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SAMMANFATTNING 

 

Denna litteraturgranskning har utgått från ett intresse av psykosvård. I fem vetenskapliga 

artiklar varav två från Australien och tre från United Kingdom, har jag granskat aspekter på 

bemötande vid psykos. Den fortbildning som har nått mitt arbete inom psykiatrin har grundat 

sig på forskning på området och har rört sig med liknande utgångspunkter och slutsatser som i 

den granskade litteraturen. Trots att den informationen har funnits och spritts bland 

psykiatripersonal används inte rekommenderade riktlinjer och handlingsplaner fullt ut. 

Svårigheter att starta nya arbetsmetoder och ändra attityder i mötet med psykospatienter har 

många förklaringsgrunder. Det är angeläget att identifiera obstruktionen och undanröja den till 

förmån för god och uppdaterad omvårdnad inom psykosvård. Tyngdpunkten i mitt intresse av 

omvårdnad ligger för mig, som sjuksköterska, i mötet med patienten. Det är också angeläget att 

det nationella kvalitetsregister för psykos som är under utarbetande, stött av Socialstyrelsen, 

snarast får genomslag i hela landet samt att handlingsplaner måste upprättas för att säkerställa 

att patienten i möjligaste mån är delaktig och engagerad i sin egen vård.  
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INLEDNING 

Jag arbetar sedan 2 år inom psykiatrin som sjuksköterska men har också erfarenhet av arbete 

med teater och har utforskat en publiknära genre, både som teaterlärare och som artist. Vid 

arbete med teatermasker blir det tydligt att masken i hög grad identifierar en individ. 

”Maskbäraren” börjar bete sig så som publiken vill ha karaktären. Jag är intresserad av 

potentialen för ett interaktivt möte mellan vårdpersonal och patient i psykiatrivård. Att 

vårdpersonalen inser att deras förväntningar har betydelse för hur patienten beter sig, uppträder, 

känner sig, presterar och bli mer medvetna om den subtila interaktion som jag är övertygad om 

sker mellan människor. Enligt min erfarenhet intar kemisk behandling en central roll. 

Sjuksköterskan blir läkarens förlängda arm, att administrera och motivera till medicinering. Jag 

är inte helt överens med denna roll. Det omvårdande fokus jag tycker skulle vara intressant att 

utveckla, kommer i skymundan. Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som hjälper 

patienten att bli sin egen vårds nav och ännu mer hitta sina egna läkande resurser. 

 

BAKGRUND 

Vad är ett möte? Jag tänker själv omedelbart på alla exponeringar man gör som vårdpersonal 

gentemot patienten, själv som individ eller grupp av personal. På en låst avdelning är skillnaden 

mellan personal och patient i värsta fall avgrundsdjup. Personalen har nyckel till ytterdörren, 

patienten har inte en nyckel. Att bli utsläppt är en maktfråga. Det finns otaliga nyanser att 

förhålla sig till detta övertag som personal. Hur information utbyts mellan personalen är en 

ständig kamp mot maktövergrepp. Hur medicinutdelningen utformas? Hur man sätter gränser 

för patienter som har behov av det? Hur man ger råd eller stöd renderar en oändlig gråtonskala.  

 

I ett reportage från konferensen ”Den psykotiska krisen”, skriven av Gustav Berglund 

(socionom och legitimerad psykoterapeut), berättas om ett möte mellan det naturvetenskapliga 

paradigmet och det humanistiska. Konferensen ägde rum i Falun och blev, enligt reportaget:  

 

”En dialog mellan neurobiologer och psykoterapeuter, mellan psykiatriker och 

nätverksarbetare – och deras patienter. För första gången kommer människor med 

egen erfarenhet av psykiatrisk behandling till tals på en psykiatrikerkonferens och 

RSMH: s (Riksförbundet för Mental Hälsa) företrädare har en betydande del av 

utrymmet på konferensen.”
1
 

 

I läkartidningen nr 7, 2008 debatterar Jonas Dencker och Jan Wålinder och menar att psykiatrin 

inte skall syssla med allehanda mellanmänsklig disharmoni utan med psykisk sjukdom. Vidare 

att Medicinalstyrelsen borde återuppstå för att bättre kunna hävda patientens medicinska 

rättigheter och bevaka medicinsk professionalism. De menar att Ädel- och Psykiatrireformen är 

uttryck för Socialstyrelsens koppling till politiska intressen. De talar om en amatörmässig 

ideologi uppbackad av ett fåtal psykiatriska kollegor där tesen att öppenvård, helst i patientens 

hem är överlägsen slutenvård. De efterlyser utvecklingscentra för ökad kompetensutveckling för 

alla inom psykiatrin. De ifrågasätter att det finns ett obligatorium för psykoterapeutisk 

utbildning under specialistutbildning i psykiatri men inte samma krav för neurobiologisk 

fortbildning.
2
 

                                                      

1 Socionomen 1998, häfte 6, sida 18-24. 

2 Läkartidningen 2008, häfte 7, sid. 421 – 422. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva ett vårdpedagogiskt möte med psykospatienter inom 

psykiatrin.  

 

METOD 

Enligt Backman innebär litteraturgranskning att ge hjälp till problemformulering, metodval, 

analysteknik mm. Man presenterar sällan något nytt utan man sammanställer befintlig kunskap, 

en komprimerad sammanställning. Backman varnar för vida frågor, som ”vad finns skrivet inom 

området”. Man bör ha en bärande idé, något ledmotiv. Den ska utgöra en översikt av 

kunskapsläget.
3
 

 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Jag sökte först hemma, inloggad på studentkonto och kom in på SUB: s databas ”Pubmed”. Jag 

sökte på nyckelorden psykiatri, möte, vårdpedagogik, senare på psykos, möte. Där hittade jag 

debattartiklar som hjälpte mig ringa in frågeställningen snävare. På Biblioteket fick jag 

ytterligare tips om sökning och hittade de flesta debattartiklarna, några dock på tidningsarkivet 

på Stadsbiblioteket. Ingen av dessa uppfyllde kriterierna för vetenskaplig artikel. 

 

Jag avtalade tid med bibliotekarien på Karolinska sjukhusbiblioteket. Hon uppmanade mig att 

begränsa ”frågan”, ”vårdpedgogiskt möte inom psykiatrin” dög inte. Det var påskhelg och 

arbete och jag hann läsa tidningsartiklar enligt ovan. Min fråga blev nu snarare: Bemötande av 

psykos ur neurobiologiskt perspektiv och humanistiskt perspektiv. Jag tänkte mig söka på 

författare som stod för svenskt, neurobiologiskt perspektiv enligt de debattartiklar jag hittat. Det 

visade sig att de inte hade skrivit några vetenskapliga artiklar senaste tio åren. Jag reviderade 

frågan till ”bemötandeperspektiv vid psykosvård”.  

I översättandet från artiklarna uppstår lätt glidningar när det gäller begrepp som bemötande; 

beteende; attityder; uppträdande. Jag har citerat vissa stycken på engelska för att i någon mån 

råda bot mot dessa glidningar. 

 

 

URVAL 

På Karolinska sjukhusbiblioteket fick jag kompakt information. Bibliotekarien visade först på 

SveMed+. Sökning på ”psykoser” gav 376 träffar. I kombination med bemötande, 32 träffar. 

Via PubMed fick vi 2 som höll måttet för vetenskaplig artikel och var yngre än åtta år, men var 

inte tillgängliga direkt utan måste beställas. Eftersom jag var lite sent ute avstod jag från 

beställning 

Vi gick in på EBSCO – HOST databas, mellanslag sll, vidare till CINAHL (Cumulative Index 

to Nursing & Allied Health Literature), sökte via MeSH termer på ”Psychotic disorders”, lade 

till ”Attitude of Health Personnel”, provade tillägg med ”Physical Therapy Modalities” och 

även ”Combined Modality Therapy”, slutligen ”Professional-Patient Relations”. De 5 artiklar 

jag nu till sist valt är från denna träfflist på 25 träffar. 

Jag valde att fokusera på bemötande för att ämnet inte skulle bli för brett, uteslöt alltså 

behandling. 

                                                      

3 Backman Jarl (2006), Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, s 66-76. 
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RESULTAT 

PRESENTATION AV ARTIKLARNA 

 

Vetenskaplig artikel nr 1: McKenzie L.H., (2006),  

Service users and carers’ experience of psychosis service.  

Studien undersöker hur vuxna och barn och deras vårdare/anhöriga upplever den lokala 

psykiatrivården. Artikeln föreslår utbildning för att upptäcka tidiga tecken på psykos. Den 

förordar en utvidgad alternativ behandling som psykosocial terapi i kombination med 

medicinering. Den föreslår också riktlinjer för psykosvård från berörda, centrala myndigheter i 

United Kingdom. Utbildningen gäller många olika plan; för den sjuke själv och anhöriga om 

sjukdomen och möjligheter till fortsatt stöd; var man kan söka hjälp vid återinsjuknande. 

Artikeln visar att detta kan minska både sjukdomssymptomen och framtida sociala 

konsekvenser, stigmatisering. Artikelns slutsats om vikten av tidigt insatt vård vid psykos 

bekräftas av andra vetenskapliga undersökningar. Department of Health (DoH) har utvecklat 

riktlinjer för psykosvård bland annat: (1999) Modern Standards and Service Models; Mental 

Heath National Framework. HMSO (Health Mental Service Organisation), London; (DoH) 

(2001) Mental Health National Service Framework Policy Implementation Guide. HMSO, 

London. Syftet med studien är att modernisera, utveckla och förbättra urvalet av metoder för 

vård av psykos i syfte att minska stigmatisering. Studien innehåller en jämförelse mellan vården 

för dessa patienter under -70-80 talet och 2006. Författaren hänvisar till flera studier från sent -

90-tal som belägger skadan av en fördröjd behandling av psykos och hänvisar alltså till 

litteraturstudier. Intervjuerna visar tydligt att personal inom vården missat många chanser att 

upptäcka psykisk sjukdom i tidigare skede.
4
 

 

 

Vetenskaplig artikel nr 2: Farhall J; Cotton S, (2002) 

Implementing psychological treatment for symptoms of psychosis in an area mental health 

service: the response of patients, therapists and managers. 

Artikeln från Australien undersökte möjligheterna att ge psykospatienter KBT-terapi (Kognitiv 

Beteende Terapi). Man använde GAF-skattning (Global Assessment of Functioning) för att 

mäta effekten av KBT-behandlingen. Artikeln tar upp svårigheterna att genomföra studier med 

så många variabler, längd på terapitiden, patientens sjukdomsstatus och intresse av terapi, 

terapeutens inställning till KBT och till denna undersöknings designade terapiform. Studiens 

viktigaste syfte var att undersöka genomförbarheten av att introducera KBT terapi för 

psykospatienter som rutin bland psykologer ”of an area mental health network”. Programmet 

började med fokus på att minska hallucinationer och vanförställningar men skattningen av 

patienternas symptom gjordes ibland vidare, den inbegrep fler eller andra symptom som var mer 

besvärande för patienten. Författarna hänvisar till flera undersökningar som bekräftar att KBT-

terapi gett förbättringar av psykossjukdom, särskilt vid hallucinationer och vanföreställningar, 

att återinsjuknanden minskat, att en mer ”realistisk värld” kunnat skattas. Artikeln påtalar att det 

finns få undersökningar om patientens accepterande av KBT.
5
 

 

                                                      

4 Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 13, 636-40. 

5 Journal of mental health 11, 511-22. 
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Vetenskaplig artikel nr 3: Moss B; Gorell J; Cornish A, (2006) 

Quality improvement in early psychosis treatment: the use of a file audit.  

Artikel visar på vikten av dokumenterad granskning för att värdera och säkerställa kvaliteten 

och identifiera områden för förbättringsmöjligheter. Artikeln hänvisar till två tidigare studier 

(den ena en av medförfattarna) som research varav en visar att man underskattat effekten av t ex 

grupprogam då man granskat dokumenteringen. Det antyds att dokumenteringen inte ha 

innehållit tillräcklig information om dessa delar av servicens betydelse. Metoden var studier av 

dokumentation, ”file audit”, och inkluderade klienter som registrerats som ungdomar och vuxna 

vid ”community mental health teams”. De avfördes vid inläggning på sjukhus. Sju 

huvudrubriker utkristalliserades. Medicinering sker enligt en inom australiensisk psykiatri 

förankrad mall och en administration för uppdaterade kunskaper i tidig psykosvård. 

Fortbildning av vårdpersonal skedde med workshops och kortkurser i KBT. Jämfört med 1999 

då 50 % behandlades av psykosteam behandlades nu (2006) 86 % av psykosteam. I studien 

utformas en intervjuguide som sätter fokus på attityder och språk som används i mötet med 

unga människor och deras familjer.
6
 

 

 

Vetenskaplig artikel nr 4: Scott SR; Smith J; Natynczuk S; Robson-Ward M; Vaughan J, (2004) 

A staff perspective of early warning signs intervention for individuals with psychosis: clinical 

and service implications. 

Artikeln hänvisar till tre undersökningar i UK som påvisar vikten av prevention mot återfall för 

fortsatt välmående vid psykos. Vidare hänvisas till en undersökning som påvisar att återfall 

märks i subtila ändringar i tänkandet, beteendet och känslorna, vanligen förekommande under 

en fyra veckors period. EWS (Early Warning Signs) metoden går ut på att samarbeta med 

individen för att identifiera deras EWS för återfall och klargöra triggers och utarbeta strategier 

för att begränsa utveckling av återfall. Det inkluderar risken för smitning och självmedicinering. 

Baserad på tidigare erfarenheter, utvecklades en strukturerad 8-10 veckors ”behandlingsperiod”. 

Studien företogs på en ”dagklinik” som använde sig av individuella erfarenheter för att 

förebygga återfall. Hittills hade strategin begränsats av enbart medicinering men en studie 

nyligen visade på positiv effekt av införandet av EWS speciellt när det gäller att känna sig 

fungerande, starkare kontroll över symptomen, kunskap om strategier för att hålla sig frisk, 

förbättrad självkännedom. Artikeln beskriver hur en intervjuguide arbetas fram lokalt på ett 

dagvårdssjukhus. 

 “for the individual to explore and take control of his or her illness and to develop a positive 

ownership for its management”.
7
  

  

                                                      

6 Journal of mental health 15, 85-93. 

7 Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 11, 469-75. 
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Vetenskaplig artikel nr 5: Paxton R; Chaplin L; Selman M; Liddon A; Cramb G; Dogeson G. ( 

2003) 

Early intervention in psychosis: a pilot study of methods to help existing staff adapt. 

Artikeln förordar ett långsiktigt partnerskap mellan patient och vårdare, förnuftig kunskap och 

sammanhållet ramverk och en dito plan. Jansssen-Cilag och Lilly hade sponsrat 

undersökningen. Undersökningen omfattade intervjuer av vårdpersonal i både öppenvård och 

psykiatri i United Kingdom. Avsikten var att undersöka förändringen i kunskap, bemötande och 

professionellt arbete. Undersökningen tycker sig visa på möjligheten att närma sig målet mot 

tidig upptäckt av psykos och därigenom förbättrad vård genom införande av ”economical 

service model”. Artikeln visar på att ”General Practitioners”, allmänpraktiserande personal, 

måste få kunskap då de är de första att träffa dessa patienter. Artikeln hävdar att det är bevisat 

att ändrad professionell praxis är viktigare än spridd information.
8
 

 

 

Forskningsmetoder som beskrivs i litteraturen 

Metoden som användes i artikel 1 var enkäter med möjlighet till svarsförklaringar och öppna 

svarsfrågor. Kriterierna för urvalet av respondenter var diagnosen ”psykos” samt att klienten 

hade släktingar. Etiska kommittén hade givit tillåtelse till undersökningen. 82 svarsformulär 

delades ut, 41 till ”serviceanvändare” och 41 till deras vårdare, 12 av varje svarade, alltså 29 %. 

Studien värderades med en godkänd standardanalysprocedur som tog fram identifierade tema 

genom den erhållna informationen. Respondenterna erbjöds assistans av en, i psykiatrisk 

service, oberoende person och inbjöds att delta i intervjuer angående erfarenheter av servicen. 

Det är alltså en, mellan 1970-80 tal och 2006, jämförande studie med vuxna intervjuade, både 

patienter och anhöriga, samt anhöriga till barn och ungdomar med psykos. Eftersom responsen 

var liten (29%) går det inte att dra så stora slutsatser men det anses tydligt att bemötandet 

upplevdes mer positivt  2006 när det gälle lokala ”mental health service”  än under 70 och 80-

talet, att patienter kände sig mer delaktiga: 

”my first experience of mental health service was absolutely atrocious … the difference in 

it is just absolutely marvellous”.
9
 

 

Metoden som artikel 2 beskrev bestod av frågeformulär för strukturerade intervjuer av 

psykologer och lokala handläggare (i Sverige kallas psykiatrisk hemvårdspersonal för 

boendestödjare, jag tror att det är någorlunda jämförbart med australiensiska ”service 

manager”) som en före och eftervärdering. Programmet genomfördes av intresserade 

psykologer som arbetade vid en stor psykiatrisk klinik som stod inför nedläggning. 

Psykiatrivården skulle övertas av kommunalbaserade alternativ i Melbourne. Ett pilotprojekt 

hade godkänts för att sköta vården. Förslaget involverade träning av intresserade psykologer. De 

skulle behandla patienter från olika områden som: inneliggande patienter; allmänna och 

specialkliniker inom psykiatri; och särskilda, bemannade boenden m fl. Enkla 

handlingsprogram för praxis utarbetades i samarbete med intressegrupper i personalen och 

feedback från patienter. Trettiotre patienter ingick i försöket och fick någon sorts service 

inklusive antipsykotisk behandling och ”case management”. Elva av fjorton anställda 

                                                      

8 Journal of mental health 12, 627-36. 

9 Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 13, 637. 
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psykologer i trakten deltog. Bland ”manager” deltog alla 14.  Sjutton patienter (52 %) slutförde 

projektet. Av sexton patienter som genomförde behandlingen kände sig ingen sämre, två kände 

sig likadana, tretton kände sig bättre. Undersökningen föreslår en utvidgad prövning med 

bredare urval psykotiska patienter för att mäta effektiviteten av KBT behandling som rutin. En 

annan riktning föreslår att en begränsad version av terapin rutinmässigt praktiseras och att mer 

komplexa problem lämnas till specialister. Artikeln citerar kommentarer av patienter som fått 

KBT terapi:  

”Feels safer as we controlled dangerous people”; Different strategies to help”; Help me 

handle the voices”; “Understood me, most people don’t understand”  

men också någon som inte kände sig hjälpt:  

“I haven’t got rescued”.
10

 

 

Metoden i artikel 3 var studier av dokumentation och inkluderade klienter som registrerats i 

åldern 15 – 26 år vid ”community mental health teams” (behandlades av psykosteam). De 

avfördes vid inläggning på sjukhus. Jämfört med 1999 då 50 % behandlades av psykosteam 

behandlades nu (2006) 86 % av psykosteam. Författarna hänvisar till en av medförfattarna och 

har använt ”file audit” som research.  

 

I artikel 4 använde man en utforskande metod med individer som var anställda i trakten. En 

kvalitativ metodologi som använde fokusgrupper anställda för att ta fram individuella 

perspektiv och ”content analysis” användes för att analysera data. Studien företogs i en 

halvlantlig trakt på ett dagvårdssjukhus. Tre medlemmar av personalstaben på sjukhuset 

använde ”EWS –systemet”, ”key workers” följde patienterna till sammankomsterna. En lokal 

EWS intervjuguide arbetades fram. Tolv anställda inbjöds till fokusgrupperna, åtta antog 

inbjudan. Första fokusgruppen leddes av en medförfattare till artikeln och spelades in på 

ljudband. Det var halvstrukturerade intervjuer med öppna -slut frågor som gällde EWS ansatsen 

och dess användning på kliniken. Ljudbanden transkriberades ordagrant och analyserades enligt 

en metod beskriven av Vaughn. Analyserna identifierade sex huvudteman som senare delades i 

underrubriker. 

Huvudteman:  

Interpersonella relationer mellan personal och klienter;  

Inverkan på klienterna;  

Serviceutbud;  

Resursanvändning;  

Begränsningar av EWS användning;  

Slutsats. 

 

Metoden i artikel 5 var att utbilda befintlig personal, inte arbeta med ”psykosteam”. Genom att 

ställa specialister till förfogande, tillhandahålla information, anvisa övningar, och ge material 

avsåg man ändra praxis i arbetet. Undersökningen omfattade 53 strukturerade intervjuer av 

vårdpersonal i både öppenvård och psykiatri UK. Avsikten var att undersöka förändringen i 

kunskap, bemötande och professionellt arbete.  

 

                                                      

10 Journal of mental health 11, 516, 518. 
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Sammanfattningsvis kan man i artiklarna se ett urval av forskningsmetoder som lämpar sig att 

undersöka bemötande på. Här beskrivs variationer och förändringar i möten med patienter, 

personal och anhöriga på grund av inställning, attityd, organisation (psykosteam t ex) mm, 

vilket tyder på interaktion och en potential för utveckling, men också utgör en osäkerhet vid 

tolkningen utav resultaten. 

 

 

Metoder för att påverka och mäta bemötande 

Artikel 1 förordar en utvidgad alternativ behandling som psykosocial terapi i kombination med 

medicinering. Artikeln hävdar att psykosocial terapi underlättat motiverandet av medicinering 

mot psykosen. 

 

Författarna till artikel 2 hänvisar till flera undersökningar som bekräftat att KBT-terapi gett 

förbättringar av psykossjukdom, att återinsjuknanden minskat, att en mer ”realistisk värld” 

kunnat skattas. Programmet började med fokus på att minska hallucinationer och 

vanförställningar men skattningen av patienternas symptom gjordes ibland vidare, den inbegrep 

fler eller andra symptom som var mer besvärande för patienten. 

 

Artikel 3 beskriver utformningen av en intervjuguide som sätter fokus på attityder och språk 

som användes i mötet med unga människor och deras familjer. Punkter som togs upp var:  

“Why talk about young people with first episode psychosis as a specific group? 

 Goals of in-patients assessment and treatment;  

Minimizing trauma and instilling hope;  

Family involvement;  

Activities and group programs;  

Management of adolescents”.
11

 

 

Artikel 4 beskriver hur en intervjuguide arbetats fram lokalt på ett dagvårdssjukhus. 

”This study used an exploratory design with individuals who where employed within the 

locality. A qualitative methodology using focus groups as employed to elicit individual 

perspectives, and content analysis was used to analyse the data.”
 12

  

Personalen tyckte sig märka att klienterna vann självförtroende, självkänsla och att det var 

särskilt viktigt då klienter ofta upplever sig snärjda av sin sjukdom. Fokus-gruppen identifierade 

huvudteman som t ex:  

 

Relationer mellan personal och klienter med avseende på:  

Kommunikation, tillit; gemensamt arbete, några klientkommentarer visade på mer likställt 

partnerskap, mindre ”vi och dom” relation.  

 

Inverkan på klienter:  

”Empowerment”; högre livskvalitet (att inläggning på sjukhus inte var lika traumatisk och 

kunde till och med planeras vad gällde barnpassning); ökad medvetenhet om vårdservice. Det 

                                                      

11 Journal of mental health 15, 87. 

12 Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 11, 470. 
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beskrevs hur klienter känt att de fått kontroll över sin sjukdom och därigenom ett ökat 

självförtroende. Det vittnades om att klienter tagit upp anställningar, börjat på college och åkt på 

semester. Effekterna har mätts objektivt i färre inläggningar. Kommunikationen förbättrades, 

klienterna var mera villiga att prata om sina symptom, mer öppna. Som en konsekvens av det 

lärde personalen känna patienterna bättre. En personal citeras som säger att klienterna nu vågar 

berätta om sina röster då de inte tror att personalen ska svara med att de måste åka till sjukhus. 

Personalen noterar mer partnerskap och minskad medicinering. 

 

Uppfattningar om service:  

Systematisering; teamwork; personalens uppmärksamhet på klienten. Det vittnades om att 

klienter hade en plan och talade om vad de vill ha hjälp med. Synen på medicinering ändrades 

också till att kännas som ett verktyg för att må bra, inte för att bli neddämpas. Artikeln citerar en 

kvinna som varit mycket restriktiv med medicin men nu bad om en liten dos ifall hon inte skulle 

kunna somna och om hon då skulle bli rädd skulle hon också kunnat bli paranoid. Personalen 

kände att deras kunskaper fick respekt och efterfrågades. Det tas ett exempel med en klient som 

inte ville ha ett visst preparat p.g.a. biverkningar och slapp få det vid inläggningen vilket 

innebar en stor lättnad. Själva införandet av EWS förbättrade lagandan i personalgruppen. 

Personalens uppfattning om klienterna ändrades och ett exempel angav hur personalen blev 

förvånad över insiktsfullheten hos en patient vad gällde sina tidiga varningssymptom. 

Personalen började mer och mer förstå att de inte var experter på patientens sjukdom. 

Klienternas rapportering om medicinernas effekt ledde till förbättrad praxis. 

 

Resursmässig innebörd:  

Mindre återinläggning bland klinterna, mindre trauma vid återinläggning och kortare vårdtid; 

investeringar i EWS system (personalen prioriterar lättare tid för klienten, mer engagerade i 

omvårdnaden); investering i klienten (personalen kände sig mer engagerade i klienterna); Det 

konstaterades att det skett betydligt färre inläggningar, de som skett var frivilliga och med 

kortare vårdtid. Personalen kände att deras arbetsuppgift utvidgades och att det krävdes 

hängivenhet.  Patientens förväntningar på service förändrades och förbättrade servicen, 

personalen tvingades ändra sin service för att inte göra klienterna besvikna. Detta hade upplevts 

skapande ju mer personalen involverades i handlingsprogrammet. Personalen kände större 

tillfredsställelse genom att följa patienternas framsteg, det bidrog till ökad moral och förändrad 

uppfattning om klienten som kroniskt sjuk och som någon som aldrig kommer att ändra sig. 

 

Slutsatser:  

Personalen reflekterar över potentiella modifikationer för fungerande arbetssätt. Man fann att 

EWS kunde användas på individer med komplexa behov.  

”It is an attitudinal thing about still translating the same principles customer 

knowing their illness, even if it’s still fairly active and being able to talk to them in an 

honest way about their symptoms and how it’s affected them and what one can do 

about it, even if they may not be well enough or symptom-free enough to actually do 

the early warning signs clinic.”
13

 

 

                                                      

13 Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 11, 470-73 



 

 10 

Artikeln gör gällande att personalen upplever ett ändrat bemötande (attityd) gentemot 

klienterna, litar mer på klientens förmåga att klara av sina svårigheter samt förbättrat samarbete 

i personalgruppen. Man kan dock inte utesluta att arbetslaget redan före införandet av EWS 

hade en stark ”lagkultur”. 

 

Artikel 5 beskriver sex punkter för god praxis och hänvisar till litteratur studier för att belägga 

dess fruktbarhet. 

1. Brukar och klientcentrerat fokus. 

2. Brist på insikt måste inte leda till tvångsanslutning för vård av patienten. 

3. Tonvikt på sociala roller. 

4. Behandling ska ske med minsta möjliga restriktioner och stigmatisering, tyngdpunkt på 

val och låg dos neuroleptika. 

5. Innefatta diagnostiska osäkerheter. 

6. Familjeorienterad tillämpning.
14

 

Man hänvisade vidare till biopsykosociala modeller av schizofreni för god praxis och 

handledning. Vilket innebär att servicen ska fokusera på symptom, inte på diagnos. Artikeln 

beskriver interventionen till bemötandeförändring hos personalen med att personalen utbildades 

och tränades i smågrupper som täckte in de nya avsikterna och anspråken i vården. Nyhetsbrev 

med information om projektets framåtskridande och data, upptäckter från intervjuerna gavs ut. 

Ett halvår efter starten av projektet gjordes telefonintervjuer för att samla feedback av 

interventionen.  

”This exercise had the dual purpose of allowing practice in using the assessment tool and 

referral algorithm, and providing feed-back on the checklist and its ease of use and 

psychometric properties.”
15

 

 

Sammanfattningsvis finner man belägg för att nya arbetsrutiner, alltså att praktiskt påverka 

arbetet är ett bra sätt att ändra attityder, att information enbart, inte är så effektivt i syfte att 

ändra attityder och därmed bemötande. Alliansbildningen med patienten underlättas med 

psykosocial terapi och underlättar motiverandet av medicinering mot psykosen. Det är tydligt att 

genomtänkta handlingsplaner ger resultat i mötessituationen, patient -personal, med avseende på 

ökad livskvalitet hos patienten. Servicen ska fokusera på symptom inte på diagnos. Personalen 

hade fått ökad respekt för patientens kunskaper om sig själv. Personalens kompetens anses 

förbättrad när det gäller bemötandet av psykospatienter, alltså en större förmåga till samarbete 

med patienten med införande av nya arbetsrutiner. 

 

 

Läkande bemötande 

Artikel 1 hävdar att psykosocial terapi underlättade motiverandet av medicinering mot 

psykosen. Artikeln talar om rädslan för stigmatisering och föreslår ”positive promotion, public 

education and inclucion”.  

 

                                                      

14 Journal of mental health 12, 629 

15 Journal of mental health 12, 631 
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Författarna till artikel 2 hänvisar till flera undersökningar som bekräftat att KBT-terapi gett 

förbättringar av psykossjukdom, särskilt vid hallucinationer och vanföreställningar, att 

återinsjuknanden minskat, att mer en ”realistisk värld” kunnat skattas. 

 

Artikel 3 antyder att själva skattningen av den psykotiska personens tillstånd är terapeutiskt 

samt borgar för kvalitet.  

 

Artikel 4 hänvisar till tre undersökningar som påvisade vikten av prevention mot återfall för 

fortsatt välmående vid psykos. EWS metoden går ut på att samarbeta med individen för att 

identifiera deras EWS för återfall och klargöra ”triggers” och utarbeta strategier för att begränsa 

utveckling av återfall. Det inkluderar risken för smitning och självmedicinering. Baserad på 

tidigare erfarenheter, utvecklades en strukturerad 8- 10 veckors ”behandlingsperiod”. Studien 

använde sig av individuella erfarenheter för att förebygga återfall. Man hänvisar till en studie 

nyligen som visade på positiv effekt vid införandet av EWS speciellt när det gäller att känna sig 

fungerande, starkare kontroll över symptomen, kunskap om strategier för att hålla sig frisk, 

förbättrad självkännedom.   

 

I sin avsikt att utveckla evidensbaserad god praxis beskriver artikel 5 hur man utifrån projektets 

mål användes följande frågor: 

Kände deltagande personal till och var de uppmärksamma på tidig psykos? 

Ändrades självrelaterade skattningen av deltagande personal på avsett sätt? 

Skickade allmänpraktiserande personal för projektet passande ”vårdfall”? 

Förbättrades kommunikationen och hänvisningarna mellan serviceinrättningarna? 

Kände deltagande personal tilltagande tillfredsställelse och självförtroende i sin service vid tidig 

psykos? Visade deltagande personal tilltagande tillfredsställelse och självförtroende för andra? 

Var projektets metoder över huvud taget lyckade för att ändra professionellt bemötande? Dessa 

frågor var underlag för strukturerade intervjuer av deltagande personal, frågorna repeterades 

efter 13 – 21 månader. 

 

 Sammanfattningsvis finner man i litteraturen att det är möjligt att minska stigmatiseringen och 

öka medräknandet av patienten, här framhålls vikten av tidig prevention och upptäckt av psykos 

samt prevention mot återfall. Metoden är samarbete med patienten Man kan påverka 

hallucinationer och vanföreställningar med KBT-terapi, att skattningar troligen ger ökad 

vårdkvalitet och kan verka terapeutiskt  

 

 

Faktorer angående bemötande 

Artikel 1 föreslår utbildning för att upptäcka tidiga tecken på psykos. Den förordar en utvidgad 

alternativ behandling som psykosocial terapi i kombination med medicinering. Den har lett till 

riktlinjer för psykosvård från berörda, centrala myndigheter (UK). Utbildningen gäller många 

olika plan; för den sjuke själv och anhöriga om sjukdomen och möjligheter till fortsatt stöd; var 

man kan söka hjälp vid återinsjuknande. Artikeln visar att detta kan minska både 

sjukdomssymptomen och framtida sociala konsekvenser, stigmatisering. 

 

Författarna till artikel 2 föreslår en utvidgad prövning med större urval psykotiska patienter för 

att mäta effektiviteten av KBT behandling som rutin. Artikel 3 beskriver ett dokument som 
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tillhandahåller utförliga instruktioner för nyinsjuknade psykoser och deras familjer men också 

ger vårdpersonal praktiska råd och hänvisningar till samarbete med ”Northern Sydney Area”. 

Ämnet inkluderar:  

”Philosophy, evidence, recommended interventions, key messages, service 

components; Referral criteria for the early psychosis teams; Assessments; Effective 

treatment; Working with families; Case management; Partnerships, for example, 

between early psychosis team and adolescent teams, drug and alcohol service, and 

GPs(negotiated with the relevant stakeholders); Psycho-education; Group programs; 

Relapse prevention; Discharge planning.”
16

 

 

Artikel 4 beskriver hur personalen märkte att det för klienter med bristande insikt krävdes ett 

mer uttryckligt, bestämt förhållningssätt för att underlätta upptäckten av ”tidiga varnings 

signaler”. Många gånger fungerade systemet bättre i klientens hemmiljö men var då mindre 

strukturerat och tog mer tid i anspråk. 

 

Artikel 5 tar upp den svåra gränsdragningen mellan öppenvård, slutenvård och ett, vad vi i 

Sverige skulle kalla psykosteam. Vem skulle göra vad? Vilka skulle involveras i öppenvården? 

Då kunde statliga ramverk vara till stöd förutom partnerskap med dem man skulle överta 

arbetsuppgifter från. 

“There is now substantial evidence that changing professional practice, like other 

innovations, requires more than disseminating information (Peck, 2000). The 

importance and scale of the task of putting evidence into practice are both 

acknowledged by the British Government’s policy framework on promoting clinical 

effectiveness (DH, 1996), in witch three stages for implementing clinical effectiveness 

or evidence-based practice are identified. This includes summarising research 

evidence via the NHS Centre for Reviews and Dissemination and the Cochrane 

Collaboration, and making evidence widely accessible via the internet.” 
17

 

Stegen som beskrevs var för det första; informera. Andra steget; införa metoder med riktlinjer 

och kontinuerlig professionell utveckling. Tredje steget; kontroll. 

“Multifaceted interventions targeting the barriers that obstruct behaviour change are 

needed (Oxman et al., 1995) and coherent framework for achieving professional 

behaviour change. Beginning with assessment of obstacles and support for change, 

and targeting help to change based on the assessment, is likely to be most effective 

(Effektive Helthcare, 1999).”
18

 

Modellen var ett omarbetat ramverk från 1995: 

”that identified motivation and facilitation as fundamental psychological processes in 

influencing professional practice. The PRECEDE-PROCEED Model 

(Green&Kreuter,1991) guided the interventions that were planed to motivate an 

facilitate professional behaviour change. The model is a behavioural framework of 

                                                      

16 Journal of mental health 15, 87-88. 

17 Journal of mental health 12, 628 

18 Journal of mental health 12, 628 
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predisposing, enabling and reinforcing factors, along with interventions to promote 

change. It also offers framework for evaluation centred on goal attainment.”
19

 

 

Sammanfattningsvis beskriver litteraturen faktorer; som både rekommenderade ramar och 

förekommande centrala föreskrifter för psykosvård; som begränsningar som ibland motverkar 

önskvärd vård; som brist på ramfaktorer så att patienter ”hamnar mellan stolarna”. 

 

 

Svagheter i forskningen av bemötande   

Skattningen av KBT-terapi, i artikel 2, utfördes av terapeuter som inte var oberoende till varken 

patienten eller undersökningen och det fanns ingen kontrollgrupp. Artikeln visar på 

svårigheterna att genomföra studier med så många variabler, längd på terapitiden, patientens 

sjukdomsstatus och intresse av terapi, terapeutens inställning till KBT och till denna 

undersöknings designade terapiform. Psykologernas möjligheter att utöva programmet var 

mycket beroende av boendestödjarnas välvilja. Det fanns alltså en stor variation i möten mellan 

patient, terapeut och organisationen genom vilken terapeuten arbetar. Ofta blir studier av dessa 

möten besvikelser då de sällan följs upp. Anledningarna anses vara osäkra 

anställningsförhållanden för KBT terapeuterna, konflikt mellan KBT och andra terapier och 

praktiska anledningar som att inte vara tillgänglig på kvällarna. Artikeln beskriver att 

sjuksköterskor utbildats i KBT i UK men att deras verksamhet möjligen begränsas av att 

specificera målet för snävt för att undanröja hindret och blir på så vis en perifer företeelse som 

sällan undersöks. Där beskrevs också i ”resultat”; hur språksvårigheter komplicerade 

möjligheten till terapi; att antingen terapeuten flyttat eller slutat eller att patenten flyttat; att 

medicinändringar inneburit nya förutsättningar. I några fall fanns ingen tillgänglig terapeut. 

Artikeln påtalade att det fanns få undersökningar om patientens accepterande av KBT. 

”However CBT was not seen as a high service priority and psychologists were 

generally allocated little additional therapy time. These findings raise issues about 

the dissemination of innovation into routine practice including management of 

change and the need to investigate the efficacy of more limited implementation of 

treatment packages”.
20

  

 

I artikeln 3 beskrivs problemet att en del klienter krävde mer tid för att kunna få vissa 

intervjufrågor besvarade, att de inte nått tillräcklig stabilitet i behandlingen på den tid som stod 

till förfogande inom projektet. Ett annat problem var när klienten och dess anhöriga hade svårt 

att acceptera möjligheten för återfall i sjukdom. Artikeln tar upp problemet med utvärdering då 

möten mellan patient och personal inte dokumenterats. Vad berodde uteblivet möte eller 

uteblivet svar på frågan på? 

 

Artikel 4 tar upp att undersökning och forskning ofta koncentrerade sig på medicineringen, man 

mätte behandlingseffekten enbart genom förekomst av återfall i sjukdom.  

                                                      

19 Journal of mental health 12, 630 

20 Journal of mental health 11, 511. 
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”Qualitative data indicated positive feedback about the clinic intervention, particularly in 

terms of empowerment, enhanced control over symptoms, knowledge of coping strategies 

and improved self-esteem”.
21

   

Författaren hade ingen relation med personalen och ingen dold agenda angående utfallet med 

studien men var oerfaren. För att få säkrare resultat hade en anställd oberoende person kunnat 

göra skattning av en kontrollgrupp. 

 

Artikel 5 beskriver avsikten att utveckla evidensbaserad god praxis och i första steget hänvisas 

till en jämförelse av principer, funktioner och strukturer i ”Policy Implementation Guide (DH, 

2001)”. Andra steget var en experimentell utformad försöksverksamhet som kunde anses 

bräcklig men var en viktig värdering av komplexa interventioner.
 
 

 

Sammanfattningsvis beskriver litteraturen hur ”mänskliga faktorn” påverkar vårdpedagogiska 

möten i särskilt hög grad inom psykiatrin. Det gör bemötandeforskningen inom psykiatri 

bräcklig och svårtolkad. Den innehåller många osäkra och svårmätta faktorer. 

 

 

Hinder för bra bemötanden 

I artikel 1 talades det om medicinens oinskränkta plats men KBT-terapi hade inte lika självklar 

del i behandlingen. Det påtalades också en brist på lokala psykiatriska sjukhus, särskilt för 

yngre vilket ansågs allvarligt, barn och ungdomar placerades på vuxenpsykiatriska avdelningar. 

Nära kontakt mellan skola och psykiatri skulle möjligen minska isoleringen många familjer 

drabbades av då ett barn insjuknar. Undersökningen antydde att det fanns behov av allmän 

utbildning, tillgång till andra behandlingsformer, tillgång till psykiatrisk vård, förbättrad 

kunskap angående psykos bland skolpersonal, insikt hos vårdpersonal om snabbare 

handläggning vid tidiga psykossymtom. Intervjuerna visade tydligt att man missat många 

chanser att upptäcka psykisk sjukdom. Det beskrevs hur en patient inte fick behandling p.g.a. 

brist på insikt. Den anhörige bemöttes med svaret att den sjuke måste själv vara villig att söka 

hjälp. 

 

Artikel 2 tar upp; längd på terapitiden; patientens sjukdomsstatus och intresse av terapi; 

terapeutens inställning; terapiformens design; boendestödjarnas välvilja; patientens övriga 

behov (medicinering och hjälp med basala behov) kom ofta i första rummet. Konflikt mellan 

olika terapier och praktiska anledningar som att terapeuten inte var tillgänglig på kvällarna. Där 

beskrivs också i ”resultat”; hur språksvårigheter komplicerar möjligheten till terapi; att antingen 

terapeuten flyttat eller slutat eller att patenten flyttat; att medicinändringar inneburit nya 

förutsättningar. I några fall fanns ingen tillgänglig terapeut. 

 

Artikeln 3 beskriver svårigheten att utföra skattningar på patienter för utvärdering då tiden som 

avsatts inte alltid räckte till, eller var illa lämpad då patienten inte varit engagerad i 

behandlingen eller att medicineringen inte fungerat av olika anledningar. Ett annat problem var 

när klienten och dess anhöriga hade svårt att acceptera möjligheten för återfall i sjukdom. 
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I artikel 4 beskrivs att viss personal ansåg att klienter med komplexa problem behövde EWS 

även i hemmet och det hade varit önskvärt att kunna utvidga servicen även till hemmiljö. En 

annan begränsning som påtalas är den hierarki som uppstår av hur kvalificerad personalen är 

och att personalen är vana att arbeta tillsammans kan hämma utveckling i gruppen och resultera 

i hierarki. Det beskrivs hur en del klienter inte passade för metoden då den var allt för smärtsam 

för dem; en del personal kände sig utanför och degraderade. Där togs också upp, den pessimism 

som följt psykossjukdomar, ansedd som en kronisk sjukdom och föranlett en låg personalmoral.  

 

Artikel 5 tar upp geografiska avståndet mellan vårdtagare och vårdgivare. Att tillgång på 

psykiatrisk vård är bättre tillgodosett i tätorter och frekvensen behandlade fall ger en större vana 

hos personalen. Trots att tidig behandling är evidensbaserat effektiv sker behandlingen ofta ett 

till två år efter debuten. Orsakerna är många; den sjuke och dess anhörige väntar med att söka 

hjälp; det finns en tröghet i systemet bland specialister; primär och sekundärvård kan vara 

långsamma att starta effektiv behandling. Artikeln beskriver ett försök med psykosteam som var 

beroende av gott samarbete med öppenvården, de måste veta när teamet skulle tillkallas. Detta 

krävde betoning på ändrade attityder hos personalen. Artikeln tar också upp aspekten att 

schizofreni är en ovanlig sjukdom, 7 – 14 per 100 000 i en generell befolkning. Vana vid att 

känna igen sjukdomen då den uppträder försvåras av detta faktum. Problemet med 

stigmatisering har inte alltid uppmärksammats av den gängse och praktiserade vården. 

Personalen har haft svårt att ändra sin egen syn på psykos. Det antyds också problem att dra 

gränser för vem som ska göra vad, öppenvården eller slutenvården.  

 

Sammanfattningsvis påtalas i litteraturen många faktorer av praktisk art som påverkar 

bemötandet; tillgång till psykiatrisk vård, proportioner och fokus i behandlingsutbudet; 

utbildning bland berörd personal i olika led; kommunikationsfaktorer mellan patient – personal; 

relationer mellan olika vårdgivare.  

 

 

DISKUSSION 

Johan Cullberg säger i en intervju i Sociologen 6/1999 att den biologiska psykiatrin just nu är 

inne, kanske kommer att vara i fem eller tio år till.  

” – Sedan kommer det temat att vara uttömt. De vansinniga löften som biologin ger 

oss idag kommer inte att kunna infrias. Pendeln kommer att slå tillbaka och behovet 

av en mer humanistisk hållning komma fram. Historien upprepar sig – det verkar som 

om det är trettioårscykler, ungefär.”  

Intervjuaren frågar hur man kan dra mer nytta av historien och Cullberg hänvisar till litteratur, 

konst och religion,  

”… jag har fått med mig så många formuleringar som givit mig någon sorts matsäck på resan.” 

Han hänvisar också till intresse för livsåskådning och människors existentiella situation.
22

 Jag 

vet inte om åsikter som framförs av Dencker och Wålinder (citerade under ”Bakgrund” ovan) 

obstruerar utvecklingen. De framförde tveksamheter till vård i patientens hem vilket ju faktiskt 

förordas i många studier och är den bärande idén för psykosteam.  

                                                      

22 Socionomen 1998, häfte 6, sid. 18-24 
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Det finns inte någon enhetlig psykosvård i Sverige. Jag undrar över anledningen till det? Det är 

en besvärande omständighet då så entydig forskning trycker på vikten av uppdaterad vård för 

nyinsjuknade psykoser och att den vården är väl belagd och entydig.  

 

Jag har funderat över det faktum att läkare är chefer inom psykiatrin. I Västernorrland är 

psykologer chefer på nästan alla nivåer divisionschef, klinikchef, enhetschef och 

landstingsdirektör. Det var på 1990-talet som uppluckringen skedde då ”chefsöverläkare” 

ändrades till ”verksamhetschef”. Psykologutbildningen ger utbildning i grupp och 

organisationspsykologi, konfliktlösning, sociologi, och pedagogik som gör psykologen lämpad 

att ta människor.
23

 Samarbetssvårigheter mellan personal i vården är ett problem som tas upp i 

litteraturen. 

 

”Biverkningsgraden” är låg, ingen blev sämre av KBT terapi enligt artikel 2. Att underlätta 

motiveringen av medicinering mot psykos är en väsentlig del. Det torde minska behovet av 

tvångsmedicinering, vilken går stick i stäv med alliansbildning och samarbete med patienten. 

Medicinering kan då istället ses som ett av verktygen för möjlig kommunikation, den är uttalat 

förhandlingsbar för patienten, är en av de strategier (vårdplaner) som diskuteras i mötet med 

patienten. Tillfrisknade psykospatienter har vittnat om det trauma som tvångsmedicinering 

innebär. Enligt praxis innebär tvångsmedicinering att hålla fast patienten under en 

injektionsgivning. Däremot att säga att ”du har inget val, antingen tar du medicinen frivilligt 

eller så håller vi fast dig” och om patienten då väljer det förra kommer det inte att dokumenteras 

som tvångsmedicinering. 

 

I en intervju i Forskning och Framsteg 6/07 ser Johan Cullberg övermedicinering som en lika 

stor skandal som lobotomin. ”Det finns inom psykiatrin en stark nostalgisk längtan tillbaka till 

den traditionella medicinska vården, den ska biologiseras tillbaka.”  Han är vidare oroad över 

psykoterapins låga status till förmån för antidepressiv medicin och kognitiv beteendeterapi. Han 

tycker den senare har existensberättigande för utvecklade symtom av fobier, tvång och 

depressiva symtom men att vi måste få möjlighet att återskapa vår historia och få en chans att 

försonas med oss själva och vår värld. Över en halv miljon svenskar beräknas ta antidepressiva 

mediciner. Av ca 100 000 människor drabbas ca 15 – 20 av psykos årligen, ca en femtedel av 

dem fastnar i sjukdomen och blir handikappade för livet. Cullberg är tveksam till 

paraplybegreppet schizofreni.
24

 Jag tänker på vad en psykiatriker som föreläste för personalen 

på den avdelning där jag arbetar sa: ”Man kan ju tycka att läkemedlen är dyra men jämför man 

med psykoterapi så är det ju inte så kostsamt.” Jag reagerade på prioriteringen, måste man inte 

väga in biverkningsrisker i kostnadseffektivitet?  

 

I DN 9/3-08 beskrivs hur läkemedelsbolaget Wyeth driver en ”lyckad” sjukdomskampanj 

angående GAD (generaliserad ångest diagnos) och ökade kostnader i Sverige för antidepressiva 

medel under början av 2000-talet. Upptakten är en pressinbjudan med Karolinska institutets 

brevhuvud som riktas till medicinjournalister. Man redovisade inte i mediebevakningen att 

Wyeth svarade för de praktiska arrangemangen. Kampanjen blev utnämnd till årets bottennapp 

                                                      

23 Psykologtidningen 11/07, sid. 4-7. 

24 Forskning & Framsteg 2007, häfte 6, sid. 50 -53. 
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en månad senare av SFAM, Svenska föreningen för allmänläkare, för att på ett olyckligt sätt 

ha”medikaliserat vardagsbekymmer”.
25

 

 

De gånger man får tid att reflektera runt upplevelsen av mötet med en patient märker man hur 

mycket man registrerat. Rimligen finns en potential som kan utvecklas. Att man som 

vårdpersonal kan hitta det friska, det fungerande och stärka det och se patientens känslighet, rätt 

använd, som en tillgång. ”Medräknande”, som tas upp i artikel 1, i mötet med patienten är enligt 

min erfarenhet en försummad resurs. Ronder på en psykiatrisk klinik förrättas i slutna rum utom 

hörhåll från den det berör. Det finns naturligtvis fog för ordningen i många fall men inte som 

rutin anser jag. 

 

Att förväntningar påverkar resultatet beskriver Molander i en studie med Robert Rosenthals 

forskning med ”begåvade och tröga” möss. Två grupper studenter fick olika information om 

mössens läraktighet, mössen skulle lära sig gå i labyrinter. De begåvade lärde sig betydligt 

lättare trots att mössen hade likartat ursprung och kunde anses som likställda.
26

 

 

Vad jag förstår av artikel 5 är det viktigt att göra något praktiskt. Starta, om än trevande, men 

”göra”! Jag jämför med våra försök att införa vårdplaner i omvårdnadsarbetet. Det finns lokala 

instruktioner om att vi ska göra vårdplaner i samråd med patienten på den avdelning där jag 

arbetar och min erfarenhet är att läkarna gör det i ganska hög grad och tryggar planeringen när 

det gäller undersökningar, vårdtid, eftervårdskontakter och kemisk behandling. Övrig 

vårdpersonal gör vårdplaner mer sporadiskt. Detta gör att bemötandeaspekten får en 

undanskymd plats i arbetet med psykosvård.  

 

Jag reagerar på att som i artikel 1 välja ut de vårdtagare som har släktingar, det kan innebära ett 

positivare utfall än realiteten ur bemötandesynpunkt. En patient utan släktingar har kanske ingen 

som tillvaratar patientens intressen, den patientens röst är svagare, sårbarare och i kanske ännu 

större behov av stöd och service. Eftersom undersökningen rör tillgänglighet och stöd i servicen 

är det en viktig aspekt och tangerar utanförskap, avvikelse och stigmatisering som i hög grad 

drabbat och drabbar människor med psykisk sjukdom. Antologin ”Mänskliga 

gränsområden” tar upp psykosens olika betydelser i olika tider och kulturer, inte alltid 

sedd som ett tillstånd som kräver vård utan snarare gett personen upphöjdhet.
27

  

 

I vår tid vill vi kanske helst se psykosvård som humanitet vilket jag inte vågar skriva 

under på att det är. Humanitet är ett stort och brett begrepp, större och bredare än 

psykosvården lever upp till idag, anser jag. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk 

och den svaga länken anser jag vara ”bemötande” i psykosvård. Jag fortsätter grubbla 

över om det finns en polarisering mellan neurobiologiskt perspektiv och humanistiskt 

perspektiv och vad den i så fall betyder för bemötandet inom psykosvården? 

 

 

                                                      

25 DN 9/3 2008, FOKUS sid. 22-24. 

26 Molander B (2003), s 98. 

27 Red. Cullberg J., Johannisson, K., Wikström, O. (1996), s 9-207. 
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