade tiden för detta var ca 5 minuter. Deltagarna informerades om 

att enkäten skulle läggas i det medföljande kuvertet. Datainsamlingen pågick under två 

veckor. Detta för att täcka in alla arbetstider på avdelningarna. Därefter samlades 

materialet in. Enkäten innehöll även bakgrundsfrågor (bilaga C) som ålder, kön, 

yrkesprofession och hur många år informanterna har arbetat inom psykiatrin, om 

informanterna har tagit del av någon utbildning om återhämtning och till sist om 

informanterna har deltagit i någon utbildning om delat beslutsfattande. 

 

Instrument 

Det vetenskapligt framtagna frågeformuläret Recovery Knowledge Inventory_Vers 

SDM (RKI) (Bedregal et al., 2006) består av 20 frågor av Likert-typ där de fem 

svarsalternativen anges från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt" (Eilertsson, 

2003). 

RKI- instrumentet utvecklades i Connecticut för att få vårdpersonal mer 

återhämtningsinriktad. Då återhämtning visade sig vara ett multidimensionellt uttryck 
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med olika betydelser för olika grupper, dels som traditionell återhämtning med fokus på 

symtom och symtomlindring, dels främjande av egenvård och att återhämtning kan vara 

ett tillstånd som inte utesluter symtom eller missbruk och att det finns personliga och 

meningsfulla mål med återhämtningen. Baserat på detta identifierades följande problem 

i främjandet av införande av återhämtningsinriktad återhämtning; patientens 

uppriktighet/ärlighet, individuell återhämtning, kulturella skillnader, självbestämmande, 

valmöjligheter och risktagande, sjukdomsinsikt, meningsfulla aktiviteter, stigmatisering, 

hitta sig själv, hopp och återhämtningsprocessens icke-linjära process. Ett instrument 

med 36 frågor utformades av Likert-modell, hälften av frågorna var inriktade på 

återhämtningsprocessen, andra hälften var inte det. Efter att 169 personal hade svarat, 

analyserades svaren och det bestämdes att 17 frågor skulle sparas och att 3 frågor skulle 

läggas till. Således kvarstod 20 frågor. Fyra faktorer framkom i resultatet. Cronbachs 

alpha användes för att styrka instrumentets reliabilitet för respektive faktor; faktor 1: 

0.81, faktor 2: 0.70, faktor 3. 0.63 och faktor 4: 0.47 (Bedregal et al., 2006). Den 

svenska versionen har konstruerats genom översättning-tillbaka översättning procedur 

(Brislin 1970; Cha, Kim & Erlen, 2007).  

Faktor 1 

Frågorna handlar om roller och ansvar i återhämtningen, fråga nr 2, 6, 7, 9, 10, 11, 18. 

Dessa frågor handlar om risktagande, beslutsfattande, roller kring ansvar hos de som är i 

återhämtningsprocessen, exempelvis påståendet om människor med psykisk ohälsa eller 

missbruk inte ska behöva ta ansvar för händelser i det dagliga livet och inte behöva 

möta motgångar i livet. 

Faktor 2 

Här beskrivs återhämtning som en icke-linjär process, fråga nr 4, 14, 15, 16, 17, 19.  

Frågor som belyser sjukdomsrollen, behandlande av symtom och 

återhämtningsprocessen liknad vid att ta ett steg framåt utan att kliva tillbaka för mycket 

men även vad vårdpersonal har för kunskap om själva återhämtningen, att den inte är 

linjär. Att en patient inte måste vara fri från sjukdom eller symtom för att vara i 

återhämtning. Vårdpersonal bör veta att återhämtning skiljer sig från person till person 

och att det kan ske på olika sätt. 

Faktor 3 

Denna faktor berör självdefinition och brukarstöd, fråga nr 1, 3, 8, 12, 20. Dessa frågor 

handlar om att skaffa en identitet och inte vara sin sjukdom, vikten av att ha meningsfull 

fritid och att förverkliga sina drömmar. 
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Faktor 4 

Här beskrivs förväntningar på återhämtning, fråga nr 5, 13. Frågor som berör att inte 

ställa för höga förväntningar på återhämtningsprocessen, vilket kan verka negativt för 

återhämtningen men också att det kan påverka patienten negativt om för höga krav ställs 

på patienten. 

 

 

Databearbetning 

Enkätsvaren omarbetades i dataprogrammet Excel. Siffrorna fördes därefter in i ett 

dataprogram för beskrivande och analytisk statistik (SPSS version: IBM SPSS Statistics 

22). Svaren ordnades enligt ordinalskala och icke-parametrisk test, Mann-Whitneys U-

test (med signifikansvärde p=0.05), användes för bearbetning av data. Icke-parametrisk 

test lämpar sig väl vid ett mindre urval men också för att kunna jämföra svaren mellan 

två oberoende grupper (Polit & Beck, 2012). Frågorna har analyserats både som 

enskilda frågor och med avseende på de fyra olika faktorerna som berör återhämtning; 

Faktor 1 - roller och ansvar i återhämtningen (7 frågor). Faktor 2 – en icke-linjär 

återhämtningsprocess (6 frågor). Faktor 3 – självdefinition och brukarstöd (5 frågor). 

Faktor 4 - förväntningar på återhämtning (2 frågor). RKI-instrumentet är uppbyggt på så 

sätt att femton av frågorna ger svaret ”instämmer inte alls” det högsta 

återhämtningsvärdet. I fem frågor (1, 3, 8, 12 och 20) ger svaret ”instämmer helt” det 

högsta återhämtningsvärdet (Bedregal et al., 2006). Medelvärden har använts för att få 

ett genomsnittsvärde och median för att definiera det mellersta värdet vilket visar hur 

svaren har fördelats (Eilertsson, 2003). 

 

Etiska överväganden 

Studien föregicks av en etisk prövning vid den lokala etikprövningsgruppen vid 

Högskolan i Halmstad, (Dnr: UI2015/517). Allt insamlat material hanterades enligt de 

forskningsprinciper som gäller (Polit & Beck, 2012). Det insamlade materialet 

behandlades konfidentiellt och förvarades inlåst på respektive arbetsplats. 

Datamaterialet kodades och kunde inte härledas till person. Kodnyckeln förvarades 

åtskilt från övrigt material.  

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från berörda enhetschefer. Kontaktuppgifter 

fanns tillgängliga för alla berörda. Informanterna blev inte utsatta för någon risk eller 

skada och deras autonomi och personliga integritet respekterades enligt 



 

11 

 

Helsingforsdeklarationen (SFS 2003:460). Medverkan var frivillig och kunde när som 

helst avbrytas, utan konsekvenser och utan ifrågasättande. Informanterna befann sig inte 

i en beroendesituation, men några av de som blev tillfrågade var kollegor till de som 

utförde undersökningen. Personliga relationer kan ha påverkat fler informanter att delta 

i studien. För att kunna fatta välgrundade beslut fick både enhetschefer och informanter 

skriftlig information om studien. Informanterna skrev under en samtyckesblankett efter 

att ha fått skriftlig information om studien. 

Det fanns en medvetenhet om vikten av ett frivilligt deltagande och en respekt för 

kolleger som nekade att delta i studien. Det fanns en risk att medverkan i 

undersökningen kunde upplevas som besvärlig och ta tid från omvårdnadsarbetet med 

psykiskt sjuka människor och detta kunde leda till viss irritation. Svaren kan ha 

påverkats av det faktum att vissa av informanterna var nära kollegor. Studien kan 

däremot ha bidragit till en ökad medvetenhet om delat beslutsfattande och återhämtning. 

Det har eftersträvats att redovisa resultaten av studien på ett rättvisande sätt. 
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Resultat 

Totalt i studien ingick 13 män och 36 kvinnor. Sociodemografisk data beskrivs i tabell 1 

och 2. Resultatet av studien redovisas i tabell 3 - 6. 

Tabell 1. Sociodemografiska åldersdata för deltagarna (n=49) 

År                                                                                    Ålder 

  

Yngst 

  

27 

 Äldst 

  

63 

 Medelålder   47   

     

     

     Tabell 2. Sociodemografisk bakgrundsdata (n=49) 

Rubrik                                                                        Antal 

  

Kön 

    Män 

  

13 

 Kvinnor 

  

36 

 Yrkesverksamma år 

   1-5 

  

15 

 6-10 

  

10 

 11-15 

  

2 

 16-20 

  

4 

 21 eller längre 

 

18 

 Utbildningsnivå inom omvårdnad 

 Grundutbildad sjuksköterska 41 

 Specialistutbildad sjuksköterska 8 

 Deltagit i utbildning inomdelat beslutsfattande 

Ja 

  

2 

 Nej 

  

47 

 Deltagit i utbildning inom återhämtning 

 Ja 

  

8 

 Nej     41   

 

    

 

De två olika regionerna i Sydsverige benämns som område 1 och område 2 i studien. 

Område 1 hade fler specialistutbildade sjuksköterskor i relation till grundutbildade 

sjuksköterskor, ca 1/3 jämfört med område 2 där endast två av 31 hade genomgått 

specialistutbildning. Totalt åtta stycken uppgav att de hade fått utbildning inom 

återhämtning, två stycken från område 1 och sex stycken från område 2. Gällande 

utbildning i delat beslutsfattande var det endast en från respektive område som uppgav att 

de hade genomfört detta. 
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Tabell 3. Sjuksköterskornas attityder och kunskap kring delat 

beslutsfattande och återhämtning. Medelvärdet och medianvärdet, 

fråga för fråga och uppdelat mellan grund och specialistutbildade 

sjuksköterskor.  

 RKI Mean ssk 

grund 

(n=41) 

Median ssk 

grund 

(n=41) 

Mean 

specialist 

(n=8) 

Median 

specialist 

(n=8) 

P(0,05) 

Fråga1         4.00             4.00             4.25             4.00           0.464     

Fråga 2         3.85             4.00             4.75             5.00          0.013     

Fråga 3         3.51             4.00             3.88             4.00           0.417     

Fråga 4         2.29             2.00             2.38             2.00           0.905     

Fråga 5         2.49             2.00             2.75             2.00           0.568     

      Fråga 6         4.24             4.00             4.75             5.00           0.143     

Fråga 7         2.88             3.00             2.88             3.00           0.884     

Fråga 8         4.02             4.00             3.88             4.00           0.432     

Fråga 9         4.05             4.00             4.00             4.00           0.842     

Fråga10         3.93             4.00             4.50             4.50           0.244     

      Fråga11         4.37             5.00             4.88             5.00           0.097     

Fråga12         3.59             4.00             3.38             3.50           0.604     

Fråga13         2.41             2.00             3.25             3.00           0.039     

Fråga14         3.73             4.00             4.00             4.00           0.481     

Fråga15         2.90             2.00             3.00             3.00           0.760     

      Fråga16         2.51             2.00             2.50             2.50           0.884     

Fråga17         2.27             2.00             2.50             2.50           0.623     

Fråga18         3.61             4.00             4.50             4.50          0.016     

Fråga19         3.00             3.00             3.50             3.50           0.244     

Fråga20         4.15             4.00             4.38             4.50           0.532     

Mann-Whitney  u-test         

 

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan hur grundutbildade och 

specialistutbildade sjuksköterskor har svarat avseende fråga 2, 13 och 18. Fråga 2 och 

18 ingår i faktor 1 (roller, ansvar och beslutsfattande) och fråga 13 ingår i faktor 4 

(förväntningar i återhämtning). Fråga 2 handlar om att personer som är i psykiatrisk 

behandling sannolikt inte kan fatta beslut och sätta upp egna mål för sin behandling. 

Enligt undersökningen svarade de flesta av specialistsjuksköterskorna att de inte alls 

instämmer medan de grundutbildade sjuksköterskorna svarade att de inte instämmer 

men är mer osäkra. Specialistsjuksköterskorna har angett högst återhämtningsvärde på 
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fråga 2 vilket tyder på att de i högre utsträckning anser att personer som är i psykiatrisk 

behandling kan sätta upp mål för sin egen behandling och vara delaktiga i beslut som 

fattas, än grundutbildade sjuksköterskor gör.  

Fråga 18 handlar om att återhämtning är mest relevant för de patienter som har 

genomfört eller är nära att avsluta sin behandling. Fråga 18 ingår också i faktor 1 som 

belyser roller och ansvar i återhämtningen. Här var de grundutbildade sjuksköterskorna 

mer osäkra eller instämde till viss del medan de specialistutbildade sjuksköterskorna 

svarade mer åt instämmer inte alls, det vill säga att de specialistutbildade 

sjuksköterskorna inte ansåg att återhämtning var mest relevant för de patienter som 

genomfört eller var nära att avsluta sin behandling.  

Faktor 4 tar upp förväntningar i återhämtningen och i faktor 4 ingår fråga 13. Fråga 13 

handlar om hur det påverkar patienten negativt om det ställs för höga förväntningar på 

honom eller henne. Här visade resultatet att de specialistutbildade sjuksköterskorna var 

mer osäkra än de grundutbildade som svarade att de flesta instämde i att det påverkar 

patienten negativt om det ställs för höga krav på honom eller henne. 

Inom de ovan nämnda faktorerna ger svaret "instämmer inte alls" det högsta 

återhämtningsvärdet. De båda grupperna har gett svar som anger ett högt 

återhämtningsvärde där de specialistutbildade sjuksköterskorna har angett det 

svarsalternativ som ger det högsta återhämtningsvärdet. 
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Tabell 4. Sjuksköterskornas attityder och kunskap kring delat beslutsfattande och 

återhämtning. Medelvärdet, median, fråga för fråga. Uppdelat mellan område 

1och 2. 

RKI Mean 

område 1 

(n-18) 

Median 

område 1 

(n=18) 

Mean 

område 2 

(n=31) 

Median  

område 2  

(n=31) 

P(0,05) 

 Fråga 1          4.17             4.00             3,97             4.00     

      

0.389     

 Fråga 2          4.17             4.50             3.90             4.00     0.232     

 Fråga 3          3.61             4.00             3.55             4.00     0.947     

 Fråga 4          2.11             2.00             2.42             2.00     0.175     

 Fråga 5          2.56             2.00             2.52             2.00     0.901     

       Fråga 6          4.44             5.00             4.26             4.00     0.452     

 Fråga 7          2.83             3.00             2.90             3.00     0.983     

 Fråga 8          4.06             4.00             3.97             4.00     0.963     

 Fråga 9          3.94             4.00             4.10             4.00     0.982     

 Fråga10          4.06             4.00             4.00             4.00     0.671     

       Fråga11          4.67             5.00             4.32             4.00     0.039 

 Fråga12          3.56             4.00             3.55             4.00     0.930     

 Fråga13          2.94             3.00             2.32             2.00     0.025 

 Fråga14          3.83             4.00             3.74             4.00     0.660     

 Fråga15          2.94             3.00             2.90             2.00     0.841     

       Fråga16          2.72             2.50             2.39             2.00     0.144     

 Fråga17          2.39             2.00             2.26             2.00     0.571     

 Fråga18          4.00             4.00             3.61             4.00     0.204     

 Fråga19          3.06             3.00             3.10             3.00     0.923     

 Fråga20          4.11             4.00             4.23             4.00     0.946     

 Mann Whitney U-test          

 

Resultatet visar en signifikant skillnad endast mellan två frågor, nr 11 och 13 gällande 

de båda områdena som undersökts. Fråga 11 ingår i faktor 1 (roller och ansvar) och 

fråga 13 ingår i faktor 4 (förväntningar i återhämtning). 

Fråga 11 är ett påstående där det står att återhämtning inte är lika viktigt för dem med en 

aktiv psykos/missbruk. De flesta i område 1 svarade att de inte instämde alls, det vill 

säga att de tyckte att återhämtning var lika viktigt för de patienter som är i aktiv psykisk 

sjukdom eller missbruk. I område 2 svarade de flesta att de inte instämde men låg lite 

lägre i återhämtningsvärdet än område 1 som inte instämde alls. 

Fråga 13 anger att det påverkar patienten negativt om det ställs för höga förväntningar 

på honom eller henne. Här tyder resultatet i område 1 på en osäkerhet i frågan medan 

område 2 anger att de instämmer, det vill säga att de anser att det kan påverka patienten 
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negativt om det ställs för höga krav på honom eller henne. Område 1 hade högre 

återhämtningsvärde än område 2 gällande fråga 13 men inget område hade högsta 

återhämtningsvärdet. 

Båda frågorna ger det högsta återhämtningsvärdet vid svar "instämmer inte alls". Inom 

sjukvårdsområde 1 har de flesta angett högre återhämtningsvärdet på fråga 11 och 13 

jämfört med sjukvårdsområde 2.  

 

Tabell 5. Sjuksköterskans attityder och kunskap kring delat beslutsfattande och 

återhämtning. Medelvärde faktor för faktor uppdelat på område 1 och område 2   

  

 Mean område 1 

(n=18)  

 Mean område 2 

(n=31)  

 P(0,05)  

      

 Faktor  1        28.08           23.21           0.248     

    Faktor 2        26.50           24.13           0.574     

    Faktor 3        25.92           24.47           0.728     

    Faktor 4        28.19           23.,15           0.219     

    Mann Whitney U-test            

 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de olika 

sjukvårdsområdena gällande de fyra faktorerna.  

 

Tabell 6. Sjuksköterskornas attityder och kunskap kring delat beslutsfattande och återhämtning.  

Medelvärdet faktor för faktor uppdelat på grund- och specialistutbildade sjuksköterskor. 

 

Mean Mean P(0,05) 

  

  

grund-

utbildad 

(n=41) 

specialist-

utbildad 

(n=8)       

 Faktor 1  22.99 35.31 0.024 

   Faktor 2  23.99 30.19 0.267 

   Faktor 3  24.62 26.94 0.681 

   Faktor 4  23.66 31.88 0.143 

  Mann Whitney U-test         

 

Undersökningen visar att det finns en signifikant skillnad mellan grund- och 

specialistutbildade sjuksköterskor inom faktor 1.  

Faktor 1 beskriver roller och ansvar i återhämtningen. Dessa frågor handlar om 

risktagande och beslutsfattande. Exempelvis påståendet att människor med psykisk 
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ohälsa eller missbruk inte ska behöva ta ansvar för händelser i det dagliga livet. Detta 

illustreras bland annat i fråga 2. Personer som är i psykiatrisk behandling kan sannolikt 

inte fatta beslut och sätta upp egna mål för sin behandling och rehabilitering. 

Resultatet visar att oavsett utbildningsnivå svarar sjuksköterskorna att patienten kan 

vara delaktig och sätta upp mål och fatta egna beslut angående sin behandling och 

rehabilitering. De specialistutbildade sjuksköterskorna angav det högsta 

återhämtningsvärdet jämfört med de grundutbildade sjuksköterskorna. Resultatet på 

fråga 2 visar på en signifikant skillnad mellan specialistutbildade och grundutbildade 

sjuksköterskor. Resultatet på fråga 18 visade också att det fanns en signifikant skillnad 

mellan hur sjuksköterskorna har svarat. Frågan hävdar att återhämtning är mest relevant 

för de patienter som har genomfört eller är nära att avsluta sin behandling. Den 

signifikanta skillnaden var stor, där de grundutbildade sjuksköterskorna var mer osäkra 

eller instämde till viss del. Däremot instämde inte de specialistutbildade 

sjuksköterskorna i påståendet. Fråga 6 påstår att psyksikt funktionshindrade eller 

missbrukare inte bör tvingas ta ansvar för sitt dagliga liv. Där anger samtliga 

sjuksköterskors svar ett högt återhämtningsvärde. Det vill säga att de anser att psykiskt 

funktionshindrade eller missbrukare bör ta ansvar i sitt dagliga liv. Fråga 7 menar att 

återhämtningen följer vissa förutbestämda steg. Även här angav alla sjuksköterskorna 

likvärdiga svar, det rådde en stor osäkerhet oavsett utbildningsnivå. De sista tre frågorna 

som ingår i faktor 1 är fråga 9, 10 och 11. Här påstås att alla som arbetar med psykiskt 

funktionshindrade eller missbrukare bör se till att deras patienter skyddas från 

motgångar, att det endast är patienter som mår relativt bra som bör ges möjlighet att 

fatta beslut om sin egen behandling. Till sist påstås att återhämtning inte är lika viktigt 

för dem med en aktiv psykos eller ett pågående missbruk. Sjuksköterskorna, oavsett 

utbildningsnivå instämmer inte, eller inte alls i dessa påståenden. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Enkäten som användes i studien var utarbetad i Connecticut i USA och frågorna har 

blivit översatta från engelska till svenska. Här kan validiteten möjligen ifrågasättas då 

översättningen av enkäten ej utvärderats statistiskt. Reliabiliteten ansågs vara tämligen 

god men då studien omfattade ett litet urval och då antalet deltagande 

specialistsjuksköterskor var ojämnt fördelat kan generaliserbarheten ifrågasättas (Polit 

& Beck, 2012). 
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Studien utfördes på respektive arbetsplats dels för att få ett högt antal deltagare men 

också för att få möjlighet att jämföra resultatet mellan två olika områden. Det var en 

ojämn fördelning avseende antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom de två 

områdena som för övrigt var jämförbara när det gäller antalet anställda sjuksköterskor. 

Det fanns inga uppgifter avseende hur många sjuksköterskor som totalt var 

specialistutbildade inom de två olika områdena. Det fanns inte heller några uppgifter på 

hur många specialistsjuksköterskor som ingick i bortfallet. Metoden ansågs vara bra då 

en befintlig enkät som stämmer väl med syftet med denna studie kunde användas. Då 

endast 8 av de 49 som svarade på enkäten var specialistutbildade sjuksköterskor kan det 

ha gett ett missvisande resultat. Vad gäller bortfall som bestod av 31 sjuksköterskor 

angavs svårighet att tyda enkätfrågorna och tidsbrist. Det visade sig att det tog betydligt 

mer tid i anspråk än de 5 minuter som angivits i informationen om enkäten. 

Informanterna uppmanades också att ange de sista fyra siffrorna i sitt personnummer. 

Detta för att koda svaren och ge möjlighet för deltagarna att avbryta sin medverkan i 

undersökningen. Detta uppfattades som att svaren inte var anonyma trots att 

samtyckesblankett och enkät inte lämnades i samma kuvert och behandlades 

konfidentiellt. 

Enkäterna nådde inte heller ut till alla sjuksköterskor på grund av semester, sjukfrånvaro 

eller övrig frånvaro. Flertalet av de sjuksköter som inte deltog angav att de inte ville 

ange sina telefonnummer. Information kunde lämnats att det ej var obligatoriskt att 

uppge sitt telefonnummer för att delta i studien. Antalet sjuksköterskor som valde att 

delta kunde kanske varit högre om arbetssituationen hade medgett detta.  

 

Resultatdiskussion 

I denna studie har sjuksköterskans kunskap och attityd kring delat beslutsfattande och 

återhämtning inom den psykiatriska heldygnsvården studerats. Både frågor och faktorer 

kan relateras till Phil Barkers tidvattenmodell, då dessa är återhämtningsfokuserade men 

också bygger på ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten där patienten får 

möjlighet att utveckla sina egna resurser. Phil Barkers tidvattenmodell är troligen den 

första återhämtningsfokuserade modell som har utvecklats av sjuksköterskor i kliniskt 

arbete (Buchanan-Barker & Barker, 2008). Ett välfungerande samarbete är nödvändigt 

för återhämtningen (Roche, Madigan, Lyne, Feeney & O'Donoghue, 2014). 

Resultatet visar att de skillnader som framkom i sjuksköterskornas svar avseende roller 

och återhämtning, kan tyda på att högre utbildningsnivå leder till ökad kunskap och 

förståelse när det gäller patienters delaktighet och återhämtning inom den psykiatriska 

omvårdnaden. Detta syns vid jämförelse mellan de två kompetensbeskrivningarna för 

sjuksköterskor som visar på att det finns skillnad mellan fokus på återhämtning. 
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Sjuksköterskans kompetensbeskrivning på grundnivå beskriver en mer allmän 

kompetens avseende patienters delaktighet (Socialstyrelsen, 2005). Detta samtidigt som 

kompetensbeskrivning för psykiatrisjuksköterska är mer fokuserad på patienter med 

psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning. Inom den psykiatriska omvårdnaden 

betonas delaktighet och återhämtning tydligare än i kompetensbeskrivning för 

grundutbildade sjuksköterskor (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014).  

Det framkom en signifikant skillnad i hur grundutbildade och specialistutbildade 

sjuksköterskor svarade avseende förmågan att ta eget ansvar i återhämtningen. Den 

skillnaden sågs dock inte mellan de olika sjukvårdsområdena. Med avseende på roller, 

ansvar och delaktighet i återhämtningen angav specialistsjuksköterskorna ett högre 

återhämtningsvärde jämfört med de grundutbildade sjuksköterskorna. Båda hade ett 

högt återhämtningsvärde, det vill säga god kunskap om patientens egen roll i sin 

återhämtning. Även om båda grupperna angav ett högt återhämtningsvärde fanns det 

ändå en osäkerhet gällande hur patienter klarar av att ta eget ansvar. Sjuksköterskan ska 

stödja känslan av att återfå kontroll och patienten ska använda sina egna resurser för att 

ta ansvar för sin återhämtning (Delaney & Johnson, 2014). Ett exempel på frågor som 

sjuksköterskorna fick svara på gällande roller och ansvar i återhämtningen angav att det 

inte var nödvändigt för personer med psykisk ohälsa och/eller ett pågående missbruk att 

själva ansvara för sitt dagliga liv. Här tyder resultatet på att oavsett utbildningsnivå 

menar sjuksköterskorna att det inte stämmer.  

Resultatet som helhet kan tolkas som att sjuksköterskorna har god kunskap gällande 

återhämtning. I återhämtning är samarbete mellan patient och sjuksköterska av stor vikt. 

Svaren anger höga återhämtningsvärden avseende roller och ansvar och ett samarbete 

mellan sjuksköterska och patient. Samarbetet mellan sjuksköterska och patient leder till 

att patienten engageras i sitt eget välbefinnande trots sjukdom och symtom (Bedregal et 

al., 2006; Brookes, 2009). Samarbete i återhämtningen är något som gynnar patientens 

autonomi. Det leder till ökat ansvar för den egna återhämtningen (Zugai, Stein-Parbury 

& Roche, 2015). En studie visade att det fanns en osäkerhet bland sjuksköterskor 

huruvida patienten förstod sin sjukdom och behandlingen. Sjuksköterskorna menade att 

bristande sjukdomsinsikt och förståelse kunde påverka samarbetet och återhämtningen 

negativt (Mc Cloughen, Gillies & O'Brien, 2011). 

En signifikant skillnad syntes i resultatet mellan de två olika områdena, där område 1 

angav ett högre återhämtningsvärde gällande roller och ansvar i återhämtningen. 

Skillnaden i resultatet kan möjligen bero på ett högre antal deltagande med 

specialistkompetens från område 1 jämfört med område 2. När det gäller sviktande 

psykisk hälsa har det visat sig att begreppet återhämtning är svårt att definiera både för 

personal och patienter. I en mindre studie beskrev en mer erfaren sjuksköterska att 

återhämtningsinriktad omvårdnad innebar att ge patienterna möjlighet att hjälpa sig 
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själva, det vill säga att visa patienten vilken roll han eller hon har avseende det egna 

ansvaret (Aston & Coffey, 2011). När sjuksköterskor inom slutenvården blev tillfrågade 

vad återhämtning betyder för dem i deras dagliga arbete beskrevs tydligt hur viktigt 

patientens eget ansvar och sjukdomsinsikt för återhämtningens betydelse var. De visade 

också på vikten av att sätta upp mål och att ta egenansvar för att uppnå dessa mål. Det 

psykiatriska omvårdnadsarbetet för att stödja patienterna i återhämtningen beskrevs 

bland annat med regelbundet samarbete, diskutera egenvård i form av motion och kost 

men också psykosocialt stöd. Detta för att patienten ska kunna ta eget ansvar i 

återhämtningen. I den studien framgår inte i vilken omfattning sjuksköterskorna hade 

specialistutbildning men fyra stycken angav att de hade genomgått utbildning inom 

återhämtning (Cleary, Horsfall, Maureen & Glenn, 2013). 

Några av svaren som ingår i instrumentet belyser den icke linjära processen i 

återhämtningen. Dessa svar visade på en osäkerhet hos sjuksköterskorna, men det fanns 

inga signifikanta skillnader mellan grundutbildade sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. Oavsett utbildningsnivå fanns en osäkerhet om hur psykiskt 

funktionshindrade och missbrukare kan återhämta sig genom att följa vissa 

förutbestämda steg. Resultatet tydde på en viss förståelse för den icke linjära 

återhämtningsprocessen. Delaney och Johnson (2014) menar att sjuksköterskan spelar 

en stor roll i att få patienterna att förstå den icke linjära återhämtningsprocessen som så 

småningom leder till förbättring. Sjuksköterskan ska tillsammans med patienten sätta 

upp rimliga mål för återhämtning (Delaney & Johnson, 2014). Detta stöds också av 

Barker som menar att patienten behöver justera målen då återhämtningen är en icke 

linjär process (Bedregal et al., 2006; Brookes, 2009). Faktor 2 i resultatet belyser just att 

återhämtning inte är statisk utan att patienten kan ta ett steg framåt och ibland ett steg 

bakåt. Barker beskriver återhämtning som rörelsen av tidvatten (Bedregal et al., 2006; 

Brookes, 2009) men det kan också beskrivas som en lång resa längs en krokig väg 

(Aston & Coffey, 2011). 

Psykiatrisjuksköterskan bör veta att återhämtning kan ske på olika sätt och te sig olika 

från patient till patient. Barker menar att målet för återhämtning och välbefinnande ska 

vara individuellt. Patienten behöver utnyttja sin egen kunskap om det egna 

välbefinnandet för att den egna återhämtningen ska gynnas (Bedregal et al., 2006; 

Brookes, 2009). Sjuksköterskan bör ha en aktiv roll i arbetet med återhämtningen hos 

patienter med psykisk ohälsa och stödja dem (Aston & Coffey, 2011). Sjuksköterskorna 

i vår studie ansåg att delat beslutsfattande i återhämtningen är betydelsefulltför att 

återvinna en känsla av kontroll över sitt eget liv. Detta medför även att patienten får 

ökad förståelse för sitt eget ansvar i återhämtningen (Delaney & Jonson, 2014).  

Resultatet i vår studie visade att sjuksköterskorna oavsett utbildningsnivå ansåg att 

patienterna kunde ta eget ansvar och fatta egna beslut angående sin behandling och 

återhämtning. Delat beslutsfattande ska vara en aktiv del i sjuksköterskans arbete (Tee, 
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Lathlean, Herbert, Coldham, East & Johnson, 2007). Det finns önskemål hos patienter 

att vara aktiva och ta eget ansvar i sin återhämtning och de är även positiva till delat 

beslutsfattande (Koivunen, Huhtasalo, Makkonen, Välimäki & Hätönen, 2012). 

Sjuksköterskan inom psykiatrisk slutenvård är betydelsefull och bör ha den kunskap om 

delat beslutsfattande som behövs för att stödja patienten i återhämtningen. Det är viktigt 

att sjuksköterskan finner en balans mellan att vara passiv och aktiv i patientrelationen, 

detta för att främja delat beslutsfattande (Eliacin, Salyers, Kukla & Matthias, 2015; Mc 

Gloughen et al., 2011). Sjuksköterskan behöver även känna stöd från organisationen 

och ha en förståelse för vad delat beslutsfattande innebär och hur det påverkar 

återhämtningen (Mc Gloughen et al., 2011). 

 

Konklusion och implikation 

Resultatet tyder på att sjuksköterskorna är medvetna om att delaktighet påverkar 

återhämtningen. Det finns också viss en förståelse för den icke linjära 

återhämtningsprocessen oavsett utbildningsnivå. Det finns en signifikant skillnad i 

attityder och kunskap kring roller och ansvar i patientens återhämtning. De 

specialistutbildade sjuksköterskorna anger ett högre återhämtningsvärde än de 

grundutbildade sjuksköterskorna. Den skillnaden är inte synlig mellan de olika 

områdena som undersöktes. 

Enligt nationella och internationella riktlinjer är delat beslutsfattande något som bör 

införas som rutin både när det gäller vård- och behandlingsarbete. Denna studie kan 

bidra med mer kunskap om hur sjuksköterskor inom den psykiatriska heldygnsvården 

ser på omvårdnad i relation till delat beslutsfattande i en återhämtningsinriktad praktik. 

Trots att underlaget i denna studie är litet kan resultatet vara vägledande för vidare 

utbildning och utveckling avseende kunskap och attityder kring delat beslutsfattande 

och återhämtning.  

Vidare forskning behövs för att öka vårdpersonalens kunskap om återhämtning så att de 

blir medvetna om sina attityder kring detta. Ökad medvetenhet kan leda till större 

kunskap och öka kompetensen inom delat beslutsfattande och återhämtningsinriktad 

psykiatrisk omvårdnad i slutenvården. 
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I 

 

  
 

 

Till verksamhetschef (eller motsvarande) 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien Sjuksköterskans attityder och kunskap kring delat 

beslutsfattande och återhämtning inom psykiatrisk heldygnsvård.  

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskans attityder och kunskap kring delat 

beslutsfattande och återhämtning av patienter med psykisk funktionsnedsättning inom 

heldygnsvården. Kvantitativ ansats kommer att användas. Färdiga vetenskapligt framtagna 

frågeformulär kommer att delas ut. Frågorna i enkäten syftar till att undersöka vilka kunskaper 

sjuksköterskor inom den psykiatriska slutenvården innehar angående delat beslutsfattande i 

omvårdnaden och återhämtningen av patienter med psykisk funktionsnedsättning. Sjuksköterskor 

inom Region Skåne och Region Halland kommer att tillfrågas.  

 

Om tillstånd att genomföra studien erhålles ber vi om hjälp att även erhålla kontaktuppgifter till 

sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskorna kommer att få skriftlig information om syftet med studien. En samtyckesblankett 

för underskrift kommer att delas ut i samband med enkäten. Medverkan är frivillig och kan 

närsomhelst avbrytas. Det tar ca 5 minuter att fylla i enkäten. Allt insamlat material behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer att redovisas så att insamlat material inte kan identifieras. 

Insamlat material kommer att kasseras efter att examensarbetet är godkänt av examinator. 

 

Ansökan kommer att skickas till den lokala etikprövningsgruppen för godkännande innan den 

planerade studien genomförs. 

 

Enkäten ingår i projektet SDM, Shared Decission Making,  som pågår i Region Halland och 

nationellt. Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad, med inriktning psykiatrisk vård.  

 

 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår 

handledare.  

 

 

 

 

Sektionen för hälsa och samhälle 

INFORMATIONSBREV  

 

2016-05-29    
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Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Charlotta Forslund 

magisterstudent          

Charlotta Forslund 

Mobil: 070-224 50 72            

chafor14 @student.hh.se e-post: Studentadress  

 

 

 

 

Gun Malmborg 

magisterstudent           

Gun Malmborg 

Mobil: 070- 282 97 46            

gunmal14@student.hh.se 

 

 

 

Handledare: Patrik Dahlqvist Jönsson 

Enhetschef 

Utbildningsavdelningen 

Regionkontoret 

Tfn: 070-320 66 51 Mobil: 070-320 66 51 

Patrik.Dahlqvist-

Jonsson@regionhalland.se 

Besöksadress: Lasarettsvägen, entré 13, 

301 85 Halmstad 

www.regionhalland.se 
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  Medgives 

       Medgives ej 

 

 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 

 

 

 

_________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

_________________________________________________ 

Verksamhetsområde 
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Sjuksköterskans attityder och kunskap kring delat beslutsfattande och 

återhämtning av patienter med psykisk funktionsnedsättning. 

 

Delat Beslutsfattande, är ett arbetssätt som kan hjälpa till att upprätthålla viktiga värderingar 

som till exempel självbestämmande. Det innebär ett samarbete mellan vårdare och vårdtagare 

där information och kunskap delas och på så sätt kan för- och nackdelar värderas och ett 

gemensamt beslut kan fattas (Deegan & Drake, 2006). 

 

Du tillfrågas om deltagande i aktuell studie som syftar till att undersöka sjuksköterskans attityder och 

kunskap kring delat beslutsfattande och återhämtning av patienter med psykisk sjukdom.  

 

 Enkäterna beräknas ta 5 minuter att fylla i och kan fyllas i på en plats och tidpunkt som passar 

dig.  

 

Insamlat material kommer behandlas konfidentiellt vilket betyder att svaren inte kommer att 

kunna spåras till Dig som person. Dina svar kommer att bearbetas och redovisas på gruppnivå. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Allt 

datamaterial från projektet kommer att förvaras inlåst. 

 

Dina kontaktuppgifter har erhållits från din närmaste chef. Deltagandet är helt frivilligt och Du 

kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak. Resultatet av vår studie kommer att 

redovisas så att Du inte kan identifieras. Allt insamlat material behandlas konfidentiellt. 

 

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesblanketten och lämna in den tillsammans 

med enkäten enligt bifogade anvisningar. 

 

 

Enkäten ingår i projektet SDM som pågår i Region Halland och nationellt. Studien ingår som 

ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad, med 

inriktning psykiatrisk vård. 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss, vår handledare.  

Sektionen för hälsa och samhälle 

INFORMATIONSBREV 
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Med vänlig hälsning 

 
Charlotta Forslund 

magisterstudent          

Charlotta Forslund 

070-224 50 72            

chafor14 @student.hh.se e-post: Studentadress  

 

Gun Malmborg 

magisterstudent           

Gun Malmborg 

070- 282 97 46            

gunmal14@student.hh.se 

Handledare: Patrik Dahlqvist Jönsson 

Enhetschef, Utbildningsavdelningen 

Regionkontoret 

Tfn: 070-320 66 51 Mobil: 070-320 66 51 

Patrik.Dahlqvist-

Jonsson@regionhalland.se 

Besöksadress: Lasarettsvägen, entré 13, 

301 85 Halmstad 

www.regionhalland.se 
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Samtyckesblankett       
 

 

 

Jag har tagit del av informationen om Projektet ”Sjuksköterskans attityder och kunskap om 

delat beslutsfattande i återhämtningsprocessen av patienter med psykisk 

funktionsnedsättning.”. 

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 

som helst utan att ange någon orsak.  

 

Härmed samtycker jag till att delta i undersökningen. 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift  

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 

Underskrift av student 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 
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Dina fyra sista siffror i personnumret: __________________________  

Tack för att du svarar på enkäten. Du ska ta ställning till de följande 20 påståenden, som 

är kopplade till kunskap om återhämtning från psykisk ohälsa och eller missbruk. Dina 

svar är anonyma.     

Ålder   ______________  

Kön  ______________  

Yrkestitel/Profession _____________________________________________________  

Hur många år har du arbetat med personer med psykisk ohälsa/missbruk eller annan 

ohälsa?  

(  )  1-5  

(  ) 6-10  

(  )  11-15  

(  )  16-20  

(  )  21 och mer  

Har du tagit del i en utbildning/kurs (mer än ett föreläsningstillfälle) om Återhämtning?    

(  )  Ja      (  )  Nej  

Har du tagit del i en utbildning/kurs (mer än ett föreläsningstillfälle) om Delat 

beslutsfattande?    

(  )  Ja      (  )  Nej  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
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Påståenden:  

1) Återhämtningsperspektivet är lika viktigt i alla faser av behandlingen   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

2) Personer som är i psykiatrisk behandling kan sannolikt inte fatta beslut och 

sätta upp egna mål för sin behandling och rehabilitering   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

3) Alla som arbetar inom vård- och stödsektorn bör uppmuntra sina patienter att 

våga förverkliga sina drömmar, även om det kan innebära att patienten behöver 

ta vissa risker   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   
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(  )  Instämmer helt  

4) Det första steget mot återhämtning är att patientens symptom är under kontroll  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

5) Det finns patienter som inte har förmågan att aktivt delta i 

återhämtningsprocessen   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

 

6) Psykiskt funktionshindrade/missbrukare bör inte tvingas att ta ansvar i sitt 

dagliga liv  

 (  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   



BILAGA C  

VII 

 

(  )  Instämmer helt  

7) Psykiskt funktionshindrade/missbrukare återhämtar sig genom att följa vissa 

förutbestämda steg  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt   

8) En hobby/fritidsverksamhet är viktig för patientens återhämtningsprocess   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

9) Alla som arbetar med psykiskt funktionshindrade/missbrukare bör se till att 

deras patienter skyddas från motgångar   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  
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10) Det är endast patienter som mår relativt bra som bör ges möjlighet att fatta 

beslut om sin egen behandling  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

11) Återhämtning är inte lika viktigt för dem med en aktiv psykos/missbruk  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

12) En viktig del i återhämtning är att patienten definierar ett nytt sätt att se på sig 

själv. Ett sätt som inte hör samman med de symptom som patienten lever med  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  
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13) Det påverkar patienten negativt om det ställs för höga förväntningar på 

honom/henne    

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

14) Om inte patienten kan acceptera sin sjukdom eller behov av behandling är det 

inte mycket personal inom vård, stöd och servicesektorn kan göra för att stödja 

dennes återhämtningsprocess   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

15) Återhämtning karaktäriseras av patienten gör framsteg utan att ta för stora 

steg tillbaka  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  
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16) Symptomminskning är en absolut nödvändig komponent i återhämtning  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

17) Förväntningar och hopp om återhämtning bör anpassas utifrån hur allvarlig 

patientens tillstånd är  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt   

 

18) Tanken om återhämtning är mest relevant för de patienter som har genomfört 

eller är nära att avsluta sin behandling   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  
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19) Ju mer en person fogar sig i behandlingen, desto större sannolikhet att han/hon 

återhämtar sig  

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt  

20) Andra personer som återhämtat sig från psykisk ohälsa/missbruk kan vara 

lika behjälpliga för en patients återhämtning som personal som arbetar inom vård, 

stöd och servicesektorn.   

(  )  Instämmer inte alls  

(  )  Instämmer inte  

(  )  Osäker,   

(  )  Instämmer,   

(  )  Instämmer helt       
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