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Bemötande vid psykos 

En studie av bemötande aspekter och hälsofrämjande faktorer i 

mötet med psykospatienter 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur mentalskötare inom psykiatriska vården uppfattade 

bemötandeaspekters betydelse för patienten psykiska hälsa, vilka innebörder de lade i begreppet 

bemötande och vilka faktorer de lyfte fram som hälsofrämjande i bemötandet samt vilka 

faktorer som de uppfattade motverkade ett hälsofrämjande bemötande. Genom analyserade, 

transkriberade och halvstrukturerade intervjuer ställde jag mentalskötares upplevelser av 

bemötandeaspekter mot litteratur och teoretiska ramar inom området bemötande av vuxna 

psykospatienter inom slutenvården. Jag fann att den teoretiska ramen KASAM som utvecklats 

av Antonovsky mycket väl kunde appliceras på bemötandeaspekter när det gällde begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och en axel med polerna hälsa/ohälsa i omvårdnaden kunde 

användas både praktiskt och teoretiskt. Jag fann att informanterna uppfattade att allians med 

patienten och tvångsvård var viktiga bemötandefaktorer och som hälsofrämjande faktorer 

identifierades; tid, bemanning, lokaler, gränssättning, inlevelse, stämning och ”svalkande 

likgiltighet”. Faktorer som motverkade ett hälsofrämjande bemötande var främst tidsbrist och 

underbemanning. Skattningsskalor hade förtjänst främst som intervjuinstrument och ett tillfälle 

för ett tryggt, strukturerat samtal med patienten. En av mina slutsatser blev att skattningar som 

utförs i omvårdnaden samt ambitionen att skapa fungerande omvårdnadsplaner är faktorer som 

kan verka för en ny praxis vilket litteraturen rekommenderar för att utveckla omvårdnadsarbetet.  

Nyckelord: 

Psykos, bemötande, personal, mentalskötare, attityd, hälsofrämjande, hopp, begriplighet, 

hanterbarhet, meningsfullhet 

 

 

 



 

3 

 

Attitudes towards 

psychosis  

A dissertation on attitudes and factors in the promotion of health in 

connection with meetings with psychotic patients  

 

Abstract 

The purpose of this dissertation is to examine how mental caregivers within psychiatric mental 

care understand the importance of various aspects of treatment for the mental health of patients, 

and to examine what kind of meanings they give to these aspects of meetings and which factors 

they stress as promoting health in such meetings and which factors worked against promoting 

health. Through analyzed, transcribed and half-structured interviews I put the experiences of 

psychiatric caregivers of their meetings with patients in the context of the literature and the 

theoretical framework in the area of treatment of grown-up psychotic patients in residential care. 

I found that the theoretical framework of SOC („sense of coherence‟), which has been 

developed by A. Antonovsky could be easily applied to aspects to do with comprehensibility, 

manageability and meaningfulness. An axis with the poles healthy/unhealthy in nursing could 

be used both practically and theoretically. I found that the informants understood the alliance 

with the patient and compulsory residential care as being joint aspects of high significance and 

they identified them as health-bringing factors in terms of time, staff, premises, set limits, 

responsiveness, atmosphere and “refreshing indifference”. Most important factors working 

against health-bringing attitudes were lack of time and understaffed. The rating scale which is 

used in the care of psychosis could be used mainly as an instrument when making interviews 

and as an opportunity for a safe, structured dialogue with the patient. One of my conclusions 

was that a use of a rating scale and the ambition to create useful plans for the patient would help 

to implement a new praxis as was suggested in the literature for improvement of the care of the 

patient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Inledning 

Jag gör inte anspråk på att denna beskrivning av sju år på dårhus ska uppfattas som en sann 

skildring. När man är galen så är man inte omdömesgill utan helt uppslukad av sina 

föreställningar om ”den andra sidan”. Utifrån denna förvrängda världsuppfattning är det dock 

en sann skildring. /…/ det är min förhoppning att nyinsjuknade unga människor ska slippa 

mina omöjliga år och få en möjlig chans att återfå sin rättmätiga plats bland människorna. 1  

 

Jag arbetar sedan tre år inom psykiatrin som sjuksköterska och vill i denna studie identifiera 

faktorer som mentalskötare anser är hälsofrämjande för en vuxen psykospatient. En 

utgångspunkt för sådana faktorer tänker jag mig hjälper patienten att bli sin egen vårds nav och 

hitta sina egna, hälsofrämjande resurser. Tecken på förbättrad vård är att psykospatienter går i 

remission tidigare och i större utsträckning och återfall fördröjs eller uteblir.
2
 I förlängningen 

finns en förhoppning om patientens tilltagande sjukdomsinsikt och att inblandade parter; 

patient, anhöriga, arbetskamrater, vänner och personal uppmärksammar tidiga tecken på 

återinsjuknande. Att minska stigmatiseringen är ett centralt mål i psykosvård. 

 

Sen årsskiftet -07/08 är avdelningen där jag arbetar specialiserad på psykosvård. Vi tar emot 

nyinsjuknade och återinsjuknade. De nyinsjuknade har inte uppmärksammats som en särskild 

grupp, ibland kommer de direkt hemifrån till oss, ibland från PIVA, psykiatrisk 

intensivvårdsavdelning. Stockholms läns landsting utkom 2008 med riktlinjer för vård av 

schizofreni och andra psykossjukdomar. 
3
 Jag uppfattar att en implementering av programmet 

pågår på vår avdelning. Vi har fortlöpande utbildning i dokumentation, hot och våld -bemötande 

och skattning av psykotiska symtom. 4  Under utbildningen fick vi bland annat se en film med 

                                                      

1 Elgard Jonsson, Tokfursten, 3:e, Ludvika 2002, Dualis förlag AB, (Raben&Sjögren,1986), 9. 

2 Remission definieras med skattningsskalor, patienten börjar återgå till normalt liv. 

3 Lena Flyckt, ” Schizofreni och andra psykossjukdomar: Regionalt vårdprogram, Medicinskt 

programarbete.” ISBN 91-85211-52-4, utg. II, Stockholms läns landsting, (2008): 2-114. 

4 Läkemedelsbolaget Jenssen –Cilag har gett stöd för bildandet av ”Remissonsgruppen” för personer som 

har schizofreni. Remissionsgruppens definition av remission tas fram genom PANSS (Positive And 

Negative Syndrom Scale) och består av 30 olika symtomområden ”items” som man skattar på en skala 

mellan 1 och 7 Lägsta siffran betyder att symptomen saknas helt. Det är steget mellan 3:an och 4:an, 

mellan lätta och måttliga symptom, som gränsen för symptomrememission placeras. Från ursprungliga 

PANSS-skalan har man valt ut åtta items som anses grundläggande för psykossjukdom: Tre från positiva 

symptom; vanföreställningar, konceptuell desorganisation och hallucination. Två från generella området; 

särpräglat beteende, ovanligt tankeinnehåll. Tre från negativa symptom; avtrubbad effekt, 

passivt/apatiskt socialt tillbakadragande, avsaknad av spontanitet och flöde i konversationen. Om man 
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en skådespelare i rollen som patient. Därefter fick vi utföra övningar med skattningar av 

psykotiska symtom och då framgick att det är ganska stor skillnad på hur vi skattar. 

Skattningarna har inte fått genomslag i avdelningens rutiner bland omvårdnadspersonal. Här 

kan man fråga sig om skattning av psykotiska symtom hör hemma i omvårdnadsarbete? De 

symtomområden som synliggörs anser jag viktiga att vara förtrogen med.  

 

Utöver arbetet som sjuksköterska har jag erfarenhet av arbete med teater och har utforskat en 

publiknära genre, både som teaterlärare och som artist, senast som sjukhusclown. Som 

sjukhusclown fick jag rika möjligheter till ickeverbal kommunikation med ofta tungsinta unga 

människor. Som teaterlärare arbetar jag bl.a. med träning med teatermasker. Det blir tydligt att 

masken i hög grad identifierar en individ. ”Maskbäraren” börjar bete sig så som publiken vill ha 

karaktären, publikens förväntningar och spegling styr skådespelaren under masken. Det blir i 

den situationen tydligt att förväntningar har betydelse för hur man beter sig, uppträder, känner 

sig och presterar. Att bli medveten om den subtila interaktion som jag uppfattar sker mellan 

människor tycker jag verkar angeläget. Här blir rapportering och informationsutbyte angående 

patienterna en viktig aspekt, en annan viktig aspekt är ett ständigt reflekterande över sitt 

arbetssätt och sitt uppträdande.  

 

Jag vill med den här uppsatsen fördjupa mina kunskaper och insikter i hur vården kan utvecklas. 

Personalen kan i bemötande laborera med röst, ordval, tonfall, val av tidpunkt för 

kommunikation, kroppsspråk, rumsmedvetenhet, genomtänkt arbetslagsanvändning och inse 

effekterna av valet av arbetsmetoder m.m. Jag är i mitt arbete som sjuksköterska fokuserad på 

bemötande direkt till patienten och klimatet i arbetsgruppen runt patienten och intresserad av 

dessa aspekters hälsofrämjande betydelse för patienterna. I denna studie ville jag undersöka 

vilka bemötandefaktorer mentalskötare använder sig av och hur de ser på vad som är 

hälsofrämjande i mötet med psykospatienter.  

Bakgrund  

Psykos  

Förekomsten av psykos varierar stort mellan olika områden på jorden.
5
 Att växa upp i en 

storstad eller i socioekonomiskt belastade miljöer eller att ha ett cannabismissbruk, men även att 

immigrera är några riskfaktorer för psykossjukdom. Något fler män än kvinnor drabbas.
6
  

 

Psykosen har också haft olika betydelser i olika tider och kulturer och har inte alltid setts som 

ett tillstånd som kräver vård utan har snarare kunnat ge personen upphöjdhet. 
7
  

                                                                                                                                                            

skattas till max tre överlag uppfyller man kriterier för att vara i remission. Tidsaspekten är att tillståndet 

skall ha varat i minst ett halvår. 

5 Flyckt, ”Regionalt vårdprogram,”  17-18. 

6 Ibid., 17-18.  
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Psykoterapeuten Barbro Sandin har studerat hur psykosen ”känns” genom att följa patienten 

Elgard Jonsson ut ur psykosen. I en nätversion av videofilmad föreläsning talar hon om hur en 

psykos kan kännas som ”man inte finns”.
8
  

Psykos definieras i ett Regionalt vårdprogram för psykoser som ett tillstånd där 

verklighetsuppfattningen förändras och i varierande grad medför nedsatt funktionsförmåga 

avseende psykologisk funktion, social samvaro och arbetsförmåga.
9
  

 

Psykologen och psykoanalytikern Sonja Levander beskriver psykiatrins sätt att definiera psykos 

genom att systematiskt beskriva de symptom patienterna har utvecklat: 

 Svårigheter att tänka logiskt och realitetsanpassat – tankestörningar 

 Upplevelser av sådant som andra inte kan höra eller se – hallucinationer 

 Likgiltighet och en ovilja att ta del i det som händer i omvärlden 
10

 

 

De två första symptomen kallas positiva det tredje negativa symptom, varför de benämns så tror 

Levander kommer av att de positiva symptomen står för något som är aktivt och iögonfallande 

och de negativa symptomen för något som är mer passivt och inåtvänt. 

Levander beskriver det biologiska perspektivet som ser psykosen, speciellt schizofrenin, som 

huvudsakligen genetiskt betingad. En nedärvd ökad täthet av dopaminreceptorer i de nervcentra 

som styr regleringen av både tänkandet och de känslomässiga reaktionerna. Dopamin, som är en 

viktig signalsubstans i hjärnan, hämmas utav antipsykotisk medicinering. Denna hypotes är 

ifrågasatt då många anser att den inte ensam kan förklara psykosinsjuknandet. Men, fortsätter 

Levander, det finns ingen fullständig förklaringsmodell. Med en biologisk förklaringsgrund till 

psykotiska sjukdomar är antipsykotisk medicinering en självklar åtgärd. 

 

Enligt ett psykodynamisktsynsätt, fortsätter Levander, finns det alltid en känslomässig 

påfrestning med i bilden, situationen har varit för svår att klara av för patienten. Patienten anses 

inte ha kunnat bibehålla rimliga proportioner.  

 

Från kognitivt håll, skriver Levander, ser man vanföreställningar som uttryck för ett felaktigt 

tänkande som har blivit starkt förknippad med en ångestfylld situation och behandlingen går ut 

på att hjälpa patienten att hitta ett mer logiskt sätt att hantera symptomen.  Levander slår fast att 

olika patienter har behov av att närma sig sina problem på olika sätt. Dessutom att sättet att 

arbeta med problemen förändras beroende på vilken fas av förloppet patienten befinner sig. Hon 

tar upp att det lätt uppstår professionella konflikter mellan sätten att tänka kring 

behandlingsåtgärder. Dock menar hon att synsätten närmat sig varandra, att många forskare 

inom områdena psykiatri, farmakologi, psykologi menar att det inte finns några känslomässiga 

eller tankemässiga reaktioner, som inte har en biologisk motsvarighet; och att det finns en 

                                                                                                                                                            

7 Red. Cullberg J., Johannisson, K., Wikström, O., Mänskliga gränsområden(Stockholm: Natur och 

Kultur1996). 

8 Barbro Sandin, http://www.lejring.com/sandintext.htm, 2009-09-02, kl: 20.30 

9 Flyckt, ”Regionalt vårdprogram,” 10. 

10 Sonja Levander, Om psykoser och psykosbehandling, ISBN 978-9188872-838 (Stockholm: Mareld, 

2007), 20. 

http://www.lejring.com/sandintext.htm
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levande och viktig interaktion mellan de två sfärerna. Intensiva känslomässiga upplevelser som 

psykoterapi eller en stark och långvarig ångest sätter spår i hjärnan. Det ger skäl till att både 

forskningsmässigt och kliniskt använda individuella, behovsanpassade planeringar i vården av 

psykos. I väntan på att de två synsätten, medicinsk behandling och psykologisk behandling skall 

komplettera varandra i synen på den psyko -biologiska patienten, får psykiatrin försöka 

samexistera på ett konstruktivt sätt.
11

 

 

Det psykotiska tänkandet jämför Cullberg med ett barns fantasier. Han citerar 

schizofreniforskaren Manfred Bleuler: ”Det pågår ett normalt psykiskt liv inom varje schizofren 

person, dolt bakom psykosen/.../ men han tillägger också att det bakom varje vardagsbeteende 

fortgår ett psykotiskt liv inom varje frisk människa.”  Det här är flum för den psykiater som 

avsagt sig kännedom om och intresse för människans inre upplevelsevärld menar Cullberg. 

Synsättet är avgörande, vi måste känna en anklang inom oss själva för att kunna möta en 

psykiskt sjuk människas tankar. Det psykotiska tänkandet är inte oförståeligt i sig, lika lite som 

ett barns fantasier. Bleuler- citatet underlättar att förstå vad som kan gå fel om vi inte också 

räknar med den normala människan bakom psykosen. 
12

 

Regionalt vårdprogram 

Stockholms läns landsting utkom 2008 med riktlinjer för vård av schizofreni och andra 

psykossjukdomar. 
13

  Programmet ska tillämpas i samtliga fall av psykossjukdom. 

Arbetsgruppen förordar fasspecifika behandlingsinsatser. De olika faserna är; prodromalfasen 

(dvs. risktillstånd för psykos), perioden av obehandlad psykos, den akuta fasen av första 

insjuknandet, stabiliseringsfasen och den stabila remimissions- och återhämtningsfasen.
14

 

Aktuell intressant fas för denna undersökning är handläggningen i den akuta fasen där en 

förtroendefull kontakt (allians) mellan patient och psykiatrisk behandlare bör etableras enligt 

programmet. Alliansen är avgörande för att förhindra återinsjuknande och suicid i 

efterförloppet.  

 

Regionala vårdprogrammet lägger stor vikt vid bemötandet vid första insjuknandet. Man talar i 

programmet om ett respektfullt, empatiskt och lyhört bemötande där patientens önskemål och 

tankar skall komma till uttryck. En god behandlarallians och sjukdomsinsikt anses kunna 

användas som evidensbaserade kvalitetsmått på god psykiatrisk vård. En omstrukturering av 

vården mot öppnare vårdformer och mindre enheter för heldygnsvård är ramfaktorer som 

beskrivs som önskvärda. Programmet hänvisar till ”Södertäljemodellen” och till 

                                                      

11 Levander, 24-29. 

12 Johan Cullberg, ”Psykiatrin är en humanism- också”, Dagens Nyheter, 20 oktober 2009, kulturdelen, 

s. 6. 

13 Flyckt, ”Regionalt vårdprogram,”  2-114.  

14 Ibid., 7. 
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”Fallskärmsprojektet” som förebilder. 
15

 Totalt sett blev den samhälleliga nettokostnaden lägre 

än innan modellen infördes till följd av mindre heldygnsvård för psykospatienterna.  

Bemötande vid psykos 

Levander har varit engagerad i Fallskärmsprojektet som hon kallar ett metodutvecklings- och 

utvärderingsprojekt. Projektet har följt svenska förstagångsinsjuknade under en femårsperiod. 

Levander menar att det finns litteratur om psykoterapi och de teorier den baseras på men att det 

finns betydligt mindre skrivet om psykologisk förståelse och bemötande utanför 

psykoterapisituationen. Hur skall man i det psykiatriska vardagsarbetet tillvarata patientens egna 

resurser och minska den osäkerhet och misstro som ofta finns med i bilden?  

 

Hur kan man öka hoppet och tillförsikten till att det finns hjälp att få eller för att på annat sätt 

bidra till att patient och anhöriga kan få ett nytt grepp om sin tillvaro så att de kan gå vidare?
16

 

 

Levander betonar vikten av individanpassad behandling vilket kan innebära att varje 

personalgrupp är specialiserad på en aspekt av patienten som de vet eller tror att de kan påverka 

med sin profession. Med det arbetssättet finns dock risk att man  inte säkerställer helhetssynen. 

Levander belyser med exempel dels hur en patient bedömts av läkaren som psykotisk och orolig 

och får antipsykosmedicin. Medicinen gör att patienten känner sig avtrubbad och stum 

inombords och självmedicinerar med flera koppar kaffe som serveras ibland både efter maten 

och mellan måltiderna. Ett annat exempel är att man uppmuntrar patienten att vara med i 

aktiviteter då en annan personalgrupp arbetar med att t ex i bildterapi försöka hitta tillbaka till 

sig själv. Vem är det i teamet som ska övervaka insatser och göra upp målsättningar? I 

medicinska organisationen är ofta den biologiska/psykiatriska synen dominerande genom att 

läkaren har yttersta ansvaret. Levander menar att det kanske borde vara det psykologiska 

perspektivet som skulle samordna behandlingsinsatserna. Hon tar också upp 

förväntningseffekten och kommer in på alliansaspekten. Om patienten ha en positiv eller 

negativ förväntan av t ex medicinering har stor betydelse för hur god effekt medicineringen har.  

 

Levander tar också upp problemdiagnos som anser att man tillsammans med patienten försöker 

beskriva de problem som lett till att patienten befinner sig på en psykiatrisk klinik. Man jämkar 

mellan patientens upplevda problem och de av personalen iakttagna problemen och försöker 

finna formuleringar som stämmer för både patient och personal. 
17

 

 

Regionala programmet tar upp psykopedagogiska insatser som syftar till att ge patient och 

närstående information och kunskap om sjukdomen och behandlingen.  

                                                      

15 Fallskärmsprojektet som leds av Johan Cullberg är ett forsknings och vårdutvecklingsprojekt där 19 

psykiatriska kliniker, varav 9 i Stockholms län (t ex Södertälje)förbundit sig att arbeta enligt vissa 

riktlinjer. Syftet är att hitta behandlingsformer som är bättre anpassade till behoven hos denna grupp, 

som i den traditionella psykiatrin har en mycket ogynnsam prognos.(Socionomen 6, 1998),24. 

16 Levander, 16. 

17 Ibid., 31-36. 
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Omvårdnadsåtgärder för familjer med familjemedlemmar med schizofreni. 

 Skapa en nära allians 

 Sänka emotionella klimatet inom familjen genom att reducera stressen och bördan hos 

familjen
18

 

 Öka familjens kapacitet att förutse och lösa problem 

 Minska yttringar av ångest och skuld bland familjemedlemmarna 

 Uppehålla resonabla förväntningar på vad den sjuka familjemedlemmen skall prestera 

 Uppmuntra familjen att sätta upp lämpliga begränsningar i syfte att bevara någon grad 

av avskildhet 

 Stöda angelägna förändringar i familjens beteende och övertygelse 
19

 

 

Hälsofrämjande faktorer vid psykos 

Levander skriver att psykospatienter kräver större satsning på motivationsarbete för att de ska 

våga påbörja ett förändringsarbete. Det traditionella sättet att bemöta allmänpsykiatriska 

patienter är mindre lämplig när det gäller psykospatienter. Psykospatienter kräver större 

flexibilitet i bemötandet. Det behövs en optimistisk hållning en tillit till kraften i de idéer man 

arbetar utifrån. Om man är engagerad i sina arbetsuppgifter motverkar det den pessimistiska syn 

som i allmänhet låder vid verksamheter för patienter med psykotiska/schizofrena tillstånd.  

 

Samtidigt måste det finnas en beredskap att uppmärksamma överdrivet positiva 

förhoppningar. Få patienter väcker så mycket orealistiska fantasier hos personalen om att 

rädda och hjälpa som de psykotiska. /.../ verksamheter av detta slag blomstrar när de utvecklas 

i en demokratisk och jämlik miljö, där det finns utrymme för utbyte av idéer mellan 

personalmedlemmarna/.../respekt mellan personalmedlemmarna kan ha en läkande, terapeutisk 

funktion också för patienterna. Förhållandet mellan de ansvariga och övrig personal bör 

avspegla den relation man önskar skall finnas mellan patienten och den/dem som behandlar 

henne.
20

 

 

Vid en fortbildning i skapandet av välfungerande vårdplaner definierade föreläsarna hälsa som 

många psykiatriskt sjuka upplevde det: Autonomi (att fungera); att känna sig fri; Att tro på sig 

själv; att bestämma själv. De poängterade vikten av värme i relationen till patienten. Begreppet 

”empowerment” användes och definierades som att stärka sin egen förmåga. Vården ska 

upplevas som rätt. Andra ledord var: makt; förutsägbarhet; hopp. 
21 

 

Genom en informant kommer jag i kontakt med begreppet EE, expressed emotion, och hittar en 

artikel av Orhagen och d‟Elia. De citerar Hamsun angående ”undertoner” i språket, han beskrev 

”mysteriet bakom rösten, den värld den utgår ifrån..”.  Precis som vi kan särskilja ”två sorters 

                                                      

18 Se Orhagen och d Eila’s artikeli denna studie. 

19 Flyckt, ”Regionalt vårdprogram,”  73. 

20 Levander, 125-131, 130-131. 

21 Föreläsare Patrik Jönsson & Petra Svedberg, Stockholm, 6 dec. 2007. 
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musikaliska upplevelser”, en analytisk som uppmärksammar kompositionens tekniska aspekter  

och en emotionell där upplevelsen är koncentrerad kring musikens känslomässiga uttryck. 

Orhagen och d‟Elia beskriver en undersökning av boendemiljöns inverkan på 

sjukdomsprognosen för psykiatriska patienter utskrivna från mentalsjukhus. Den visade att 

patienter med schizofreni som skrevs ut till sina ursprungsfamiljer uppvisade lika dålig prognos 

som de som skrevs ut till boende i opersonlig institutionsmiljö. Bäst klarade sig de som bodde i 

egen lägenhet eller tillsammans med syskon. Orhagen och d‟Elia definierar EE som ”den 

närmast anhöriges känslomässiga reaktioner och attityder gentemot den sjuke 

familjemedlemmen” . Graden av EE bestäms utifrån skattningar av fem olika variabler: kritisk 

attityd; fientlighet; känslomässigt överengagemang; känslomässig värme; positiva 

kommentarer. En psykopedagogisk åtgärd kan vara att sänka högt EE eller reducera den direkta 

kontakten med anhöriga. Artikeln understryker att det handlar om att avlasta familjen, inte 

skuldbelägga.
22

 Att sänka emotionella klimatet tas upp i Regionala programmet som en 

omvårdnadsåtgärd för familjer med en familjemedlem som drabbats av schizofreni. 

 

Cutting, Aakre och Dochertys senare artikel ger beskrivning av EE men även uppmätta faktorer 

som patintens känslighet för stress och känslighet för kritik. EE är en faktor som mäter styrkan i 

uppvisade känslor hos anhöriga, i första hand föräldrar men numer även andra närstående. Hög 

EE har visat samband med högre återinsjuknande hos psykospatienter. Att sträva efter att sänka 

EE i en familj där en medlem drabbats av psykos kan vara en viktig hälsofrämjande strategi. 

Artikeln tar upp EOI , emotional overinvolvment, ”känslomässigt överengagemang”. EOI 

innebär en interaktion mellan både anhörigas attityd och patientens mottaglighet.  
23

 

 

Perry, Taylor och Shaw tar upp ”hoppets” betydelse för återhämtning från psykos; hopp kan ses 

som en funktionsprocess med känslomässiga och beteendemässiga konsekvenser, hopp är inte 

bara funktion, det är också känslor. Hopp är inte bara eftersträvat och önskat det är också följt 

av förväntan. De talar om att lyssna på individens berättelser för att få en uppfattning om vad 

som är betydelsefullt för personen. De första tre åren av psykossjukdom har individen större 

utsikter att få hjälp mot negativa effekter i längre perspektiv. Undersökningen visar också att 

depression och återfall i psykos verkar ha samband. Metoden att lyssna på individens berättelser 

tillåter individen att beskriva hur händelser påverkar dem och att själva metoden som bygger på 

individens berättelser hade en hälsofrämjande effekt på individen. Artikeln beskriver hur 

informanterna ansträngt sig att beskriva hur psykosen upplevdes, både av dem själv och av 

andra. En informant ville dock inte berätta utan föredrog att försöka glömma sin psykos. 

                                                      

22 Orhagen, T. d’Eila, G. Familjens emotionella klimat, recidivrisken och psykosocial intervention vid 

schizofrena störningar. Linköping: Institutionen för psykiatri, Hälsouniversitetet, Regionsjukhuset i 

Linköping. Nord Psykiatrisk Tidskrift, 44/1, 1990. 

23 Cutting, L.P. Aakre, J. Docherty, N.M. Schizofrenic Patients’ Perception of Stress, Expressed Emotion, 

and Sensitivity To Criticism. Oxford: Schizofrenia Bulletin, 2006. vol. 32 no. 4 pp. 743-750. 
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Informanterna beskriver hur brist på information under sjukhusvistelsen angående hur länge de 

skulle stanna där, var de skulle föras och så vidare, skapade oro och förvirring.
24

   

 

Simson tar upp fyra aspekter av hopp; när hopp står för något begärligt, något man önskar; när 

hopp kopplas till värderingar och mål; hopp som rollen av föreställning och kopplad till 

osäkerhet; att agera för att behålla hoppet. 
25

 

Dialog mellan naturvetenskap och humanism 

Kompetens och kunskap 

Idéhistorikern Karin Johannisson skriver om psykiatrins olika behandlingsformer genom 

tiderna. Sjuka själar har alltid utsatts för behandlingsexperiment. Tolkningsföreträdet har flyttats 

från prästen över domaren till läkaren. Bilden av modernitetens humanitet och vetenskapens 

kunskap och ljus kraschlandade med 1960-talets politiska psykiatrikritik. Lobotomier, 

elchocker, och passiviserande psykofarmaka blev nya symboler för maktfullkomlig mentalvård. 

Johannisson tar upp Foucaults inflytande med ”Vansinnets historia” som beskriver samhällets 

behov av avvikare. Diagnostiska kartor ritas i allt snabbare tempo och kriterier utarbetas där tre 

av fem eller fem av åtta placerar individen innanför eller utanför sjukdomens gränser. Den 

långsammare psykodynamikens metoder byts mot dels läkemedel dels kognitiv beteendeterapi 

(som båda är lättare att utvärdera). ”Bota den trasiga men gör det kostnadseffektivt.” Freud 

väger allt lättare och med honom inre-människan.  ”Gheel-modellens vilja att inlemma de 

annorlunda i ett mänskligt, meningsfullt och hälsoskapande sammanhang träffar 

psykiatrivårdens ömmaste tå”, avslutar Johannisson.
26

  

 

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. 27
  

                                                      

24 Perry B.M., Taylor D., Shaw S.K. You’ve got a positive state of mind”: An interpretative 

phenomenological analysis of hope and first episode psychosis. Southmead Hospital and University of 

Bristol, Bristol, UK. Journal of Mental Health 16(6), 2007. 

25 Simson, C. When hope makes us vulnerable: a discussion of patient-helthcare provider interactions in 

the context of hope. Bioethics !SSN 0269-9702 (print); 1467-8519(online) Volume 18 Number 5 2004. 

26 Johannisson, Karin, http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hur-ska-sjalen-lakas-1.975072?rm= 

2009-10-15, 19.28. I samma artikel beskriver Johannisson den lilla staden Gheel i Belgien. Där 

inackorderades sedan medeltiden psykiskt sjuka i vanliga familjer. Ett psykoterapeutiskt experiment som 

under 1800-talet växte till stora dimensioner.  

27 Gustav Berglund, “Oväntat möte mellan humanism och naturvetenskap.” Socionomen, häfte 6, 

(1998):18-24. 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hur-ska-sjalen-lakas-1.975072?rm=print
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I läkartidningen 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. 28  

 

Foucault skriver: ”I den mån positivismen gör sitt intåg i medicinen och i synnerhet i psykiatrin 

blir den psykiatriska läkekonsten dunklare och psykiatrikerns makt mer mirakulös.” 
29

  

 

Evidensbasering av behandlingsformer 

Martin Ingvar debatterar med Cullberg i debattserien, ”Arma själar” och efterfrågar ökad plats 

för vetenskapens metoder. Han varnar för miljöer där yrkesrollerna är oklara, där nödvändigt 

samarbete mellan yrkesgränserna är personbundet och energikrävande. ”Biologisk kunskap är 

grunden för modern form av evidensbaserad psykoterapi och grunden för livräddande 

farmakologisk behandling.”  Han definierar humanism som en livshållning som bejakar förnuft, 

etik och rättvisa och avvisar vidskepelse och pseudovetenskapen och anser att Cullberg är 

antihumanist enligt denna definition. Ingvar förfäktar verkningslösa behandlingsformer och 

beskriver äldre psykoterapiinriktningar med underliggande teori som både strider mot det man 

idag vet om hjärnan och som inte har dokumenterade resultat som gagnar patienten.  ”Social 

samverkan, empati, emotionsreglering, fobi och placeboeffekt har alla idag en förklaringsgrund 

med grundmurad förankring i neurovetenskapen.”
30

 

 

Göran Rosenberg har tidigare under hösten debatterat evidensbasering. ”En bevisligen 

verkningsfull medicin är sockerpillren eller placebo”, på vitt skilda tillstånd som diabetes, högt 

blodtryck, magsår och streptokockinfektioner finns dessa rön dokumenterade menar han. Ingen 

vet varför och man kan inte dra någon annan slutsats än att relationen mellan patient och läkare 

är viktig. Trots denna osäkerhet krävs allt oftare just evidensbasering. Rosenberg ser den som 

ett hot mot t ex. antroposofiska medicinen, vilken han definierar som samspel mellan medicin, 

terapier och patientens egna resurser. Han ser ett problem att inte bara medicinen måste vara 

evidensbaserad utan även omvårdnaden. Insatser som inte går att generalisera kan komma att 

dömas ut på samma sätt som skett med psykodynamiska terapier. De har lämnat plats för enbart 

                                                      

28 Red. Jan Lind. ”Vi behöver en ny psykiatri utan okunnigas inblandning.” Läkartidningen, häfte 7 

(2008): 421 – 422.  

29 Michel Foucault, översättare Carl G Liungman, 5:e upplagan, Vansinnets historia under den klassiska 

epoken (Lund: Arkiv förlag 1983), 293. 

30 Martin Ingvar, ”Mitt i planeten”, Dagens Nyheter, 3 november 2009, kulturdelen, s. 4-5.   
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kognitiv beteendeterapi vilken varit enklare att evidensbasera. Han slutar inlägget med. 

”Beprövad erfarenhet säger mig att det mesta i livet inte går att evidensbasera.”
31

 

Existentiella aspekter 

Lotti Helström talar i debattserien ”Arma själar” bland annat om skam och skuld och dess 

orsaker. Skuld är en naturlig reaktion för att lära sig något av en händelse eller situation. Det är 

också ett sätt att förhålla sig till hemska upplevelser som man känner sig maktlös inför, ”jag kan 

bättra mig så att världen kan bli hel igen.” Skamkänslan är mer komplicerad, om en individ 

särskilt av högre rang, visar aggressivitet känner den angripne skam. Skammen är ordlös, 

obehaglig och den drabbade tycker illa om sig själv och sin kropp, sitt beteende osv. Skam leder 

till depression. Helström beskriver posttraumatiska symtom som en skiva som ständigt hakar 

upp sig, centrum i hjärnan som borde bearbeta och göra begripligt tycks sakna aktivitet. I 

psykiatrin behandlar man diagnoser och lägger inte tillräcklig vikt vid att behandla de psykiska 

följderna av ett våld man har kunskap om. Hon ser bristande kompetens som förklaring till att 

behandlingarna misslyckas oftare än nödvändigt, ”man har inte tillägnat sig de metoder som 

krävs för att förstå och behandla effekterna av våld på människans hjärna.” 
32

 

 

I debattserien ”Arma själar” tar Cullberg upp psykiatrins utmaning att se helheten, att 

människan är ”både en biologisk varelse och ett symbolberoende djur.” Cullberg menar att 

förhålla sig till komplexiteten i psykisk ohälsa inte ingår i unga psykiatrikers utbildning. Han 

ger en historik från psykoanalysens belysande av sambandet mellan vår utveckling och våra 

omedvetna psykiska drivkrafter, över dynamiska terapiformer och senare kognitiva 

psykoterapeutiska metoder. Under 1940-talet föddes socialpsykiatrin och under 1950-talet gick 

startskottet för vetenskaplig satsning för skräddarsydda farmaka för psykos, depression och 

ångesttillstånd. Under 1980-talet kom paradigmskiftet med ny hjärnforskning och 

avbildningsteknik av den arbetande hjärnan och deras kliniska tillämpning. Han visar på en 

pendel mellan 1970-talets psykoterapeutiska och sociologiska företrädares nedlåtande 

inställning till mediciner och biologiska modeller. Idag, fortsätter han, råder en ”motsatt 

fundamentalism” med förankring inom den akademiska psykiatrin.
33

 

Aktuell forskning 

McKenzie förordar centrala riktlinjer för psykosvård. Artikeln visar att detta kan minska både 

sjukdomssymptom och framtida sociala konsekvenser. Syftet med studien var att modernisera, 

utveckla och förbättra urvalet av metoder för vård av psykos i syfte att minska stigmatisering. 34   

                                                      

31 Göran Rosenberg, http://www.dn.se/opinion/kolumner/vad-kan-bevisas-1.917365?rm=print, 2009-

08-14, kl: 20.05. 

32 Lotti Helström, http://www.dn.se/kultur-nojeldebatt-essa/arma-sjalar-del-3-slaget-om-hjarnan-

1.9827,  2009-11-03, kl: 20.34. 

33 Johan Cullberg, ”Psykiatrin är en humanism- också”, s. 6. 

34 McKenzie L.H. Service users and carers’ experience of psychosis service. Lancaster, UK: Lancaster 

University, Institute for Health Research Clinical Psychology. Journal of Psychiatric & Mental Health 

Nursing 13, 2006.  

http://www.dn.se/opinion/kolumner/vad-kan-bevisas-1.917365?rm=print
http://www.dn.se/kultur-nojeldebatt-essa/arma-sjalar-del-3-slaget-om-hjarnan-1.9827
http://www.dn.se/kultur-nojeldebatt-essa/arma-sjalar-del-3-slaget-om-hjarnan-1.9827
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Moss, Gorell och Cornish artikel visar på vikten av dokumenterad skattning för att värdera och 

säkerställa kvaliteten och identifiera områden för förbättringsmöjligheter. Det antyds att 

dokumenteringen inte ha innehållit tillräcklig information om t ex varför klienter inte kommit 

till avtalade möten. I studien utformas en intervjuguide som sätter fokus på attityder och språk 

som används i mötet med unga människor och deras familjer. 35   

 

Scott, Smith, Natynczuk, Robson-Ward och Vaughans vetenskapliga artikel hänvisar 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 och klargöra 

triggers (utlösande, retande faktorer) och utarbeta strategier för att begränsa utveckling av 

återfall, alltså individuella erfarenheter för att förebygga återfall. Hittills hade strategin 

begränsats av enbart medicinering men en senare studie 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. 
36

  

 

 Paxton, Chaplin, Selman, Liddon, Cramb och Dogeson förordar ett långsiktigt partnerskap 

mellan patient och vårdare, ”förnuftig/omdömesfull” kunskap (sound knowledge) och 

sammanhållet ramverk och en dito plan. Avsikten var att undersöka förändringen i kunskap, 

bemötande och professionellt arbete. Artikeln hävdar att det är bevisat att ändrad professionell 

praxis är viktigare än spridd information. 37   

Ovanstående artiklar är närmare beskrivna i min B-uppsats i en litteraturgranskning från 

vårterminen 2008. 

 

Roe, Chopra, Rudnick beskriver målinriktade strategier som utarbetats av individer med psykos, 

alltså egna strategier unika just för dem. De använde sig av semistrukturerade intervjuer bland 

människor med diagnosen schizofreni och som följdes upp var sjätte månad under en två till 

treårsperiod.  Undersökningen uppmärksammar att regelbunden aktivitet verkar användbart som 

strategi förutsatt att det inte är stressande. Stress är komplex och måste ”doseras” individuellt då 

stimulans också är ett viktigt inslag för att behålla sitt hopp och vara handlingskraftig. 

Inåtvändhet rankades av patienter som bästa strategin för att klara psykotiska symtom. Att avstå 

från människor och evenemang som orsakar individen instabilitet, ett aktivt val att undandra sig 

sällskap och samvaro är positivt för individen, ett alternerande mönster av engagemang och 

                                                      

35 Moss B. Gorell J., Cornish A. Quality improvement in early psychosis treatment: the use of a file audit. 

Northern Sydney Central Coast Area Mental Health, Ryde Community Mental Health Centre and 

Department of Psychological Medicine, Royal North Shore Hospital, St Leonards, Australia: Journal of 

mental health 15(1), 2006.  

36 Scott, SR. Reid, I. Smith, J. Nanynczuk S. Robson-War, M. Vaughan J. A staff perspektiveof early 

warning signs intervention for individuals with psychosis:clinical and service implications. Worcester, UK: 

Wulstan Unit Newtown Hospital. Journal of Psychiatric & Mental Nursing 11, 2004. 

37 Paxton, R. Chaplin, L. Selman, M. Liddon, A. Cramb, G. Dogeson, G. Early intervention in psychosis : a 

pilot study of methods to help existing staff adapt. Newcastle, UK: North Tyneside and Northemberland 

Mental Health NHS Trust, St George’s Hospital, Morpeth. Journal of mental health 12, 2003.   
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avskiljande. Det är viktigt att inte bara fokusera och värderas utifrån symtomminskning menar 

författarna snarare fokusera på vad som förhöjer individens känsla av att vara en värderad och 

självständig människa .
38

   

 

Rosenthal tar upp förväntningens betydelse, han har gjort experiment med både människor och 

djur som visat att förväntningar infriats i till exempel en lärandesituation. Om läraren har en viss 

förförståelse angående intellektuell kapacitet påverkar det resultatet av lärandet hos dennes 

elever. 
39

  

 

Ambady, Koo, Rosenthal och Winograd har undersökt hur äldre reagerar på sjukgymnasternas 

icke-verbala kommunikation. Genom videoinspelningar har man iakttagit hur effekten av 

ansiktsuttryck, leenden, nickanden, rynkade ögonbryn och att vända sig bort och le haft 

betydelse för förbättring eller försämring i den äldres aktivitet.
40

 

 

Sammanfattningsvis förordar aktuell forskning centrala riktlinjer för psykosvård. Den visar på 

vikten av dokumenterad granskning för att identifiera områden för förbättringsmöjligheter. Den 

uppmärksammar attityder och språk som används i mötet med unga människor och deras 

familjer. Att ansiktsuttryck haft betydelse för förbättring eller försämring i den äldres aktivitet. 

Dessa resultat angående attityder, språk, ansiktsuttryck, leenden, nickanden mm borde kunna 

generaliseras med hjälp av Rosenthals forskning angående lärande till att gälla människor i 

allmänhet, att dessa aspekter har betydelse för lärandet i mänskliga situationer. Att prevention 

mot återfall är viktigt för fortsatt välmående.  Man förordar ett långsiktigt partnerskap mellan 

patient och vårdare, förnuftig/omdömesfull kunskap och sammanhållet ramverk och en 

sammanhållen plan. Man hävdar att det är bevisat att ändrad professionell praxis är viktigare än 

spridd information.  

Man tar upp ”hoppets” betydelse för återhämtning från psykos. Att lyssna på individens 

berättelser för att få en uppfattning om vad som är betydelsefullt för personen. Här kommer 

också aspekten att identifiera tidiga tecken på psykos. De första tre åren av psykossjukdom har 

individen större utsikter att få hjälp mot negativa effekter i längre perspektiv. Depression och 

återfall i psykos har samband. Att bli intervjuad och beskriva hur psykosen upplevdes hade en 

hälsofrämjande effekt på individen. Brist på grundläggande information skapade oro och 

förvirring. Egna, målinriktade strategier var effektiva. Regelbunden aktivitet verkade stärka 

självkänsla och självförtroende men stress måste ”doseras” individuellt. Stimulans var ett viktigt 

inslag för att behålla sitt hopp och vara handlingskraftig. Inåtvändhet kan vara en strategi för att 

klara psykotiska symtom. Att göra ett aktivt val att undandra sig sällskap är positivt för 

                                                      

38 Roe D., Chopra M., Rudnick A. Persons. With Psychosis as a Active Agents Interacting With Their 

Disorder. Psychiatric Rehabilitation Journal, Volym 28 Number 2. School of Social Work, Bar-Ilan 

University, Ramat Gan, Israel. Department of Psychiatry, University of Western Ontario, Canada. 2004.  

39 Rosenthal,R. Experimenter and Clinican Effects in Scientific Inquiry and Clinical Practice. California:  

Prevention & Treatment, Volume 5, Article 38, posted October 18. 2002. 

40 Ambady, N., Koo, J., Rosenthal, R., Wingrad, C. Physical Therapists’ Nonverba Communication 

Predicts Geriatric Patients’ Health Outcomes. Harvard, California, Stanford University, Psychological 

Association. Psychology and Aging 2002, Vol 17, No 3, 443.452. 
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individen, ett alternerande mönster av engagemang och avskiljande. Att inte bara fokusera på 

symtomminskning utan på vad som förhöjer individens känsla av att vara en värderad och 

självständig människa .  

 

En vanlig uppfattning och använd strategi inom psykosvården är att man inte bör gå med i 

patientens “sjuka värld”. Att patienten blir mer förvirrad om vi ”bejakar” vanföreställningar. Jag 

finner inga belägg för detta förhållningssätt i litteraturen men heller inget direkt emot.  

Jag tycker mig ha belägg från litteraturen för några slutsatser angående hälsofrämjande 

bemötande vid psykos inom slutenvården: 

 

 Arbeta från patientens fokus, var kreativ i stödet för hälsofrämjande strategier 

 Ge akt på hoppingivande ingredienser i omvårdnaden, rimliga målsättningar 

 Lyssna lyhört på psykosens innehåll och sök tolka konstruktivt  

 Ge uppmärksamhet på ”inåtvändhet”: Konstruktiv eller destruktiv? 

 Följa centrala riktlinjer för psykosvård och använda en uppdaterad praxis 

 Utnyttja KBT- terapeutiska tankegångar i bemötandet med stegvisa målsättningar 

genom att identifiera områden för förbättringsmöjligheter avseende kognitiva funktioner 

 Personalens attityder, kroppsspråk och ordval bör uppmärksammas i deras bemötande 
41

 

 Värna om långsiktiga partnerskap mellan patient och vårdare 

 Nyinsjuknade bör ha särskild uppmärksamhet, fokus på vårderfarenhet, (första tre åren)  

 Hjälp till att identifiera tidiga tecken på psykos 

 Var uppmärksam på depressiva tendenser hos patienter med psykos 

KASAM 

Genom att man i hälsofrämjande bemötande skulle fokusera på ”friskhetsinsikter” skulle man 

hitta ”hoppingivande” faktorer.
42

 Hos Klang- Söderkvist hittar jag begreppen ”salutogenes och 

Kasam” som verktyg för att öka förståelsen för människans komplexitet.
43

 Kasam kan dels 

studeras vetenskapligt, dels applicerbart i den praktiska verksamheten. En persons förmåga att 

hantera och anpassa sig till ett sjukdomstillstånd har betydelse för sjukdomsförloppet visar 

forskningen. Klang- Söderkvist menar att det verkar relevant att identifiera friskfaktorer och ta 

reda på hur en situation kan göras begriplig, hanterbar och meningsfull för varje enskild 

individ.
44

  Jag inser att jag funnit en teoretisk ram och blir nyfiken på upphovsmannen 

Antonovsky. 

 

Antonovsky själv härleder salutogenetiskt synsätt (som fokuserar på hälsans ursprung) från en 

upptäckt han gjorde då han undersökte kvinnor i klimakteriet. Han fann det omöjligt att 

förutsäga vilken inverkan stressorer har på en människa. Stressorer leder till spänningstillstånd 

som måste hanteras och centrala uppgiften för hälsovetenskapen är att studera faktorerna bakom 

                                                      

41 Undersökningarna gällde visserligen äldre och” unga och deras familjer” men verkar rimlig att 

generalisera. 

42 Hoppets hälsofrämjande betydelse har beskrivits under ”bakgrund”. 

43 Salututogenes betyder hälsans ursprung och Kasam står för ”känsla av samhörighet”. 

44 Birgitta Klang Söderkvist, Patientundervisning, Red, 2:a upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2008), 71.  
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sättet att hantera spänning. Hans arbetshypotes var GMR, generella motståndsresurser t ex 

pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd m.m. Han fann att det gemensamma för alla 

GMR var att de bidrog till att göra stressorer begripliga och så utvecklades begreppet KASAM. 

Definitionen av KASAM lyder: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) 

de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.
45

 

 

Det salutogena synsättet får oss att tänka i termer som befrämjar en rörelse mot den friska polen. 

Poängen är att det är olika faktorer. Antagandet att stressorer i sig är av ondo menar han är 

dåligt underbyggt. 
46

 Antonovsky tar upp sex punkter för att belysa salutogenetiska 

infallsvinkeln. Han menar att patogenes och salutogenes är i ett komplementärt förhållande.  

 

 Se en multidimensionell axel från hälsa till ohälsa 

 Sök hela individens historia, inte bara sjukdomens historia 

 Fokusera på copingresurser, alltså vilka faktorer bidrar till att röra sig mot den friska 

polen på axeln  

 Stressorer måste inte vara enbart av ondo, leta efter framgångsrik upplösning av 

spänning  

 Leta efter källor till negativ entropi (tendens hos ett system att röra sig mot det mest 

sannolika) som kan befrämja organismens aktiva anpassning till omgivningen hellre än 

leta efter magiska lösningar på problem 

 Leta efter faktorer som förklarar varför en person från en riskgrupp inte blir sjuk, det 

avvikande är i majoritet 
47

 

 

Antonovsky identifierar tre viktiga hälsofrämjande begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt gripbara snarare än kaotiska, oordnade, slumpmässiga, oväntade och 

oförklarliga. Hanterbarhet är i vilken grad man upplever resurser som står till ens förfogande, 

som man känner att man kan räkna med, lita på. Meningsfullhet innebär att medverka i de 

processer som skapar ”såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter”. 
48

 

                                                      

45 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium, översättare Magnus Elfstadius, ISBN 91-27-02193-9, 

amerikanska utg, 1987 (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), 38-41. Söderkvist skriver ”Kasam”, 

Antonovsky skriver KASAM men det avser samma begrepp. 

46 Ibid., 12, 13, 27, 28. 

47 Ibid., 34. 

48 Antonovsky, 38-42. 
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Syfte  

Syftet är att undersöka hur mentalskötare inom den psykiatriska vården uppfattar 

bemötandeaspekters betydelse för patientens psykiska hälsa. 

Frågeställningar 

 Vilka innebörder lägger mentalskötare i begreppet bemötande? 

 Vilka faktorer lyfts fram som viktiga för ett hälsofrämjande bemötande? 

 Vilka faktorer motverkar ett hälsofrämjande bemötande? 

Metod 

Intervju 

Jag har valt individuella, kvalitativa intervjuer av mentalskötare som metod för insamlandet av 

data. Kvale beskriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening.
49

 Jag har använt 

halvstrukturerade intervjuer som kan omfatta en rad teman och förslag till relevanta frågor men 

också ger utrymme att göra förändringar när det gäller ordningsföljd och frågornas form. 

”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av 

ömsesidigt intresse.” 
50

 Jag ville undersöka hur mentalskötare ser på sitt arbete, sina 

arbetsuppgifter, hur de ser på patienterna, hur de tänker om att vara i psykos och vilka behov de 

anser att det medför. Två av informanterna har svenska som modersmål, ytterligare två är 

tvåspråkiga där svenskan är ett av språken, ytterligare två har studerat i Sverige och är förtrogna 

med svenskan. För en av de återstående uppfattar jag en oro att hitta ord, en nervositet som 

släppte allteftersom samtalet pågick och för den återstående informanten viss svårighet för mig 

att förstå på grund av min ovana vid informantens uttalsform, jag känner inte denna informant 

så väl, men informanten förstod mina frågor och jag uppfattade inga missförstånd i intervjun.  

Urval 

Jag har valt att genomföra intervjuer med åtta mentalskötare som arbetar med psykospatienter 

på två olika avdelningar, varav jag själv arbetar på en av dessa avdelningar.
51

  Jag kontaktade i 

                                                      

49 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, översättning: Sven-Erik Torhell, ISBN 91-44 

00185-1, (Lund: Studentlitteratur, 1997), 117. 

50 Ibid., 117-118. 

51
Från sökning på Wikipedia 091219, kl 9:02: Mentalskötare är en äldre arbetstitel. Ett nyare namn för 

yrkeskategorin är skötare inom psykiatrisk vård. Man kan arbeta på ett sjukhus inom landstinget med 
avdelningar som till exempel allmänpsykiatrisk avdelning, psykosavdelning eller psykiatrisk 
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ett inledande skede de två chefsjuksköterskor som ansvarar för avdelningarna för att få kontakt 

med möjliga informanter och gemensamt enades vi om att det borde vara fast anställda 

mentalskötare som intervjuades. Urvalet för den provintervju som genomfördes utföll sig så att 

det blev den som svarade i telefonen då jag ringde till avdelningen för att be om intervjun som 

blev min första informant. Nästa informant valde jag för dennes erfarenhet från både öppenvård 

och slutenvård. Informant tre och fyra visade intresse efter att en av chefssjuksköterskorna 

informerat sin personal om min studie. Jag avsåg intervjua fler personal från denna avdelning 

men intresset var svalt. På förslag från chefssjuksköterskorna intervjuade jag fyra kvinnor och 

fyra män, de flesta hade annan etnisk bakgrund än svensk. Jag avsåg även att intervjua en yngre 

och nyutbildad mentalskötare men informanten blev sjuk och jag valde därför en annan 

mentalskötare av samma kön med över trettio år i yrket. En av de mentalskötare som 

accepterade att delta i studien ville ha med en kollega vilket jag accepterade då jag in ett 

inledande skede övervägt att göra en fokusgruppsintervju. 

 

Eftersom jag själv arbetar på en av de avdelningar som ingick i urvalet upplevde jag att det 

fanns en viss risk att mitt urval uppfattades som ”favorisering” då intervjuerna inte 

”hemlighölls”. Jag talade därför öppet med mina arbetskamrater om att urvalsprincipen 

handlade om praktisk genomförbarhet. Jag skulle gärna ha intervjuat alla fast anställda 

mentalskötare på avdelningen. Även mentalskötare som har nattjänst. Av de intervjuer som 

genomfördes är sex intervjuer gjorda med mentalskötare från den avdelning där jag själv 

arbetar, varav en är gjord med en skötare som inte varit anställd så länge och som jag därför inte 

känner så väl. Alla informanter har över tio års yrkesvana. Sju informanter hade tvåårig 

vårdgymnasielinje från olika tidpunkter, den åttonde hade universitetsstudier till annan 

utbildning (inte vård). Alla hade gått olika kortkurser och fortbildningar. 

Genomförande 

Jag utförde totalt åtta intervjuer, alla varade knappt sextio minuter, även den med två 

informanter. För att informanterna skulle ha lätt att komma ifrån och återgå till arbetet och då de 

nu fick tillåtelse att gå på arbetstid letade jag efter rum för intervjun i avdelningarnas närhet och 

bestämde mig för ett personalrum utanför min arbetsplats. Det var ett litet rum, men ostört tack 

vare en lapp med ”upptaget mellan klockan xx- xx” på dörren. Jag hade i tanken att söka efter 

lokal i bottenplanet på sjukhuset där det finns sammanträdesrum och undervisningssalar men 

det hade varit svårare och krävt längre framförhållning. Sista intervjun kunde inte hållas i 

personalrummet då en personal skulle arbeta hela dagen och behövde rummet för rast, det blev 

lite av en nödlösning i konferensrummet på avdelningen som turligt nog fungerade, risken att vi 

skulle ha behövt avbryta intervjun fanns ju. Jag serverade vatten under intervjuerna och gav 

informanterna en varsin pocketbok som tack för medverkan. En intervjuguide fanns med som 

stöd vid de båda intervjuerna (bilaga1). Denna guide användes för att ledsaga och möjliggöra 

                                                                                                                                                            
intensivvårdsavdelning (PIVA). Man kan också arbeta inom kommunen och då kallas skötaren för 
boendestödjare. En skötare är omvårdnadsspecialist av patienter med psykiatriska funktionshinder. 

Skötarens främsta uppgift är att stödja, motivera patienten till att själv klara av sin vardag. Detta kan 
ske genom samtal och praktiskt samarbete i hemmet eller på sjukhusavdelningen En skötare kan också 
arbeta på olika behandlingshem. 
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det tänkta syftet med intervjuerna. Jag kände att jag fick lite rutin efter några intervjuer, blev 

mer uppmärksam på vad som sagts och hittade följdfrågor lättare. En bidragande orsak till det 

kan ha varit att jag transkriberade materialet ganska omgående efter att varje intervju gjorts och 

jag successivt fick en tydligare bild av ämnet. Jag började kunna se dialogen i ”tryckt form” 

redan under intervjun och det gav mig en bättre överblick av samtalet. Efter de fyra första 

intervjuerna förhöll jag mig friare i förhållande till intervjuguiden, frågorna kom naturligare, 

som en fortsättning i ett samtal. Jag hoppade över vissa frågor jag ansåg att jag redan fått svar 

på. Jag förenklade formuleringar på frågor jag märkt varit svåra att förstå. Detta bidrog till mer 

avspända intervjuer. Jag hade från början en idé om att alla frågor skulle besvaras ganska strikt 

för att kunna jämföra intervjusvaren rakt av. Efter de fyra första intervjuerna, som jag hunnit 

skriva ut innan jag började på den femte, insåg jag att frågorna uppfattades så olika att de inte 

skulle kunna jämföras på det sättet.  

Databearbetning 

Jag transkriberade intervjuerna ordagrant men hoppade över vissa ljud och småord som ”öhh”, 

och va‟. Ord som verkar naturliga hos dem som säger det och i sitt sammanhang kan bli 

”konstiga” i skrift, de kan också avslöja en informant, sådana tillfällen har jag censurerat. 
52

  

Mina instuckna följdfrågor betecknade jag; ”B:” och satte frågan inom parentes. Jag kände ofta 

behov av att uppmuntra, att förmedla att jag tycker det finns stor kunskap bland mentalskötare 

som inte kommer fram, som inte kan benämnas och inte finns begrepp för. 

 

I kvalitativa studier är det ett vanligt fenomen att ha ett stort material som ska bearbetas och 

informationen finns inte heller i någon ordnad och systematiserad form. En viktig utmaning är 

att utifrån datamassan ta fram viktig information, identifiera mönster och finna ett sätt att 

presentera det väsentliga som uppenbarats i intervjuerna. Starrin och Svensson tar upp frågorna 

om trovärdighet, noggrannhet och giltighet. 

 

Eftersom undersökningsobjektets natur begrundas efter själva datainsamlingen, handlar 

forskningsarbetet främst om att via analys av erhållen dataförsöka förstå ett oklart problem. 
53

 

 

Det handlar om i vilken mån erhållna beskrivningskategorier representerar 

undersökningspersonernas uppfattningar. Eftersom fenomenografiska undersökningsresultatet 

kan betraktas som upptäckter kommer innebörden i reliabilitetsbegreppet att svara mot att någon 

utomstående kan identifiera forskarens upptäckter. Det gäller för forskaren att göra en riktig 

tolkning av det som undersökningspersonen förmedlade i intervjun, att de reflekterar 

undersökningspersonens uppfattningar och inte är en konstruktion av forskaren. Första kravet är 

att med stöd av utdrag ur intervjuerna i form av citat belägga beskrivningskategorierna man 

erhållit. Här måste forskaren göra ett representativt urval. De som tar del av redovisningen 

måste ha möjlighet att avgöra om resonemanget är logiskt och riktigt. Det andra är att en 

                                                      

52 Kvale, 158. 

53 Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson(redaktörer), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, upplaga 

1:16(Lund: Studentlitteratur, 1994), 129. 
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oberoende bedömare (medbedömare) av tolkning och analys skulle lägga samma innebörd i 

kategorierna som forskaren. Medbedömaren går i motsatt riktning alltså om kategorierna 

stämmer med utsagorna i intervjuerna. Graden av samstämmighet beskrivs som 

interbedömarreliabilitet och uttrycks i procent. Skulle forskare och medbedömare ha olika 

bedömningar har forskaren tolkningsföreträde. Kravet på forskningsresultatens 

kommunicerbarhet hänger också samman med hur undersökningspersonerna känner igen sin 

verklighet. Om de inte känner igen sin verklighet gäller att det: 

 

  I första hand handlar det om huruvida kategorierna är giltiga som beskrivningar och inte om 

resultatets tillgänglighet. När undersökningsresultatens trovärdighet, noggrannhet och giltighet 

granskas är det forskarens beskrivningar som är centrala. Det är tillförlitligheten i dessa som 

utgör den avgörande grunden för att en fördjupad förståelse om hur människor uppfattar sin 

omvärld skall kunna nås.
54

 

 

Text som besvarade syfte och frågeställningar markerades och kodades. Mitt nästa steg var att 

utifrån varje enskild intervju finna teman som beskrev uppfattningar bundna till studiens syfte. 

För att berika och konkretisera det som beskrevs har jag använt mig av citat som illustrationer.
55

 

Nästa steg i bearbetandet av materialet var att för varje huvudtema skriva en 

innehållsbeskrivning som sammanfattar det centrala som framkommit. Syftet var att försöka ge 

en så heltäckande bild som möjligt utifrån varje tema. I resultatanalysen har jag använt 

sammanfattningarna från resultatets huvudrubriker som form för resultatdiskussionen.  

 

Watt- Boolsen beskriver kodning där man t ex kan ta ut positiva, negativa och neutrala 

faktorer.
56

 I min undersökning kunde det gälla t ex upplevelse av arbetsgrupp, psykossymtom, 

gränssättning/regler, ramfaktorer, säkerhetsaspekter, policy. Jag provade en sådan kodning och 

lärde känna datamaterialet ytterligare, fick hjälp att hitta ett ”representativt urval” av citat från  

informanter för mina olika teman.
57

 

Etiska överväganden 

Jag har hämtat följande citat från vetenskapsrådets hemsida angående etiska anvisningar 

för att undersöka sin arbetsplats:  

 

Varje forskare är en del i ett socialt sammanhang där hänsyn till och samarbete med 

arbetsgivare och arbetskamrater är av vikt. Grundregeln i arbetslivet är att arbetstagaren 

förväntas vara lojal med arbetsgivarens mål och arbetssätt så länge de inte strider mot lag och 

goda seder. För forskaren gör sig dock även en annan lojalitet gällande: lojaliteten mot 

vetenskapens normer och ideal. Några ofta nämnda grundbultar i forskarens etik, oavsett 

                                                      

54 Starrin, Svensson, 131. 

55 Ibid., 129. 

56 Merete Watt Boolsen, Kvalitative analyser, At finde årsager og sammenhaenge 

(Köpenhamn:forfatteren og Hans Reizels Forlag, 2006), 33, 35, 39, 103-04. 

57 Starrin, Svensson, 129. 
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ämnesinriktning, är de som omtalas i Robert Mertons s.k. CUDOS-normer (1942), vilka bl.a. 

talar om universalism, oegennytta och organiserad skepticism som utmärkande drag för god 

forskning. Däremot är det naturligtvis en stor vinst om vetenskapliga resultat är av nytta för 

samhället i stort.
58

 

 

Här har jag ett problem då jag undersöker min arbetsplats och naturligtvis måste ta denna ovan 

nämnda hänsyn både mot mina arbetskamrater och mot min arbetsgivare. Jag har försökt hålla 

studien till målsättningen att undersöka arbetsuppgifter och  inte göra en arbetsplatsanalys annat 

än när det gällt tydliga ramfaktorer som lokaler och generella organisationsstrukturer. 

Vid transkriberingen övervägde jag hur jag skulle hantera språklig brytning i utskriften. Jag 

valde att återge i svensk ordföljd då betydelsen verkar uppenbar men följer den uttalade 

ordföljden då det kan råda viss tveksamhet till tolkningen. Jag har utelämnat vissa upplysningar 

om urval och genomförande då det kan avslöja mina källor och jag inte uppfattar det som 

relevant information. Jag har valt att inte identifiera mina informanter då de är arbetskamrater 

och deras arbetsplats kan identifieras. Silverberg gjorde en för mig frestande presentation av 

sina informanter, men hon har inte identifierat deras geografiska härkomst. 
59

 Jag har alltså låtit 

informanterna vara anonyma röster från två psykosavdelningar. Det förekommer att de inte är 

skilda åt i samma ämne utan ter sig som samma informant skilt med /.../. Jag försvarar detta val 

av anonymitet dels utifrån mina syften och frågeställningar där jag undersöker mentalskötares 

uppfattningar om bemötandeaspekter, dels utifrån att skydda mina källor. Alla informanter har 

fått bilagan ”samtycke till intervju”(bilaga 2) och skrivit under samt fått ett eget exemplar. Alla 

informanter har antytt det som positivt att bli intervjuade om än lite nervöst.  

Att göra rätt, genomsyrar vårt arbete särskilt mycket, psykiatri är ett känsligt område med 

många nyanser. De flesta har en stark uppfattning om vad som är ”rätt bemötande”. Att sedan 

använda detta i praktiken i alla situationer kräver självkontroll och reflektion.  Jag bestämde mig 

tidigt i studien för att inte värdera eller analysera arbetsplatserna utan koncentrera mig på att 

lyssna på vad informanterna vill berätta runt mina frågor. Jag skulle inte ha vågat intervjua mina 

medarbetare om jag inte hyste en djup respekt för deras strävan att utföra sitt arbete enligt en 

stark etisk grund. Naturligtvis kan vi alla göra ännu bättre och här inkluderar jag i högsta grad 

mig själv. Jag tror att förbättring kan ske genom ökad kunskap och ett öppet samtal där vi får 

tillfälle att reflektera över vår insats. Det är min drivkraft i denna undersökning.  

 

 

                                                      

58 Vetenskapsrådets hemsida: www.vr.se 

59 Gunilla Silverberg, Att vara god eller att göra rätt; en studie i yrkesetik och praktik (Nora: Nya Doxa, 

1996), 174-176.  
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Resultat 

Jag har valt att redovisa resultatet utifrån tre huvudteman och ett antal underteman som utgår 

ifrån de mest framträdande uppfattningarna kring bemötandeaspekters betydelse för patientens 

psykiska hälsa: 

 

 Bemötandets innebörder  

Bemötande av psykotiska föreställningar 

Samhälle och regelverks inverkan på bemötandet 

Tvångsvårdens inverkan på bemötandet  

 Viktiga faktorer för hälsofrämjande bemötande 

Bemanning och tid 

Lokaler  

Gränssättning 

Inlevelse 

Stämning 

”Svalkande likgiltighet”  

Allians med patienten  

 Viktiga faktorer som motverkar ett hälsofrämjande bemötande 

 

Bemötandets innebörder 

Mentalskötarnas definitioner av begrepp samt förståelse av ord skilde sig åt. Ordet ”bemötande” 

betydde för en del en värdering, bemötande var detsamma som ett gott mottagande, för någon 

annan var det ”det första mötet”, alltså snarare ”första intrycket”. Åter andra ansåg att 

bemötande var all kontakt, både direkt och indirekt, vilket innefattade även stämningen på 

avdelningen och samtalen personal emellan som skapade stämning och blev till ett bemötande 

av patienten.  

 

I bemötandet ligger till och med röstläge, kroppsspråket, hela, alltihop! Hur man närmar sig, 

/.../ hur man låter, hur man känner in./.../Definitionen av bemötande blir en människoträff där 

man använder sin empatiska förmåga för att ställa sig i en annans situation /.../Man måste göra 

sin egen värdering och kolla in hur man just ska bemöta den patienten, sen kan det komma en 

annan patient som man kan bemöta på ett annat sätt. Det är individuellt/.../ 

 

Diagnosen har betydelse för bemötandet vilket ses som både på gott och ont av informanterna: 

 

När jag har skötarelever brukar jag säga: Försök hitta människan, det är ingen diagnos som är 

ute och vandrar utan en Kalle/.../ som vem som helst men råkar ha en släng av schizofreni  
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Några informanter skiljde på olika sorters psykoser, beroende på psykosens utlösande 

faktorer. Informanten antyder att man måste anpassa sitt bemötande beroende på vilken 

sorts psykos patienten har: 

  

man skiljer dom från de haschpsykotiska, dom är lättare att kunna förankra med verkligheten 

/.../ (B: Så det är en speciell sorts psykos vid haschpsykos?) Ja, och dom kan också bli väldigt 

aggressiva ibland, det kan gå väldigt fort, däremot de som kallas schizofrena, dom är 

annorlunda, dom är lättare att hantera. 

 

Informanterna var ganska ense om att rädslan oftast låg som grund i psykosen. En informant 

beskriver hur man kan förklara aggressivitet hos patienterna:  

 

kan ju visa sig på många sätt/.../ vara jätteaggressiv och hotfull för att den är rädd. Många 

gånger är det nog det man är i grunden 

 

Rädslan kan motas på olika sätt, det antyds att patienten är rädd för sig själv och sina 

handlingar. Att man säkerställer den situationen uppfattar en informant som 

”trygghetsskapande” för patienten:  

 

 Jag tror att patienten är väldigt rädd själv när dom mår som sämst och kanske upplever det 

som extra trygghet att nu har jag fått två personal med så att det inte händer någonting. 

 

En informant vittnar om att en patient som är självmordsbenägen eller har självskadebeteende är 

det som oroar mest:  

 

Det påverkar mitt bemötande/.../ jag tycker det är väldigt obehagligt, /.../ då har man ju lust att 

sitta på sängen nästan. 

 

Bemötande av psykotiska föreställningar 

Information till patienten i psykosvård kan vara en pedagogisk utmaning. Patienterna upplever 

ofta att de inte får information. En informant beskriver arbetsuppgiften som att vara ”språkrör” i 

förhållande till omgivningen. Informationsöverföring angående patienterna är en annan 

utmaning, att hitta konstruktiva, hälsofrämjande, respektfulla informationsutbyten. 

Informanterna har sinsemellan olika tankar om hur man ska bemöta psykotiska föreställningar. I 

detta intervjucitat verkade ställningstagandet tydligt men senare kom andra åsikter i dagen då vi 

återkom till ämnet. Jag har här endast återgett denna ståndpunkt då de andra ståndpunkterna 

framkommit mera implicit och redovisats under andra rubriker. Informanterna anser här att det 

viktigt att inte gå med i patientens verklighetsuppfattning. Då medicinen börjar verka talar 

patienten inte längre om sina föreställningar utan symptomen är dämpade: 

 

Dom kommer från en annan värld /.../ Dom kör i en annan bana, men vi har ingen annan bana, 

vi försöker att dom ska förhålla sig i verkligheten så mycket det går, beroende på patienten. 

(B: Och hur gör ni detta?) om ”vi” tillexempel säger att pengarna kommer från månen, nej, det 

är dina pengar. Man säger det försiktigt/.../ man får inte spela med i deras spel utan hålla sig 
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till verkligheten. (B: Och hur funkar det när man gör det? Hur reagerar patienten, kan du tänka 

på någon situation när du konfronterar dom med verkligheten?) En del tror ju inte på oss men 

då får man ju säga det, det får stå för dig men så här är det. Dom kanske blir förbannade och 

går därifrån och.. det är ju också individuellt. (B: Och på sikt, vad händer på sikt?) När dom 

har fått sin medicin och varit där ett tag så brukar det dämpa sig. Då pratar dom ju inte om 

sådana saker längre. Då lämnar dom det/.../ när dom är medicinerade då är dom dämpade i 

sina symptom/.../ vi undviker konfrontation för man kommer aldrig någon vart, som två 

paralleller. Man kommer aldrig att mötas. Däremot kan jag säga min uppfattning..  

 

Det antyds att man kan förhandla, plocka upp något från det som sagts, ”kompromissa”, skoja: 

 

(B: Du säger din uppfattning men du går inte emot patientens?) Nej, nej, men man kan ibland.. 

hur kan man säga plocka från deras uppfattning, man kan kompromissa, man kan ge som lite 

skoj så där.. ”jag kommer från månen”, ”ja, jag vet, människan var där” det kan man ibland. 

 

Det verkar inte som att det används en särskild policy för nyinsjuknade, informanterna 

poängterar mest att det är det faktum att man inte känner patienten som styr bemötandet: 

 

Sen är det ju väldigt viktigt om det är nyinsjuknade som kommer eller om det är någon vi 

känner från början. För dom känner vi och vet hur dom brukar bete sig och det har vi lärt oss 

hur vi ska ta dom. /.../när det kommer en nyinsjuknad måste man vara ännu mer försiktig (B: 

Det är ju en speciell genre?) ja, det känns så... För att inte skrämma eller kränka dem, eller 

hur? Dom säger inte så mycket heller.  

 

Det kan föreligga stort omvårdnadsbehov av en psykotisk patient och man behöver som 

mentalskötare bistå med kontakten med omvärlden: 

 

Speciellt i början när det är i den akuta fasen, så är det jätteviktigt att finnas till hands nästan 

hela tiden. När man är alldeles förvirrad så är man väl liksom språkrör, till andra; läkare; 

arbetsterapeuter, andra omkringpersoner, öppenvård, liksom vara en länk till. 

  

 

En ögonblicksbild från en informant med en talande gest som beskrev hur en patient tedde sig: 

 

Det var bara huvudet och armarna som fungerade, han kunde bara ha ingenting på kroppen, 

olika skor, inga strumpor så kom han in, helt kaos. Måla, måla .. 

 

Samhälle och regelverks inverkan på bemötandet 

Ur intervjuerna framkom att samhällets syn på psykos och den rådande kulturen i samhället har 

betydelse för hur psykosen uppfattas, bemöts och behandlas, av omgivningen och av 

slutenvården: 

 

Ibland tänker jag, vad skulle hända om den patienten skulle leva helt utan medicin./.../Jag 

känner till förhållanden i mitt hemland, där skulle många av våra patienter inte vara på 
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sjukhus, dom skulle bara bete sig som dom är och alla skulle bara acceptera det/.../ det skulle 

inte störa någon.. /.../vad som är normalt och inte normalt.. Sverige vill reglera minsta 

detalj/.../för mycket reglerat.. om två pojkar slogs på 70-talet på rasten, då fick dom göra det 

och sen gick det över, om det händer idag blir det väl utredningar om ADHD och så vidare.., 

nu överdriver jag men mycket så är det/.../man ser det som normalt i ett samhälle med regler 

och regler.. sen blir det lagar../.../det är väl bra att det är högt i tak så länge man inte gör någon 

annan illa. Att springa runt och låta som papegojor eller dansa lite det ska dom väl få göra. 

 

Policy nämndes och dess effekter i arbetet, att förändringarna sker så slag i slag. 

Omorganisationer skapar osäkerhet, vad innebär de nya reglerna för verksamheten? Innan nya 

instruktioner nått alla i personalen och hunnit ”sätta sig” i arbetsmetoderna. Det informanterna 

har upplevt är flyttning av avdelning till nya lokaler och nytt sjukhus, nya datasystem, ny 

sjukhusledning, nya läkare:  

 

Jag tror det beror mycket på hur individen är (B: Vilken individ, personalen eller patienten?) 

Personalen ja, individen som mentalskötare, det beror mycket på hur den är, sen LITE grann 

beror det på vilken policy man har på avdelningen, finns en bra policy kan det ha betydelse 

men så har jag inte upplevt det, för mig ligger det mest på individen, hur han är. Om han har 

etiska värderingar, kulturella.., respekten, empati och alla sådana begrepp som man kan 

associera med bemötande. Om man ser historiskt, för mig har det blivit mycket mera fokuserat 

på säkerhet. Ibland blir bemötandet bara en ”risk”, plocka allt som är farligt och värdesaker hit 

och skriva och.. så själva bemötandet är ”säkerhet”. Säkerhetsaspekter, stumpor hit och. 

/.../kaotisk förändring så man hinner inte landa, inte smälta 

 

En informant säger att bemötandet för en psykospatient börjar ofta med polishandräckning: 

 

Jo innerst inne söker dom hjälp, men hur de uttrycker sig är olika, vissa verkligen söker hjälp 

och dom går direkt till Länsakuten, andra blir hämtade med polisen så läkare måste skriva 

vårdintyg så dom kommer mot deras vilja, dom flesta. Efteråt kan man säga dom kommer lite 

grand till insikt, lite grand men dom har inte accepterat, första bemötandet med sådana 

patienter är polisen. Sen blir det bara en serie av händelser med visitering och allt, det går i 

ganska dramatiska former, så de flesta visar inte att dom söker hjälp. Andra säger att det är 

psykiatrin som förstört deras liv.. (B: är det sant?) jag kan inte säga något emot det, dom kan 

ha rätt, man kan inte bevisa det. 

 

Tvångsvårdens inverkan på bemötandet 

Av intervjuerna framkommer det att mentalskötarna anser att det har betydelse för bemötandet 

under vilka omständigheter som patienterna är inskrivna på vårdavdelningen, om det är enligt 

LPT eller enligt HSL. 
60

 På de aktuella avdelningarna tvångsvårdas många av patienterna och 

                                                      

60 LPT betyder lagen om psykiatrisk tvångsvård. Första ”steget” är ett vårdintyg (4§) som innebära att 

patienten kommit med polishandräckning till psykiatrisk heldygnsvård. Inom tidsramen 24 timmar efter 

intagning skall en § 6b-prövning göras av chefsöverläkare för ställningstagande till inläggning. Under 

denna tid förhindras patienten lämna vårdinrättningen med nödvändiga medel. §6b gäller i fyra 
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därför är dörrarna till avdelningarna låsta. Detta medför olika säkerhetsaspekter.
61

 Någon 

informant upplevde att säkerhetsrutinerna ”betingade” bemötandet.  

 

Patienten upplever som om de kommit till ett fängelse.  

 

Mentalskötarna beskrev att det finns en stress som personalen ofta känner för att inte missa 

farliga föremål och kravet på att skriva upp värdesaker gör att bemötandet blir enbart 

”säkerhet”:  

 

För mig har det blivit mycket mera fokuserat på säkerhet./.../ förr var det inte så, man såg inte 

patienten som en säkerhetsrisk, man kunde ta det lugnt, dricka kaffe, själva mötet.. två ska 

man vara, visitering två! /.../ tänk om jag missar någonting ojojoj... så skadar sig patienten och 

så är det mitt fel. Duschslangar, snören i byxor, skosnören, man tar deras värdesaker, mobilen, 

allt, man ifrågasätter /.../ dom vill ibland inte lämna ifrån sig. Men man tar det. Jag säger: ”Det 

är inte enligt mina principer men så är reglerna här.”   

 

Det är överläkaren som har slutgiltiga ansvaret över ”patientens frigång”, alltså hur fritt 

patienten kan gå ut genom de låsta dörrarna. Det kan dock råda olika åsikter om när patienten är 

mogen för det. Mentalskötaren är en viktig länk till helhetssyn då de tillbringar mesta tiden med 

patienterna jämfört med andra personalgrupper. Att som mentalskötare känna sig delaktig i 

arbetet runt patienten, känna att man har betydelse och att ens ord räknas har med arbetsglädje 

och yrkesstolthet att göra. En informant beskriver sin hållning i denna fråga:  

 

Läkare har suttit på skolbänken i många år och kan tycka att de kan se saker bättre men de är 

inte lika många timmar ute på avdelningen och ser inte det vi ser. Men en överläkare har 

yttersta ansvar, det är fördelaktigt att fråga alla som är inblandade. Om jag kommer med 

uppgifter om att patienten kan få utökad utgång och det slängs bort, vad har jag gjort då i fem 

dagar. Min observation har inget värde. Min uppfattning betyder ingenting. Det är olika 

överläkare någon kunde vara ännu hårdare, någon ännu mildare. Jag kan inte ta ansvaret från 

läkarens axlar, det är hon som är ansvarig om en person begår självmord. Jag blir inte kränkt 

för att hon inte lyssnar på mig och backar inte för att säga som jag tycker. Ibland känns det bra 

när vi gör det tillsammans. 

 

                                                                                                                                                            

månader. HSL , hälso och sjukvårdslagen, gör att patienten kan skriva ut sig själv. Om det ter sig 

olämpligt kan en konvertering prövas, då är det förutsättningar för vård enligt 3 § som skall 

uppfyllas(www.viss.se). Uppgifter tagna från Regionalt vårdprogram, s. 82. 

61 Mentalskötare ansvarar för att visitera patienten så att inga material som patienten eller medpatienter 

kan skada sig på. Detta kan vara svåra gränsdragningar. Sladdar, glasflaskor, plastpåsar bland mycket 

annat kan utgöra en säkerhetsrisk. Samtidigt skall en ”normalhet” eftersträvas och patienten ska inte 

känna sig kränkt. Låsta dörrar innebär också brandsäkerhetsföreskrifter. Vi har listor vid dörren på hur 

patienter går ut och in från avdelningen, dessa motiveras av brandsäkerhetsskäl. En tredje aspekt är 

patientens värdesaker som måste hanteras av personalen. En fjärde aspekt är larmsystem som tryggar 

hot och våldsituationer. 

http://www.viss.se/
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En informant nämner den naturvetenskapliga inriktningen som ger fokus på mediciner och 

jämför med andra som väntar med medicinen, ”jobbar mest på bemötandet”, hur de arbetar med 

team och med familjen, att LPT inte alltid tillämpas där, inte behövs och att detta inverkar på 

bemötandet, det är skillnad på LPT -patient och HSL patient. 

 

På södra sidan har dom försökt så, till och med inte använt LPT, som vi har hos oss, det är 

LPT .. (B: Rakt av?) Nästan. Man kan tänka ibland att LPT betingar ett visst bemötande, LPT 

patienter, HSL patienter.. (B: begränsar ditt sätt att bemöta?) Ja.. Men nu för tiden tänker man 

bara på ekonomin, det som går fortare /.../sociala insatser tar längre tid, kostar mer, svårt att 

kunna värdera.. Med medicinen vet man, det blir lugnare.. symptomen borta, (gest jag tolkar 

högt, B: och hem) Ja. 

 

En informant antyder att naturvetenskapliga utgångspunkter i bemötandet är ett dominerande 

synsätt och att alternativa bemötandeaspekter inte används. Att policyn reglerar detta synsätt 

och försvårar alternativa bemötandestrategier:  

 

Eftersom vi jobbar som skötare inom naturvetenskaplig inriktning så är man fokuserad på 

mediciner, det är det som ska vända, man väntar på resultatet av medicinen/.../ Det finns andra 

sätt, att man väntar med medicinen, man jobbar mest på bemötande, olika team som jobbar, 

familjen som inkopplas, sedan ska man stegvis bemöta patienten. Om det är nödvändigt så 

använder dom mediciner. 

 

En annan informant litar dels på medicinen, dels på omvårdnaden:  

 

när dom är väldigt psykotiska så får man vänta till läget blir mera stabilt, medicinen börjar 

hjälpa, de får mera omvårdnad och vila, sova och äta/.../ lugn och ro kan också ha en viss 

verkan. Att patienterna känner att de kan vara trygga och efter ett tag, några dygn så kanske de 

blir mer talbara  

 

 

Sammanfattningsvis lämnas många olika uppfattningar om bemötande, olika aspekter tas upp 

och ger en bild av en mångfacetterad arbetsuppgift som det i många fall är upp till 

informanterna att lösa individuellt. Uppfattningarna om och inlevelsen i att vara psykotisk 

verkar skilja sig mellan informanterna. Många men inte alla informanter nämnde rädsla som en 

viktig grundkänsla i psykostillståndet. En del informanter verkar gå djupare i inlevelsen av att 

vara i psykos, andra tar det lite lättare och väntar på medicinens effekt. Informanterna uppger ett 

fokus på säkerhet som betyder mycket för bemötandet. Säkerhetsaspekten som tillsammans med 

tidsbrist är direkt negativt för bemötandet. Informanterna beskriver en oro för att göra fel vid 

t.ex. visiteringen, en osäkerhet på hur långt säkerheten kan drivas. Tvångsvården (LPT) kräver 

låsta dörrar och överläkaren är den som har slutgiltiga avgörandet om patienternas ”frigångar”.
62

 

Detta är faktum som begränsar bemötandet. En mentalskötare skall försvara regler han/hon inte 

                                                      

62 Frigång praktiseras i olika grader: Ingen utgång; utgång med personal på sjukhusområdet; 

tidsbestämd utgång själv t ex 30 minuter 3 gånger per dag på sjukhusområdet; fri utgång, återkomma 

till måltider med vistelse på sjukhusområdet; timpermission; nattpermission.  
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alltid tycker är relevanta. Omorganisationer i olika led, nya direktiv som skapar förvirring i 

arbetslaget. Policy nämndes av flera informanter, men också de regler som görs upp inom 

arbetslaget. Det är inte alltid tid att diskutera och hitta konsensus i arbetslaget när det gäller 

strategin för enskilda patienter, det gäller särskilt om patienterna är i behov av gränssättning. 

Rådet från informanterna är att hålla på vårdlag och kontaktmannaskap utöver de regler 

avdelningen och ledningen satt upp för verksamheten. En informant säger ”trots policy så är det 

individuellt, upp till varje personal” hur man bemöter. Informanten antyder att policy inte kan 

reglera alla nyanser i bemötandet.  

 

Viktiga faktorer för hälsofrämjande 

bemötande 

Två informanter talar om hopp i direkta ordalag. Informanterna talar om hopp i termer av 

”sådant patienterna tycker om” men också mer medvetet som strategi. En informant beskriver 

en metod så här: 

 

problemet för patienten behöver inte vara någonting som du har tänkt på inte /.../ Jag tror det 

är en attitydfråga, säga: ”det här löser vi, på något sätt ska vi se till att det blir lite bättre”, ofta 

är det inte så stora saker det är frågan om  

 

En informant berättar om hur denne frångick sin och den gängse strategin och uppnådde på så 

vis allians med patienten: 

 

en kronisk patient som hade sina föreställningar, han sa till mig att han fått ett brev från sin 

mor, ”oh vad roligt sa jag, var någonstans bor din mor.” Hon bor i månen, ”okej sa jag”, jag 

gick med på det.. dom flesta där kände han sig kränkt av för att dom inte trodde att han fått 

brev från månen..han tyckte det var bra att någon trodde honom.. det är ju lite paradoxalt.. vi 

ska ju hålla oss till verkligheten men jag tänkte pröva att acceptera hans verklighet.. (B: vad 

ledde det till?) Jag fick bra kontakt med honom. (B: Man kan för alliansens skull gå med på 

vissa ..) Man kunde från den plattformen ha ett annat perspektiv på.. om man verkligen ville 

att han skulle förankra sig i verkligheten, att det finns någon poäng med det.. 

 

En annan talade om att man kan ifrågasätta en föreställning då patienten har lite sjukdomsinsikt, 

jag tolkar det som en sorts förhandling: 

 

Det händer ju ofta att patienter inte har sjukdomsinsikt, kan det vara möjligt att det är så här 

eller så.. så kan patienten tänka ”kan det vara möjligt”, (B: Tänker du på något exempel?) ja, 

en kvinna som tvättade håret och sa att nu fick jag ny hårfärg också, att det är något fel på 

vattnet, och då började vi prata om det. Kan det vara möjligt att du skulle få ny hårfärg av 

vattnet, sen började hon tänka själv också, ”nej, kanske är det inte möjligt”, så det var ju 

hennes psykotiska symtom som .. hennes tankegångar.. så man får ju ibland ifrågasätta, är det 

här möjligt? (B: brukar det vara ett bra sätt när någon är psykotisk att ifrågasätta?) Kanske inte 

alltid men ibland när dom har lite sjukdomsinsikt, men när dom är väldigt psykotiska så får 
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man vänta till läget blir mera stabilt, medicinen börjar hjälpa, de får mera omvårdnad och vila, 

sova och äta.  

 

Behovet av ADL-stöd kan vara en hälsofrämjande faktor på många plan. Det kan gälla 

överdrifter och underdrifter av födointag och hygien. Båda dessa skapar förutom olägenheter för 

patienten själv också olägenheter för omgivningen, att man inte skött sin hygien och luktar illa 

eller att man har ett bordskick som inte fungerar socialt t ex. När det gäller att bemöta någons 

behov av ADL; behov av stöd då patienten äter eller har behov av hjälp med hygienen eller 

toalettbesök, har personalens utbildning och tidigare erfarenhet en viss betydelse. Att se dessa 

vårdbehov är kunskap som är mycket efterfrågad och nödvändig på en psykosavdelning. Att 

tillfredsställa dessa vårdbehov är en pedagogisk utmaning. Hur får man en patient att duscha 

som absolut inte vill? En informant föreslår en hermeneutisk utgångspunkt som vill beakta 

innehållet i psykosen:  

 

En människa som säger att det strålar från höger och vänster och taket, ”varifrån kommer du”, 

”jag kommer från x, jag var tio år när det var bomb x”. Det finns ibland sådana fragment ur 

verkligheten som tränger sig in i en människas liv och antingen förvränger eller utlöser på 

något sätt/.../hon duschar inte /.../ jag säger: ”om du duschar kan det hända att strålningen går 

bort”, patienten tror på mig och duschar direkt./.../ jag vill inte hålla med, jag vill hjälpa 

patienten. Målet är att patienten ska få lindring. Hålla fast vid en teori som plågar en annan 

människa eller mig... man kommer ingen vart.”  

 

Det är inte helt tydligt om informanten menar att man ska gå med eller emot patientens 

verklighetsuppfattning.  Det är tydligt att informanten menar att man måste lyssna till innehållet 

och att man vågar pröva olika metoder för att bemöta patienten hälsofrämjande. 

 

En informant menar att man använder sig själv väldigt mycket, sin erfarenhet och allt man har i 

bagaget. Man måste som personal vara i balans för att ge ett gott bemötande för att:  

  

lämna ett budskap som är äkta och jag tror att dom här patienterna känner av det. 

 

Bemanning och tid 

Flera informanter nämnde vikten av att ha god bemanning som viktigt för att personalen ska ha 

tid att ge ett gott bemötande och inte känna att man behöver ”sitta på stolskanten” hela tiden: 

 

Trettio minuter går väldigt fort om man sitter med någon och dom behöver mer än trettio 

minuter.  

 

 

Bemötandet begränsas ofta av tidsbrist. En informant utgöt sig lyriskt över ett kvällspass där det 

fanns tid, att det bidrog starkt till en god stämning och beskrev vilka konsekvenser en god 

stämning har: 
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Igår kväll var fantastisk. (B: Vad var det då?) Stämningen var god. Det var lugnt, dom tittade 

på TV/.../ allting var fantastiskt, till och med himlen (B: Vacker himmel?) Alla satt i lugn och 

ro/.../och ha lite extra tid med dom som mår sämre, men man får inte glömma dom som mår 

bättre, det händer att man ägnar sig mest åt dem som mår sämre och glömmer dem som mår 

bättre. Ibland känner jag att det är så mycket att göra, det spelar ingen roll om man hade 

rullskridskor på sig skulle man ändå inte hinna göra allt. I förrgår prioriterade jag att gå ut med 

patienter i det vackra vädret istället för att hjälpa till med duschning, jag visste att jag skulle 

hinna det nästa dag eftersom det är så lugnt/.../ Vackert väder, få patienter, god mat xx sa, ”en 

sådan god middag har jag aldrig fått här”/.../De flesta patienter har varit här länge och mår bra, 

utskrivningsklara.  

 

Lokaler  

Lokalernas utformning nämndes av flera informanter som en viktig aspekt för hälsofrämjandet 

av psykospatienter. Några upplevde en försämring av vården över tid till följd av att 

enkelrummen blivit färre. Från att enkelrum varit snarast regel för alla, till nu, två enkelrum till 

arton patienter. Att få lugn och ro uppgav många skötare som en viktig hälsofrämjande aspekt.  

Att få sova ostört är en annan vedertagen hälsofrämjande aspekt för psykospatienter. Med en 

snarkande granne på andra sidan en plankliknande skärm är det ofta svårt att få ro. Våra lokaler 

ligger på fjärde våningen. Det är vackra vyer från patientrummen men där finns ingen balkong. 

Sommartid är värmen besvärande, fläktar är en säkerhetsrisk men det är även värmen fastslogs 

det på en fortbildning i ”hot och våld”, värme gör att man blir mer otålig antagligen både som 

patient och personal. Vi har inget rökrum sedan vi övergick till specialiteten psykos. Nattetid 

kan patienterna inte få röka. Detta var inget som informanterna beklagade. Mindre enheter är 

informanterna ense om att förorda. En informant utvecklar detta och vilka konsekvenser det för 

med sig: 

 

När vi har så pass mycket patienter som vi har på den här avdelningen i detta begränsade 

utrymme, och med hänsyn till hur bemanningen ser ut så tycker jag att dom som hörs och syns 

mest får mest. De patienter som har mer negativa symtom, som verkligen skulle behöva att 

lockas fram /.../ dom försvinner in i tapeterna. Du har ju bara en begränsad tid och då blir det 

ju mest dom som syns och hörs /.../ Det är dom som får mest. Rent prognostiskt har dom 

hygglig prognos som har mera positiva symtom/.../ Sen att komma ner i markplan, möjlighet 

att ha tillgång till ett uterum/.../ Jag var till xx, litet tvåplanshus med tre stora uteplatser, 

möbler ute, någonting helt annat än ett stort sjukhus/.../Sådana här avdelningar finns inte, dom 

som finns läggs ner. Man bygger små enheter insprängda i samhället. Det här har man gått 

ifrån för man anser det kontraproduktivt. (B: Det här är en faktor som motverkar ett gott 

bemötande?) Det är ju bara att läsa vårdprogrammet.  

 

Flera informanter nämner att det finns problem med att hantera att avdelningen har så många 

patienter.  

 

Det är lättare när det är mindre antal patienter och mindre antal personal. Och alla har eget 

rum. Det är lättare att få till det där lugna liksom, här är det helt andra. jättesvårt. 

Ytterligare kommentar om utrymmet på avdelningen: 
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Det märks när det inte är så mycket patienter att det blir en annan stämning och som jag sa 

förut att man har lite mera plats att sitta, gå runt, göra saker med dom, spela lite/.../Dom 

känner varandra, kan umgås, ser på fotboll i TV-rummet, det är viktigt att vi har tillgång till, 

till exempel TV-rummet, inte plocka bort allt som tillhör patienterna, att dom har rätt att gå 

och gömma sig där. XX går in i musikrummet och då mår hon också bra när hon får lyssna på 

musik.  

 

Gränssättning 

Asociala beteenden ställer till problem för patienten, det måste undvikas. Det handlar dels om 

en ”vanlighet” man försöker upprätthålla på avdelningen. Många medpatienter besväras, 

generas eller vantrivs om det blir ”för högt i tak”. Dels måste patienter skyddas mot att inte 

krångla till sitt liv i förhållande till andra människor under akuta sjukdomsskedet. Enligt min 

erfarenhet använder sig avdelningen av regeln att låsa in patienternas mobiltelefoner nattetid för 

att undvika att patienterna ringer olämpliga samtal som förstör vänskap. Det kan också gälla 

hantering av pengar, att vi som personal under en period har kontroll över hur mycket pengar 

som används. Det kan också gälla hälsovådliga överdrifter av mat eller dryckintag. En 

informant uttrycker sig så här angående gränssättning. 

 

En bra stämning på avdelningen, en tillåtande, positiv tillåtande stämning /.../självklart måste 

man kunna gränssätta men det får inte bli en uppfostringsanstalt.. det är vuxna människor vi 

har att göra med/.../ Man måste ha någon slags fingertoppskänsla. Ett smidigt, inte alltför 

fyrkantigt bemötande.  

 

När det gäller att sätta gränser för patienten poängterar en informant att:  

 

Man inte tillåter patienten att göra bort sig offentligt genom att springa naken i korridoren 

 

 

Ett längre citat som avser visa på känsligheten i gränssättning och speglar hur intervjun kunde te 

sig:  

 

jag vill inte ta ordet i min mun, men visst har vi ”makt” /.../Man kan gå hem, man kan öppna 

dörren, det är någonting man måste vara väldigt ödmjuk inför, måste vara försiktiga/.../ (B: 

Men jag kan ju tänka mig att detta kan ske lite omedvetet att man visar makt fast man inte 

menar det?) Det är en farlig.. väldigt skör.. gränsen är väldigt suddig där, För när du har en 

patient som verkligen behöver gränssättas då använder du din makt alltså (B: Det gör man ju, 

för att skydda patienten ja..?) Precis, och det kanske är nödvändigt. /.../Framförallt tycker jag 

när man bestämmer en sådan där åtgärd då ska man gå igenom med gruppen och handledning 

/.../ Någonting man pratat igenom flera stycken, det är ingenting man skapar själv och kör sin 

egen race, det måste vara förankrat hos alla  
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Inlevelse 

Att som mentalskötare använda sin inlevelse i hur psykosen upplevs verkar vara en metod som 

informanterna använder sig av för att ge ett hälsofrämjande bemötande: 

 

Att förstå! När man är riktigt psykotisk hur rädd man är alltså. Att fatta det! Att saker dom gör 

inte är utav djävulskap utan hur sjuka dom är, det är ju en allvarlig sjukdom, ofta, nästan alltid 

väldigt, väldigt rädda/.../att man förstår att man tappar identitet, att man blir uppluckrad /.../så 

man behöver ju ha vissa regler.. inte regler kanske men struktur, ge lite ordning och reda då. 

 

En informant tänker sig att psykosen upplevs så här: 

 

Som att radera en hårddisk /.../Det är jag som tänker mej det så. En del vet ju inte hur man ska 

prata eller göra saker /.../ det är liksom högtryck i hjärnan. En del kan ju bete sig som djur 

nästan. Ligga på golvet, ha konstiga ljud för sig. 

 

Informanterna utgår ofta från hur de själva skulle känna sig som patient för att de ska ge ett gott 

bemötande, ett ”verktyg” för inlevelse: 

 

 Inte ätit på en vecka eller ätit dåligt i flera månader eller sovit dåligt eller så. Så vi måste först 

börja med dom sakerna. Sova och äta. Få ordning på kroppen och /.../ Jag tror att dom är 

väldigt tacksamma. När dom börjar få lite ordning i sitt liv. Jag skulle uppskatta det i alla fall.  

 

En informant underströk att det var viktigt att ha kunskap om att: 

 

en psykos tar inte bort medvetandet/.../ kan efteråt beskriva precis vad den har sett och 

bemött/.../ vad som har hänt i rummet, vad den har gjort. 

 

En informant menar att man använder sig själv väldigt mycket, sin erfarenhet och allt man har i 

bagaget. Man måste som personal vara i balans för att ge ett gott bemötande och om man inte är 

i balans kan man vara olämplig som personal:  

  

Den här personen som har svårigheter kan inte ge ett bra bemötande. Ett äkta bemötande, dom 

känner av att personen spelar, dom säger ”den här personen är falsk”. Det har jag hört. 

 

Stämning 

Stämningen på avdelningen tas upp av informanterna och även i mina frågor om inte 

informanten berört ämnet självmant. Informanterna talar om stämning på olika sätt. Hur 

personalen ”bemöter” varandra påverkar stämningen, en informant poängterar respekt, hänsyn 

och humor. En annan säger: 

 

allting på avdelningen påverkar patienten, även vi som jobbar, våran kontakt med varandra. 

Alla sådan här stämningar, allting tror jag påverkar faktiskt/.../personalgruppen ska ha kul 

tillsammans, det ska vara kul att jobba, jag tycker faktiskt att vi har det. 
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Jag försöker genom följdfrågor få reda på vilka faktorer som bidrar till stämningen: 

 

(B: Du har pratat om yttre faktorer, finns det faktorer i personallaget som spelar roll för 

stämningen?) Jo, det spelar roll, dom flesta här.. vi har ganska bra personal. (B: Vad är bra 

personal då?) Personal som förstår patienterna, att det är viktigt att man går ut med dom, att 

det är viktigt att man syns på avdelningen, bra timanställd personal 

 

Chefens signaler påverkar också stämningen men ämnet utvecklas inte i intervjuerna. Flera 

informanter påpekar att man bör skoja med patienterna på ett vänligt, värdigt och vanligt sätt: 

 

jag skojar med dem och man skrattar lite grand, det ska vara lite kul också trots att man mår 

dåligt och är på en psykosavdelning så skojar man lite med dom på ett värdigt sätt så att dom 

skrattar (B: Det är väl att vara vanlig det?) Ja, vanlig vänlighet. Okej du har bekymmer men 

vem har inte det. Du har värre bekymmer än jag men vi kan väl ha lite roligt i alla fall. 

 

En informant tar upp ”skam” och hur man försöker hantera skammen: 

 

Så det tycker jag är fantastiskt, i all röra så kommer dom faktiskt ihåg. Det som är bra får man 

gärna tala om, det som varit dåligt vill han inte gärna bli påmind om /.../ många som kommer 

skäms för vad dom gjort och vill inte att man upprepar det. (B: Ska man det då?) Jag vet inte 

om det är någon psykologisk grej man får, jag vill inte göra det, han har redan lidit av det, jag 

vinner ingenting med det.  

 

”Svalkande likgiltighet” 

En mentalskötare beskriver begrepp som antyder att man som vårdare inte får vara för ambitiös, 

inte ta över, att det är hälsofrämjande att inte ”gå för nära”: 

 

svalkande likgiltighet/.../har uppsikt i ögonvrån men inte är där hela tiden och duttar 

att vara så där lagom då, att man ger patienten en chans att säga sitt och inte ”kväva med 

omsorg” /.../ låta patienten bestämma takten. En del kan ju faktiskt behöva matas medan en del 

signalerar att de helst vill vara ifred, kanske ha någon på avstånd som tittar till en men inte 

mer, att man känner in det. 

 

En annan tar upp samma tema, att man visar patienten att man litar på dennes möjlighet att klara 

sig genom att hålla sig på avstånd som personal:  

 

så att det inte är för skyddande miljö när dom börjar må bättre.  

 

Informanter ger ett exempel på hur man måste anpassa sitt bemötande i olika situationer:  

 

från inga kommunikationsproblem att vara kontaktperson, man kan planera, till att man med 

en annan måste vara helt fyrkantig./.../Uppgiften är, tycker jag, att lugna, göra så normalt som 

möjligt, ge hopp, ja finnas till hands  
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Allians med patienten  

Allians med patienten är något som alla mentalskötare anger som hälsofrämjande. 

 

(B: Vad som är viktigt att tänka på i mötet med psykospatient? Du har sagt allians...) Dit 

kommer du ju inte på en gång, du måste visa dig värdig det. /.../ (B: Vad är viktigaste 

ingredienserna då för att få alliansen?) Det är respekt. Och att se dom som en människa. Jag 

har jobbat med kriminella människor/.../ som gjort fruktansvärda saker, då måste man se 

bortom gärningarna och se människan, ”jag tycker om dig som människa men tycker inte om 

dina handlingar”. Samma här, man måste se bortom den psykotiska människan på så sätt att 

finna någon slags frisk kärna någonting, någonstans, kunna bejaka det och säga okej, 

bekymmer men visst, låt oss hjälpas åt. Det är då man kan göra någonting. 

 

Att ha tid att utveckla relationen är en synpunkt som framförs men inte utvecklas. Att hålla på 

vårdlaget speciellt om det är en nyinsjuknad psykospatient är en annan framförd åsikt i 

intervjuerna. Informanten här värderar relationen mellan mentalskötare och patient som en 

viktig hälsofrämjande faktor och informanten talar vidare om kroppsspråk och attityd:  

 

jag tar hand om honom hela tiden, hela proceduren och han kommer tillbaka till mig och 

kommer inte att glömma mig/.../Om vi springer hit och dit så fortsätter han i samma kaos. 

 

Värmen, ”vanligheten”, likvärdigheten och relationen understryks som viktiga:  

 

jag tror inte man behöver visa makt eller styrka, dom känner oss /.../ vet att vi har tagit hand 

om dem ordentligt/.../ dom har tillit till oss och lugnar ner sig./.../man träffar ju patienten som 

vuxen person, vem som helst. Att det inte spelar någon roll om det är vårdare eller patient. Att 

patienten är medmänniska och likvärdig och så det inte blir någon så där konstig situation att 

man pratar med någon ”roll”, att en vårdare pratar med en patient så där, så man pratar med en 

medmänniska, man får bortse från den här rollen ibland. 

 

En informant antyder att det finns olika förhållningssätt i omvårdnaden och redogör för sitt 

ställningstagande:  

 

Jag är naturvetenskapligt skolad och ingen läkemedelsförnekare men trots alla preparat måste 

vi få till en allians.  

 

Sammanfattningsvis anser informanterna att ett hälsofrämjande bemötande kännetecknas av; 

”vanlighet”, vänlighet, jämställdhet, värme, humor, kreativitet och förhandling. Man bör ge akt 

på hoppingivande faktorer i bemötandet. Man bör praktisera ”svalkande likgiltighet”. Huruvida 

det är hälsofrämjande att ”gå med i den psykotiska världen” råder det delade meningar om. En 

informant säger att patienten kände sig ”kränkt” av att inte bli trodd och att informanten vid ett 

tillfälle uppnått allians genom att ”inte säga emot” patientens föreställning. Informanterna 

verkar här känna osäkerhet angående hur man ska förhålla sig. De gånger man har tid känner 

man stor tillfredsställelse och har möjlighet att prioritera det som är bäst och viktigast för 

patienterna. Tid är en viktig säkerhetsfaktor. Tid är dessutom viktigt för att personal skall 

behålla sitt goda omdöme. Lokalerna en annan viktig bemötandefaktor. Att patienter har 
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möjlighet att dra sig undan och att inte störas av en snarkande granne tas upp som 

hälsofrämjande faktorer. Markkontakt och mindre enheter vore hälsofrämjande. Informanterna 

vittnar om situationer där gränssättning är nödvändig för att patienten inte skall skada sig själv, 

antingen genom skadligt beteende direkt fysiskt eller skada relationer till omgivningen eller 

genera andra patienter. Man ska reflektera över sitt uppträdande som personal eftersom all 

exponering ingår i bemötande.  Det anses viktigt med en personal som trivs med varandra. En 

positiv, tillåtande stämning på avdelningen och med inte alltför stelbenta regler är positivt för 

bemötandet. Man ska minnas att det är vuxna människor, gränssättning vid alltför avvikande 

beteende som generar andra patienter och skadar viktiga relationer måste ske på smidigast 

möjliga och respektfulla sätt. Man ska ge akt på individen och dennes behov, inte på diagnosen. 

Man ska ha uppmärksamhet på primära behov som mat, hygien och sömn och bistå med hjälp. 

Det är viktigt att försöka sätta sig in i patientens situation och vara uppriktig så långt det är 

möjligt. Man bör uppmärksamma att patienten minns vad som hänt trots sin förvirring. 

Informanterna beskriver att man lyhört ska hjälpa till med det som behövs men också hålla sig 

tillbaka och ge tillit till att patienterna klarar situationen. Vikten av att välja rätt tidpunkt för en 

omvårdnadsinsats framställdes som avgörande för möjligheten att få kontakt.  Allians med 

patienten beskrivs som en grundläggande förutsättning för gott bemötande och god omvårdnad. 

Även om ordet allians inte alltid används av informanterna genomsyrar det de flesta 

informanters inställning, att sträva efter patientens tillit. För att få denna tillit verkar det krävas 

av personalen att man lever sig in i patientens situation och inser något av grundkänslan 

”rädsla” som många av informanterna vittnar om att en psykotisk person lider av. Man måste 

arbeta relevant och adekvat med patienternas rädsla, patienten kan vara rädd för sig själv och bli 

trygg då man säkerställer detta faktum. Att möta personen som en medmänniska med insikt om 

och respekt för rädslan som patienten bär verkar vara en nyckel till allians som flera informanter 

vittnar om.  

Faktorer som motverkar ett hälsofrämjande 

bemötande 

En alltför ensidig syn på patienternas diagnos anges som negativt för bemötandet, det är viktigt 

att se att patienten inte ”är en diagnos”. Samhällets syn på ett psykotiskt tillstånd har betydelse 

för när patienten anses ”sjuk”. Att första mötet med tvångsvård ofta sker vid polishandräckning 

och behovet av tvångsvård och därmed följande säkerhetsaspekter är faktorer som 

informanterna angav som negativa för ett hälsofrämjande bemötande. Ständiga 

omorganisationer som skapar osäkerhet om vilka regler som gäller. Det uttrycktes under 

intervjuerna att patienterna ofta har svårt att vänta och att väntandet kan ses som en provokation. 

Att som personal behålla sitt lugn, sin professionalitet och sitt goda omdöme när det blir 

stressade situationer uppfattas som utmanande. Bemötandet begränsas ofta av tidsbrist, 

bemanningen tillåter inte att man sitter den tid som behövs med en patient. Tidsbrist och stress 

är tröttande och går ut över bemötandet.  Känslan av otillräcklighet nämndes i direkta och 

indirekta ordalag av informanterna.  

 

 När vi har sådana här pressade situationer, tillsyn var tionde minut, en annan var femtonde 

minut och sen går ut och följer med rökarna kanske fyra, fem stycken och några som inte 

funkar. Det blir väldigt kaotiskt. Och väldigt tröttsamt. Och en personal som är sjuk då är det 
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bara ... jag har varit med om detta flera gånger/.../Varje gång kvaliteten på avdelningen luckras 

upp drabbar det säkerheten. Man kan göra andra saker, dela på gruppen, /.../ men det tar mer 

tid i anspråk och man kanske behövs här inne. Det är en sådan ekvation som inte går ihop.  

 

Informanterna vittnar om lokaler utan markkontakt och utan balkonger, för varma på sommaren, 

för få enkelrum, störd nattsömn, gemensamma utrymmen som används som patientrum och går 

förlorade som reträttplats för övriga patienter, för stora enheter med både för mycket personal 

och för många patienter som bidrar till svårigheter ge ett hälsofrämjande bemötande. Att ha 

personliga problem som personal tar en informant upp och menar att det inte fungerar i 

psykosvården. Personalen känner sig inte alltid inspirerade att utföra vissa uppgifter. En 

informant har kompetens att utföra en avslappningsteknik som efterfrågas i psykosvård. Jag 

frågade om informanten inte skulle vilja använda denna kompetens:  

 

Jag tycker dom här ”groundingövningarna” är så tråkiga så klockorna stannar 

Resultatanalys 

Antonovsky identifierar tre viktiga hälsofrämjande begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt gripbara snarare än kaotiska, oordnade, slumpmässiga, oväntade och 

oförklarliga. Mentalskötare talar om att ”förankra patienterna ‟med‟ verkligheten”.
63

 Det måste 

handla om ”begriplighet” i första steget. För att klara av att ”hantera” och ”finna mening” måste 

begripligheten vara grundläggande. Antonovsky skriver att en människa med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon möter är förutsägbara. Även om det 

kommer överraskningar går de att ordna och förklara. 
64

  Det måste vara en nyckel i för 

bemötande i psykosvård att sträva efter begriplighet. Att patienten är delaktig i ”rörelsen mot 

hälsopolen”, för att använda det salutogena synsättet. 
65

 Ska man uppnå begriplighet verkar det 

rimligt att anta att man för en dialog i olika skeden med patienten. Föreläsarna i ”vårdplaner” 

tog just ett exempel där patienten svarar på frågan vilket mål den hade: ”Jag vill åka till månen.” 

”Då är det där vi måste börja”, menade de. 
66

 Detta är ett tydligt ställningstagande mot 

uppfattningen att både negligera och ta lätt på en psykotisk persons verklighetsföreställningar. 

Tvärtom bör man lyssna på och utgå från dem. Det är viktigt att lägga märke till, säger 

Antonovsky, att ”detta inte säger något om stimulis önskvärdhet”. Att död, krig och 

misslyckanden kan förekomma, men en sådan människa, med hög känsla av begriplighet, 

förmår att göra dessa överraskningar ”(be)gripbara”.
67

 En informant beskriver hur den arbetar 

med begriplighet men också med hanterbarhet: 

 

                                                      

63 Informanten använde just prepositionen ”med”. 

64 Antonovsky, 38-41. 

65 Ibid., 12. 

66 Föreläsare Patrik Jönsson & Petra Svedberg, Stockholm, 6 dec. 2007. 

67 Antonovsky, 39. 
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Vi har en patient som säger att det kommer strålning, patienten kommer från x född precis före 

andra världskriget eller i samband med det, fortfarande är det strålning där /.../ ska inte duscha, 

x skyddar sig med tidningspapper, x har varit här två eller tre månader, x duschar inte /.../en 

kväll kommer jag och säger /.../ ”om du duschar kan det hända att strålningen går bort”, 

patienten tror på mig och duschar direkt. Mitt mål är att patienten ska duscha nu efter två 

månader, tror x på att strålningen går bort kan det att jag hållit med patienten hjälpt x att bli av 

med sin /.../ vanföreställning .  

 

Hanterbarhet är i vilken grad man upplever resurser som står till ens förfogande, som man 

känner att man kan räkna med, lita på, som står under ens kontroll eller kontrolleras av 

”behöriga andra – ens make eller hustru, vänner, kolleger, Gud, historien, partiledaren, en läkare 

– som man känner att man kan räkna med och som man litar på”. Har man en hög känsla av 

hanterbarhet känner man sig inte som ett offer och tycker inte att livet behandlar en orättvist. 

Man kan drabbas av olyckliga saker i livet men man sörjer inte dem för alltid.
68

  Att förvänta sig 

att en patient skall känna hanterbarhet av en tvångsinjektion verkar som en utopi.
69

 Därmed inte 

sagt att det aldrig finns fog för tvångsinjektion men vad gäller ”hanterbarhet” för patienten 

måste det ses som ett bemötande som verkar i fel rikting. Att få tillit till sina egna resurser och 

samtidigt medicinera kräver troligen en hel del förhandling med en person som ”är behörig” och 

som fortsätter att vara det under förhandling. Detta är en beskrivning av vad allians kan vara. Ett 

tagande och givande, en diplomatisk förhandling. En informant ger uttryck för sin övertygelse 

och föreslår just att en ”behörig” skall anlitas i situationen: 

 

och då tycker ju jag att det är jätteviktigt att i möjligaste mån undvika bältesläggningar, 

tvångsinjektioner utan försöka på andra sätt, absolut alltså, lugna, försöka ta in någon som 

man vet, den har bra kontakt, försöka på alla sätt undvika, tvångsåtgärder, det sätter ju spår för 

livet alltså. 

 

Meningsfullhet innebär att medverka i de processer som skapar ”såväl ens öde som ens dagliga 

erfarenheter”. Antonovsky betraktar meningsfullheten som KASAM‟s motivationskomponent. 

De som bedömdes ha stark KASAM var engagerade känslomässigt i områden som är viktiga för 

dem, ”hade betydelse”. Det som skedde i dessa områden betraktades oftast som utmaningar, 

värd känslomässig investering och engagemang. KASAM-komponenten meningsfullhet syftar 

formellt på i vilken utsträckning åtminstone en del av de problem och krav livet ställer på en är 

värda att investera energi i, om utmaningar är ”välkomna” snarare än bördor. Att man inte drar 

sig för att konfronteras med utmaningar. Antonovsky säger att komponenterna är oupplösligt 

sammanflätade.
70

 När det gäller psykosvård blir denna sammanflätning tydlig. Meningsfullheten 

bygger ju på att klara begriplighet och hanterbarhet för att klara sitt liv i vardagen och utanför 

vårdavdelningen. För att känna meningsfullhet måste man ha tillit till sina möjligheter, resurser. 

Man måste ha en känsla av att man betyder något i sammanhanget. Det finns en hög suicidrisk 

                                                      

68 Ibid., 40. 

69 Tvångsinjektion innebär att patienten hålls fast av personal, på läkarordination, för att få en injektion 

av t ex neuroleptika. 

70 Antonovsky, 40-42. 
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hos psykospatienter, särskilt hos nyinsjuknade. Det finns också en stor risk för återfall i psykos 

vid depression. Dessa båda faktorer verkar ”korsa” komponenten meningsfullhet i synnerhet. 

Informanterna beskriver hur de arbetar för att uppnå allians med patienten och använder alla 

komponenter, att reglerna måste vara begripligt anpassade till patientens tillstånd för att 

patienten ska kunna hantera verkligheten och inte bara komma i konflikt, känna sig dåligt 

fungerande mista hoppet om att kunna klara av situationen. 

 

Det kan vara så att den här patienten måste få gå ut och röka trots att det inte är ”röktid” (avd. 

tillämpar rökning med personal en gång per timme, alla går samtidigt), för alliansens skull, för 

att de inte förstår något annat och kan inte ta in att man ska passa tider. För i början tror jag 

inte man klarar av det liksom, man är avskärmad och fixar inte det här med att anpassa sig. 

Det kan man göra sen säkert, men i början tror jag att man kanske måste få äta när det inte är 

mat till exempel. Man kan få mat på rummet, äta när det inte är mattider och mindre 

restriktioner i början, anpassat till behovet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Jag var särskilt nyfiken på förväntningarnas inverkan på bemötandet och den effekt dessa 

förväntningar har för hur patienten uppträder, fungerar och inte minst känner sig. Jag tror att 

förväntningar har stor betydelse för hur man uppträder i mänskliga möten och att denna 

hälsofrämjande förväntan kanske används omedvetet eller kanske inte utnyttjas i tillräckligt hög 

grad. Det var svårt att formulera detta i intervjuerna, svårt att hitta ett bra sätt att tala om 

förväntningar på. Jag skissade på en enkät tidigt i planeringen av studien men bestämde att det 

blev en för ”yvig” uppgift då jag ville göra intervjuer dessutom. Kanske kunde jag ha kommit åt 

lite mer av ”förväntningar” genom enkäter.  

 

Jag tror att vi som arbetar med psykos behöver tala mycket om vår upplevelse av vården. Vi får 

många intryck under en dag. Vi kastas in i olika, många gånger dramatiska livsöden. Vår empati 

efterfrågas ständigt, även vårt goda omdöme och inre jämvikt. Vi har försökt ha ett möte där alla 

skall berätta om dagens upplevelser i det arbetslag som går av sitt pass men vi ”flexar ut” på 

olika tider och det rinner ut i sanden. Att nu få sitta med flera av medarbetarna i en timme 

kändes välgörande, åtminstone för mig. Vi har sällan tid att dryfta och reflektera över vår 

arbetssituation, det är en stor brist och antagligen längtade jag efter detta reflekterande samtal 

arbetskamrater emellan. Jag upptäckte att intervjuerna lätt kunde ha gjorts ännu längre eller 

fördjupats vid ett nytt tillfälle. Det finns mycket att ventilera. Strax efter att intervjuerna var 

klara trodde jag inte att de innehöll någon intressant information, att mitt intervjufokus varit fel, 

för försiktigt. Att jag borde varit mer påläst för att ställa relevantare följdfrågor. Att vara mer 

påläst kan man nog alltid och blir ändå inte nöjd. Men det är märkligt och fascinerande hur 

informanternas berättelser kommer i nytt ljus, blir betydelsefulla när texterna transkriberats och 

analyserats. 
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Ovanan vid att reflektera över ens arbetssituation gjorde sig gällande, mycket av arbetet som 

utförs saknar begrepp, åtminstone välkända och använda i arbetet. Det fanns en tendens att man 

som informant skulle säga ”rätt saker”, säga det jag ville höra. Jag förtydligade efter de två 

första intervjuerna med att säga: ”Detta här är inget förhör. Jag tror att ni har en massa 

kunskaper som inte kommer fram. Jag vill få fatt på er kompetens.” Vid provintervjun och 

första intervjun följde jag ganska strikt min intervjuguide. Dessa informanter känner jag sedan 

tidigare. Vid tredje intervjun med två personer som jag inte känner sedan förut förhöll jag mig 

friare till frågeguiden. Jag kände lite bättre vad jag ville ha reda på och litade mer på att jag kom 

ihåg vad som redan framkommit under frågorna. Att två personer intervjuas samtidigt kändes 

mer avspänt för mig. Jag övervägde möjligheten med fokusgrupper och att hitta intressanta 

diskussionsämnen men det är svårt att frigöra en grupp ur arbetslag. Det är redan svårt i 

samband med utbildning, handledning och arbetsplatsträffar. Jag kände mig också orolig över 

att det kunde bli svårstyrt, någon kanske skulle ta över, man kanske kom ifrån ämnet, jag kände 

inte att jag var den person som kunde hantera en sådan situation, kanske är jag mer nyfiken nu 

på uppgiften. 

 

De första intervjuerna var striktare, också för att jag var mer ovan. Det är så lätt att attityder 

som; att duga, vara duktig, göra rätt enligt någon regel, genomsyrar svaren. Att bli inspelad är 

också ett nervöst och ovant moment. Naturligtvis inverkade det att vi arbetar på samma ställe, 

att jag är arbetsledare i vissa hänseenden. Det betyder att arbetstagarna är förtrogna med mitt 

arbetssätt och mina åsikter. Jag fick inte svar på hur effektiv vår arbetsplats är, hur ”rätta” 

värderingar vi har. Jag fick svar på vad dessa medarbetare ville förmedla till mig. Fördelen var 

en fördjupning av samtalet. Mitt bemötande av informanterna blev en viktig del av samtalet. 

Tack vare att jag vet hur deras verklighet ser ut slapp vi många av de förklaringar som annars 

skulle ha krävts. Jag hade en förförståelse av informanten vilket har både för och nackdelar. 

Nackdelarna är att vara jävig, att ha lojalitetsförväntningar från både arbetskamrater och 

arbetsgivare. Utan sådan lojalitet kunde en analys av arbetsplatsen varit möjlig och inte som nu 

endast av arbetsuppgifterna. En annan nackdel är min förtrogenhet med informanterna kunde 

deformera tolkningarna, jag har därför lagt mig vinn om att citera ordagrant ur intervjuerna för 

att belägga deras trovärdighet. 

 

Jag gjorde avkall på ambitionen att inte intervjua arbetskamrater, dels för att det var betydligt 

mer otympligt praktiskt att försöka få kontakt med ytterligare en psykosavdelning och hade tagit 

mer tid men också för att jag tycker mina förkunskaper om både personalen och deras 

omständigheter kunde vara berikande ur forskningssynpunkt. Jag hade en sorts fältstudie i 

åtanke då jag samlade tankarna i mitt PM. Genom att arbeta på psykosavdelningen gör jag hela 

tiden observationer och märker hur jag reflekterar över situationer på nya sätt. Arnstberg tar upp 

deltagarobservation. Han ventilerar etiska aspekter kring deltagande iakttagare och verkar sluta 

sig till att de behövs men ska noga överväga sin roll och det hemliga skall inte betonas. Han 

förordar snarast begreppen samtal och samspel vilket jag tycker präglar intervjuerna. Arnstberg 

ventilerar begreppet fältetnologi och berör en försvårande förutsättning med min studie, att 

studera sin egen arbetsplats. Etnografi är en gemensam term för etnologer och antropologer. 

Oftast anses etnologer studera hemmaplanen medan antropologen studerar mer exotiska men 

också mer avgränsade områden. Etnologen är ofta mer beroende av intervjuer än av 

deltagarobservation och såtillvida är jag etnolog. Arnstberg slår fast att där det är tillämpligt är 

deltagarobservation att föredra framför andra metoder. Fältarbete är mer tolkning än 
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observation och beskrivning. Det är inte bara en process mellan forskaren och de utforskade 

utan också ett samspel mellan etnografens upplevelser och hans/hennes tolkningar och det är 

inte fallet i denna studie. 
71

 Slutsatsen angående skattningar av psykotiska symptom är 

mestadels gjord som deltagarobservation av mig och slutsats av litteraturen i denna studie. I 

mina intervjuer kom inte skattningen upp. De samtal vi för i arbetslaget pekar dock mot 

skattningens positiva effekter som möjlighet till en fruktbar dialog med patienten. 

 

Det blev en del begreppsförvirring i intervjuerna, begreppet bemötande uppfattades som mer 

synonymt med första intrycket än med ett varaktigt förhållningssätt. Vidare blev det 

missförstånd runt begreppet ”hälsofrämjande”, en informant uppfattade ordet som 

”hälsofrämmande”. Eftersom det var en uppenbar tolkningsdifferens blev det inget större 

problem att förstå informanten, informanten tog först upp det som skadar hälsan. 

En informant säger ”bed and breakfast”. Tyvärr ställer jag ingen följdfråga hur informanten ser 

på verksamheten, om den är viktig och hälsofrämjande eller inte. 

 

Ur genusperspektiv noterade jag att de fyra kvinnorna svarade mer kortfattat på frågorna medan 

tre av männen hade lättare att resonera längre runt frågorna, de upprepade ofta samma svar med 

olika formuleringar, kanske en sorts oro att jag inte förstod eftersom jag inte svarade. Jag ville 

låta dem tala till punkt. Kvinnorna fick fler följdfrågor och inlägg från min sida. Kanske kände 

jag mig mer bekväm med kvinnorna och hade lättare att ställa följdfrågor till dem, kanske jag 

också hade lättare att avbryta en kvinna. Jag var mer uppmärksam på att inte upprepa frågor när 

det gällde vissa informanter och de var män. Det finns några ord jag inte uppfattat vid 

inspelningarna. Jag uppfattade att det var i sammanhang vi ventilerat grundligt och att utreda 

vad som sagts skulle ”kosta mer än det smakade”. En informant använde rikligt med metaforer. 

Någon informant kom in på direkta kopplingar till vår gemensamma arbetsplats. Det löstes 

ganska enkelt genom att jag sa att vi skulle lämna ämnet då studien inte är en analys av vår 

arbetsplats, bara av våra arbetsuppgifter. Det var enda gången jag kände problem med att 

intervjua arbetskamrater. Många gånger kände jag tvärtom att vi slapp ägna tid åt att beskriva 

vissa situationer, jag är förtrogen med rutinerna, lokalerna, förhållandena och vi kunde gå mer 

rakt på sak, att ventilera bemötandeaspekter. Jag tyckte det var viktigt att vi inte spelade roller, 

att jag skulle vara mer oförstående än jag faktiskt var. Jag tror att utrymmet för att ”frissera” 

verkligheten på sin arbetsplats minskade mot om jag varit en person utifrån som inte hade 

kunskap om verkligheten som beskrevs. Syftet med studien var inte att analysera arbetsplatsen 

utan mentalskötarnas arbetsuppgifter. 

Resultatdiskussion 

I denna studie ville jag undersöka vilka bemötandefaktorer mentalskötare använder sig av, hur 

de ser på vad som är hälsofrämjande i mötet med psykospatienter inom slutenvården och vilka 

faktorer de anser motverkar ett hälsofrämjande bemötande. 

                                                      

71
 Arnstberg, Karl-Olov, Fältetnologi. (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1997), 10-12, 30, 32 ff. 
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Bemötandets innebörder 

Informanterna uppgav många olika uppfattningar om bemötande och gav en bild av 

mångfacetterade arbetsuppgifter som det ofta var upp till informanterna att lösa individuellt. 

Uppfattningarna om och inlevelsen i att vara psykotisk skiljde sig mellan informanterna. En del 

verkar gå djupare i inlevelsen, andra tar det lite lättare och väntar på medicinens effekt. Om 

patientens rädsla har inverkan på patientens psykotiska symptom har informanterna olika 

uppfattning om. För en del informanter vara rädslan den troligaste grundkänslan hos patienten 

medan andra inte nämnde rädsla som känsla då de använde sin inlevelse i en psykotisk 

upplevelse. Man kan tolka resultatet som olika kunskapsnivåer hos personalen. Man kan också 

tolka de skilda metoderna för bemötande som uttryck för olika synsätt, t ex hermeneutiskt eller 

naturvetenskapligt synsätt. Regionala programmet förordar: 

 

Ett gott bemötande med en lyhörd inställning till patienternas önskemål ..
72

 

 

Att negligera patientens verklighetsupplevelse verkar svårförenligt med en ”lyhörd inställning”. 

 

Psykodynamisk terapi handlar om självförståelse och borde samexistera med andra terapiformer 

säger Cullberg och om en människa reagerar med en akut psykos så berättar det så gott som 

alltid om :  

 

hennes liv och om oförenligheten mellan hennes inre och yttre värld. 
 73

 

  

Cullberg menar att berättelsen hjälper oss att förstå just denna persons dilemma. Det 

avmystifierar insjuknandet om än inte förklarar det, för att förklara behövs de biologiska 

sårbarhetsmodellerna. 
74

 Vi har ingen möjlighet att förstå och möta en psykiskt sjuk människas 

tankar och behov om vi inte är beredda att känna en anklang av detta inom oss själva.  

 

Att stödja självrespekt och hopp måste stå i centrum i det psykiatriska arbetet/.../ det kräver ett 

ständigt pågående arbete att skapa en sådan atmosfär på en klinik. 
75

 

 

Tolkningsföreträdet har flyttats från prästen över domaren till läkaren skriver Johannisson. 

Sjuka själar har alltid utsatts för behandlingsexperiment. Lobotomier, elchocker, och 

passiviserande psykofarmaka blev nya symboler för maktfullkomlig mentalvård. 
76

 För Cullberg 

är det självklart att tänka i dialektiska termer. 
77

  Det är främst i tre spänningsfält; samhörighet 

                                                      

72 Flyckt, ”Medicinskt programarbete,” 11. 

73 Cullberg, ”Psykiatrin är en humanism,”  6  

74 Tina Orhagen har utarbetat ett psykopedagogiskt formulär: Stress, sårbarhets och skyddsmodellen. 

75 Cullberg, ”Psykiatrin är en humanism,” 6 

76 Johannisson, 2009-10-15, 19.28 

77 Dialektik förklarar Joakim Molander: (gr. dialektike techne, samtalskonst) är en vanlig filosofisk term, 

vars betydelse emellertid växlar. Begreppet myntades av Sokrates och Platon, och innebar i deras filosofi 
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och utanförskap; självkänsla och självförkastelse; känna mening och kaos i livet. Denna åsikt 

går i linje med KASAM, spänningsfälten liknar begreppen; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Livsstrategierna går ut på att överleva på ett bra sätt med dessa pendelrörelser, 

ibland misslyckas man och blir deppig eller till och med sjuk. Cullberg varnar för att alltför 

tidigt kalla något ”sjukt”, kanske snarare varningssignal som vi ska ha tålamod med och lyssna 

till, inte bara döva och medicinera bort. Han avslutar att medicinen är en välsignelse när 

depressionen blir mer låst.  

 

Dencker och Wålinder säger att man ska skilja på mellanmänsklig disharmoni och psykisk 

sjukdom. 
78

 Det kan ses som ett grundresonemang. Är man på psykiatrisk avdelning är man 

sjuk, man är inte i obalans. Att applicera Antonovskys  KASAM  blir svårare med detta synsätt. 

Här efterfrågas inte begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet, inte heller GMR (generella 

motståndsresureser), inte heller ett salutogent synsätt då det ju handlar om att röra sig på en 

hälsoaxel med polerna ohälsa/hälsa. Är det en sjukdom att inte alltid reda upp sin livssituation? 

Kan man vårdas inom slutenvård för enbart ohälsa? 

 

Bemötande av psykotiska föreställningar 

För Cullberg framstår det som självklart att lyssna på ”psykosens innehåll”. Att nå begriplighet 

genom att vänta på medicineringens effekt är en använd strategi enligt flera informanter. En 

annan strategi förordas i Fallskärmsprojektet där medicinering helst inte skulle användas.
79

 

Informanter jämför med strategier i samma anda som Fallskärmsprojektet, att man ”arbetar med 

bemötandet” men informanterna upplever inte att det är deras fokus i arbetet och att policyn inte 

förordar det förhållningssättet. Kanske är det förklaringen till att man inte har en genomarbetad 

hållning angående hur man bemöter psykossymptom i form av annan verklighetsuppfattning.  

 

Perry, Taylor och Shaw talar om att lyssna på individens berättelser för att få en uppfattning om 

vad som är betydelsefullt för personen, vidare beskriver de hur brist på information under 

sjukhusvistelsen skapade oro och förvirring.
80

 Denna artikel ger belägg för ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, snarast i linje med Fallskärmsprojektet och framförallt i linje med KASAM. 

Att patienten genom att berätta arbetar sig fram till begriplighet och därigenom också 

”hanterbarhet”. Genom att komponenterna är sammanflätade blir ”meningsfullheten” också 

påverkad. Bristen på information motverkar ”begripligheten” och genom sammanflätningen av 

komponenterna riskerar patienten att flyttas på axeln mot polen ”ohälsa”. 

 

Ett antroposofiskt perspektiv lägger vikt vid arkitektur, färg och ljud i omgivningen och 

stärkande kroppsliga rörelser.
81

 Jämför man det med naturvetenskapliga perspektivet blir 

                                                                                                                                                            

en fruktbar samtalsmetod där kunskap om verkligheten eftersträvas. Hos Hegel och Marx är dialektiken 

en modell för framåtskridandet enligt följande: tes – antites – syntes – antites – och så vidare. 

78 Red. Jan Lind. ”Vi behöver en ny psykiatri utan okunnigas inblandning.” 421 – 422. 

79 Berglund, “Oväntat möte mellan humanism och naturvetenskap,” 24. 

80 Perry et al., ”You’ve got a positive state of mind” 2007. 

81 Antroposofisk sjukvård, <http://www.stockholmsfria.nu/artikel/76738 > 091215 , kl. 09;44. 
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skillnaden tydlig. Antroposofin är ”utrotningshotad” enligt Rosenbergs debattartikel. 
82

 Att 

evidensbasera omvårdnad medför problem anser han. Kanske kan detta inlägg delvis förklara 

den brist på gemensamt förhållningssätt i en så pass avgörande bemötandefaktor som hur man 

förhåller sig till psykotiska symptom i form av annan verklighetsuppfattning. 

 

I regionala programmet skriver RSMH bl. a. ”medlemmarna upplever att denna organisation 

(psykiatriska vårdorganisationen) inte vill eller har tid att lyssna på vad de (patienterna) vill 

berätta om sin egen plåga.” 
83

 Föreningen anser att det behövs kompetensutveckling för att 

analysera vad som ryms i begreppet bemötande. ”En stor grupp av våra medlemmar anser sig 

bli/blivit felaktigt bemötta. Föreningen tar också upp betydelsen av läkemedelsbiverkningar.
84

  

 

Cullberg efterlyser en akademisk psykiatri som bygger på helhetssyn, en politisk fråga anser 

han. 
85

 Ingvar är inte emot helhetssyn utan verkar tycka att den redan finns och är tillfyllest. Det 

andliga och filosofiska perspektiv som jag tycker man möter i psykosvård berör inte Ingvar. 
86

 

Helström tar upp skuld och förklarar skulden som en naturlig reaktion för att lära sig något av 

en händelse eller situation. Jag tror att många patienter skulle känna tröst och lindring av denna 

begreppsförklaring. Min erfarenhet är att just sådana förklaringar av känslor som man bär, får 

patienten att sucka av lättnad. Helströms citat: ”Jag kan bättra mig så att världen kan bli hel 

igen.”
87

 Om en patient upptas av denna ”världsbild” är Cullbergs resonemang användbart: 

 

Ständigt måste vi få ihop vår existentiella klyvnad mellan att vara ett försvinnande sandkorn i 

universum och samtidigt dess centrum, brygga över mellan våra drömmar och egocentriska 

behov till omvärldens krav och möjligheter. Ibland brister förmågan att styra mellan vår inre 

och vår yttre värld och det är där psykiatrin kommer in. 
88

 

 

Vi inom psykosvård talar om sjukdomsinsikt. När det handlar om patienter med 

förföljelsetanker så kan denna gränsdragning extra svår. Att som omvårdnadspersonal utgå från 

patientperspektiv måste vara en trygg utgångspunkt. Att få kontakt med Antonovskys KASAM 

blev en ”nyckel” i min studie. Att se hälsa på en axel med polerna ohälsa, hälsa tog bort det 

kategoriserande i begreppen sjukt och friskt. Det införde välgörande gråtoner i resonemanget, 

gjorde resonemanget konstruktivare. Jag insåg att jag stött på KASAM i samband med 

fortbildning i psykiatriska vårdplaner men att kunskapen fallit i glömska och i samband med 

denna studie fann jag anteckningar med denna axel. ”Spridd information” är inte så verksamt 

                                                      

82 Rosenberg, 2009-08-14, kl: 20.05. 

83 RSMH, Riksföreningen för Mental Hälsa. 

84 Flyckt, ”Medicinskt programarbete,” 111-113. 

85 Cullberg, ”Psykiatrin är en humanism,” 6. 

86 Ingvar, ”Mitt i planeten”, 4-5.   

87 Helström, 2009-11-03, kl: 20.34. 

88 Cullberg, ”Psykiatrin är en humanism- också,”  6. 
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som ”ändrad praxis” hävdar en forskningsrapport. Nej, vi hade ingen dokumentationsmall för 

denna vårdplan i vårt dåvarande datasystem i samband med utbildningstillfället och kunde inte 

ändra praxis då. I vårt nuvarande datasystem finns en någorlunda passande mall men det hann 

gå ett år innan vi fick nytt datasystem och då hade informationen fallit i glömska. Det är 

intressant att notera hur mitt lärande sker under studiens framväxt. Jag känner inspiration att ta 

itu med noggranna utredningar av omvårdnadsbehov i psykosvård, ställa omvårdnadsdiagnoser 

och upprätta åtgärdsprogram tillsammans med patienterna.  

 

I ett radioprogram för många år sedan hörde jag att Norge startat filosofikontor som ett 

komplement till psykoterapi. Man lyfte sina vardagstankar med en utbildad filosof. Att hantera 

andliga/existentiella frågor kan vara en synnerligen hälsofrämjande åtgärd. De gånger jag själv 

”funnit rätt person” att lufta vardagsbekymmer med är talande situationer. Här finns utrymme 

för större kunskap hos oss i personalen. Hur hanterar man existentiella frågor i 

naturvetenskaplig anda?  

 

Regelverks och tvångsvårdens inverkan på bemötandet 

Informanterna ansåg att fokus på säkerhet betydde mycket för bemötandet. Säkerhetsaspekter 

tillsammans med tidsbrist var direkt negativt för bemötandet. Det faktum att dörrarna är låsta 

och personalen har nycklarna skapade vissa förutsättningar för bemötandet. Att överläkaren är 

den som har slutgiltiga avgörandet var ett annat faktum som begränsade mentalskötarnas 

bemötande. En mentalskötare skall försvara regler han/hon inte alltid tycker är relevanta. Det är 

inte alltid tid att diskutera och hitta konsensus i arbetslaget när det gäller strategin för enskilda 

patienter, det gäller särskilt om patienterna är i behov av gränssättning. Rådet från 

informanterna är att hålla på vårdlag och kontaktmannaskap utöver de regler avdelningen och 

ledningen satt upp för verksamheten. En informant säger ”trots policy så är det individuellt, upp 

till varje personal” hur man bemöter. Informanten antyder att policy inte kan reglera alla 

nyanser i bemötandet.  

 

Några informanter kände sig förvirrade på grund av ständiga omorganisationer. Att 

implementera nya rutiner är något som McKenzie artikel tar upp. Den förordar centrala riktlinjer 

för psykosvård. 89  Även Paxton et al. tar i sin artikel upp hur förändringar kan genomföras i 

psykiatriskt arbete, att ändrad professionell praxis är viktigare än spridd information. 90  Även i 

detta resonemang kan begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet appliceras. Det 

verkar som att begreppen är lika giltiga för psykosvårdens personal som för psykospatienter. 

Personalen stimuleras att arbeta sig fram till begriplighet angående patientens situation, 

personalen får lättare att hantera situationen och arbetet torde bli mer meningsfullt. Skapande av 

välfungerande vårdplaner är ett sätt att ändra praxis. Föreläsarna angående vårdplaner tog upp: 

autonomi (att fungera); att känna sig fri; att tro på sig själv; att bestämma själv och poängterade 

värme i relationen till patienten och lika villkor. De använde ledorden: makt; förutsägbarhet; 

hopp. De presenterade också en likadan ”axel mellan polerna hälsa och ohälsa” som 

                                                      

89 McKenzie L.H. Service users and carers’ experience of psychosis service. 2006.  

90 Paxton et al.,  Early intervention in psychosis : a pilot study 2003.   



 

44 

 

Antonovsky beskriver. Att man kan använda axeln i vårdpedagogiskt syfte och visualisera 

förbättringar för patienten och därmed inge hopp. 
91

  

 

Den uppfattning man lätt kan få om tvångsvård och psykos i media är bilden av hot, våld och 

rädsla, framförallt personalens rädsla.  En psykospatient kan reagera oväntat, högljutt och 

häftigt. Personalen kan känna rädsla för en psykospatient men det var inget som framträdde 

tydligt i intervjuerna. En deltagarobservationsuppgift från mig själv är att ”studsa till”, som när 

någon står bakom ett hörn och dyker fram, överraskande just då en patient reagerar oväntat och 

häftigt. Jag är i förhållande till informanterna relativt oerfaren. Ingen av mentalskötarna nämnde 

just denna egna rädsla. Kanske beror det på att alla arbetat över tio år i yrket? Inte heller fanns 

någon berättelse om erfarenhet av hot och våld. Det informanterna talade om var patienternas 

rädsla. 

 

Viktiga faktorer för hälsofrämjande bemötande 

 

Informanterna ansåg att ett hälsofrämjande bemötande kännetecknas av; ”vanlighet”, vänlighet, 

jämställdhet, värme, humor, kreativitet och förhandling och att man borde ge akt på 

hoppingivande faktorer i bemötandet. Man skulle inte överdriva omsorger utan ibland praktisera 

”svalkande likgiltighet”. Huruvida det är hälsofrämjande att ”gå med i den psykotiska världen” 

råder det delade meningar om. En informant sa att patienten kände sig ”kränkt” av att inte bli 

trodd och att informanten vid ett tillfälle uppnått allians genom att ”inte säga emot” patientens 

föreställning. Informanterna verkar här känna osäkerhet angående hur man skulle förhålla sig. 

De gav dock inte uttryck för denna osäkerhet utan jag tolkar det så utifrån deras berättelse om 

skiftande förhållningssätt i situationer som liknade varandra. Roe, Chopra, Rudnick beskriver 

att det är viktigt att fokusera på vad som förhöjer individens känsla av att vara en värderad och 

självständig människa .
92

 Skamkänslan är komplicerad säger Helström, skammen är ordlös, 

obehaglig och den drabbade tycker illa om sig själv och sin kropp, sitt beteende och skam leder 

till depression. 
93

 Depression är en riskfaktor för återfall i psykos. Återfall i psykos är något man 

bör motverka. Det är en ohälsofaktor och en dyrbar sådan samhällsekonomiskt enligt Regionala 

programmet, fyra gånger högre än för en patient som inte får återfall. 
94

 

 

Cilag -Jensens läkemedelsföretag höll en endagsföreläsning om nyinsjuknade psykoser. 

Skattningen av psykossymptom upptog en stor del av informationen. Tankegångarna gick i linje 

med ”Fallskärmsprojektet” och Regionala programmet. När vi skulle ”prov -skatta” en patient 

(filminspelad skådespelare) skattade vi ibland mycket olika. Det stämde mig till eftertänksamhet 

inför diagnoskriterier. Min erfarenhet och även litteraturens slutsats är att patienteter upplever 

själva skattningen positivt. Att intervjuer av patienter är ett hälsofrämjande verktyg. Vi har 

fortlöpande utbildning i remissionsskattning vilket innebär semistrukturerade frågor, det betyder 
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att alla frågor ska ställas, man får ställa förtydligande frågor eller omformulera om det behövs.
95

 

Vår erfarenhet på avdelningen är att patienterna upplever det som en trygghet att vi följer ett 

färdigtryckt formulär. Det kan finnas många aspekter i detta. ”Sjukdomen” blir kanske lite mer 

som vilken sjukdom som helst. Dessutom är det inte upp till en personal att ställa frågor i 

privata angelägenheter, det här gäller alla patienter. Formuläret skapar en ”behagligare” distans 

till det som efterfrågas. Man kommer åt obekväma samtalsämnen som ändå upplevs befriande 

att få tala om. Skattning av psykotiska symptom ingår i vår fortbildning men har ännu inte fått 

riktigt genomslag i omvårdnadsarbetet. De erfarenheter som finns visar att det är en trygg 

situation för både patienten och personalen att gå igenom skattning av psykotiska symtom.  Hur 

resultatet ska användas är en annan aspekt som jag inte går in på. Det är tydligt att skattningen 

kan vara ett sätt att implementera en ny praxis i omvårdnaden. 

 

Allians med patienten beskrevs som en grundläggande förutsättning för bemötande och 

omvårdnad och att sträva efter patientens tillit genomsyrade tydligt informanters inställning. Att 

psykospatienten bör mötas som en medmänniska med insikt om och respekt för rädslan som 

patienten bör var en nyckel till allians som flera informanter vittnade om.  Enligt Regionala 

programmet är behandlarallians baserat på ett tillitsfullt samarbete mellan patient och 

behandlare. Ett respektfullt, empatiskt och lyhört bemötande är ofta en förutsättning för att 

patientens önskemål och tankar skall komma till uttryck. Forskning visar att ett sådant 

bemötande leder till bättre prognos med färre återinsjuknande. Behandlarallians och 

sjukdomsinsikt är evidensbaserade kvalitetsmått på god psykiatrisk vård.
96

 Inlevelse sågs av 

informanterna som en grund för ett gott bemötande. Att man reflekterade över sitt uppträdande 

som personal, framgick i intervjuerna, eftersom all exponering ingår i bemötande. Man strävade 

efter att arbeta relevant och adekvat med patienternas rädsla. Patienten kunde vara rädd för sig 

själva och blev trygga då man säkerställde denna situation.  

 

Levander tar upp problemdiagnos som avser att man tillsammans med patienten försöker 

beskriva de problem som lett till att patienten befinner sig på en psykiatrisk klinik. Man jämkar 

mellan patientens upplevda problem och de av personalen iakttagna problemen och försöker 

finna formuleringar som stämmer för både patient och personal. 
97

 Föreläsaren i dokumentation 

slog fast att målet med en problemdiagnos är att den ska försvinna. Målet med en resursdiagnos 

är att den ska bibehållas. Målet med diagnoserna är att patienten deltar och att det inte leder till 

risk. Detta är modellen PES (Problem, Etiologi, Symptom), där p:et står för ”hälsoproblem”; 

alltid en mänsklig känsla, reaktion på ett faktiskt hälsoproblem. E betyder orsak; tidigare 

erfarenheter, genetisk sårbarhet, akuta händelser. S betyder ett antal symptom som leder till 

konsekvenser; objektiva, vårdpersonal har en tendens att sätta de iakttagna symptomen först. 
98

  

 

En positiv, tillåtande stämning på avdelningen med inte alltför stelbenta regler ansågs positivt 

för bemötandet. Man skulle ha i åtanke att det är vuxna människor och att gränssättning för 
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alltför avvikande beteende som generar andra patienter och skadar viktiga relationer måste ske 

på smidigast möjliga och respektfulla sätt. I Moss, Gorell och Cornish artikel sätts fokus på 

attityder och språk som används i mötet med unga människor och deras familjer.
99

 

Informanternas berättelser antyder att de lirkar med språket, mildrar informationen, försöker se 

andra tolkningsmöjligheter med att dörren är låst; kan t.ex. ses som en trygghet mot inkräktare 

eller att gränssätta ett beteende ”mildras” med noggrann motivering. Det handlar återigen om 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Faktorer som motverkar ett hälsofrämjande bemötande 

Att ge information till en patient om vad som bestämts på ronden är inte okomplicerat enligt 

min erfarenhet. Informationen ska ges; respektfullt, alltså enskilt; jag ska träffa på patienten, att 

den inte är på frigång eller sitter i samtal eller har en hälsofrämjande aktivitet för sig just då som 

jag inte vill störa. Om vi hade haft ronder med patienterna närvarande skulle mycket av sådan 

information falla på plats självmant. En sjuksköterska som föreläste i dokumentation hade 

genomdrivit denna policy under initialt starkt motstånd men tidsvinsten var slående menade 

hon. Hennes idé var att patienten fick välja en ”rondtid” av några möjliga och utfallet var att alla 

tider inte utnyttjades då systemet landat efter en tid, patienterna var nöjda med mindre 

samtalstid, tid frigjordes till annat arbete för läkarna, patienterna kände sig mer respektfullt 

bemötta enligt föreläsaren.
100

  

 

Lokalerna var en annan viktig bemötandefaktor. Att patienter inte hade möjlighet att dra sig 

undan eller stördes av en snarkande granne togs upp som negativa faktorer. Att enheten var för 

stor, för många patienter på för liten yta var en annan negativ faktor. Då våra lokaler inte har 

markkontakt och inga balkonger är miljön ”instängd”. Långa promenader är oftast inte möjliga 

med den bemanning vi har.  En informant uttryckte att sådana avdelningar som där vi arbetar 

läggs ner för att de är kontraproduktiva. Vi erbjuder ingen sjukgymnastik till våra patienter 

vilket rekommenderas i Regionala programmet. Sjukgymnastiken och biblioteket som finns i 

huset drivs och finansieras av en annan del av landstinget. Våra patienter får alltså inte låna 

böcker eller låna datorer på biblioteket.  

 

Jag reagerar på två begrepp i rapportöverföring det ena är ”patienten är så sjuk” och det andra är 

”har en lätt utvecklingsstörning”. Det som besvärar mig när det gäller begreppet ”lätt 

utvecklingsstörning” är att jag upptäckt så stor diskrepans i betydelsen av uttrycket att jag inte 

förstår vitsen med detta paraplybegrepp. Det verkar så onödigt och irrelevant att upprepa någons 

begåvningsstatus då det inte säger något om hur jag ska hantera denna status. Om det följdes av 

ett råd som: ”Tala med enkla ord då patienten inte har så stort ordförråd”, eller ”ge 

informationen många gånger så att patienten hinner smälta” skulle begreppet ha mer relevans. 

Här ser jag en fara att man undervärderat patientens möjligheter. Rosenthal tar upp 

förväntningens betydelse, förförståelse angående intellektuell kapacitet påverkar resultatet av 
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lärandet hos dennes elever. 
101

 Ambady et al. har undersökt icke-verbal kommunikation och 

iakttagit hur effekten av ansiktsuttryck haft betydelse för förbättring eller försämring av lärande 

hos äldre.
102

 En patient med utvecklingsstörning får i förväntningarna lätt ett ”tak”. I en 

reklamkampanj i TV för förbättrat bemötande för utvecklingsstörda för cirka tio år sedan, 

uttryckte en kvinna: ”Jag är utvecklingsstörd, det betyder inte att jag inte kan, bara att det tar 

längre tid.” Skillnaden mellan oss blir på så sätt mindre tänker jag, man gör personen mindre 

avvikande, mindre kategoriserad. Regionala programmet tar upp neuropsykologisk utredning 

som syftar till att: 

 

identifiera patienter med sämre prognos, beskriva och tydliggöra patientens begränsningar och 

resurser, samt vara en utgångspunkt för individualiserad behandlingsplanering. 
103

  

 

Det är ju viktigt att denna ”identifiering” inte blir ”identitet”. Stress inverkar på ens förmåga att 

prestera, det måste vara utomordentligt viktigt att stress inte inverkar menligt på resultatet, vår 

syn på patienten och vår förväntan på dennes potential för utveckling. Här ser jag ett 

spänningsfält mellan förväntan och dynamik som Antonovsky möjligen avser med KASAM. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är väl grunden för att fungera som människa? 

Finns det risk för att vi ”testar” under omständigheter som kan liknas vid t ex ”hög feber”? 

Samma resonemang gäller för det första begreppet ”så sjuk”. En patient som är ”så sjuk” ska vi 

”inte hoppas mycket på” tänker jag mig. Det är också avskiljande, kategoriserande, skapar ”vi 

och dom” - tänkande.  

 

Framtida forskning 

Helström beskriver posttraumatiska symtom som en skiva som ständigt hakar upp sig, centrum i 

hjärnan som borde bearbeta och göra begripligt tycks sakna aktivitet. I psykiatrin behandlar man 

diagnoser och lägger inte tillräcklig vikt vid att behandla de psykiska följderna av ett våld man 

har kunskap om. Hon ser bristande kompetens som förklaring till att behandlingarna misslyckas 

oftare än nödvändigt, ”man har inte tillägnat sig de metoder som krävs för att förstå och 

behandla effekterna av våld på människans hjärna /.../ hjärnan är ingen färdigbyggd dator”.
104

 

Jag blir nyfiken på att få reda på mer om hennes tankar men det ryms inte inom denna uppgift. 

 

Johannisson tar upp 1960-talet och talar om en maktfullkomlig mentalvård och samhällets 

behov av avvikare. 
105

 Har vi fortfarande detta behov? Rapport om någons intelligens om inte 

det rör sig om en funktionsnedsättning jag genom rapporten kan få hjälp att bemöta på ett 

konstruktivt sätt kan lätt bli särskiljande, kan kategorisera på ett negativt sätt. En psykospatient 

pendlar i funktionsnivå. Kanske underskattar vi potentialen i den pendlingen och kunde med 
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olika bemötande i olika situationer utnyttja potentialen mer. Det här skulle jag gärna vilja 

undersöka närmare. Levander varnar för alltför stor optimism.
106

 Kan optimismen skada 

patienten? 

 

Rättspsykiatriskt blir resonemanget sjuk eller frisk mer komplicerat. I en rättegång är det, vad 

jag förstår, ett avgörande ställningstagande om individen är sjuk eller frisk. Vad hände om man 

talade om hälsa/ohälsa även där?  

 

Cullberg säger att man inte har lyckats finna någon konkret biologisk grund för 

schizofrenibegreppet och kanske borde man släppa paraplybegreppet schizofreni.
107

 Det låter 

intressant tycker jag, begreppets existensberättigande? 

 

Skulle skattning av KASAM kunna komplettera ny praxis i omvårdnaden vid psykos? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

1. Jag vill intervjua dig i egenskap av mentalskötare angående bemötande av 

psykospatient i slutenvården. Vad innebär bemötande för dig? 

2. Vad är din uppgift som mentalskötare när du möter människor i psykos? 

3. Vad tycker du är viktigt att tänka på i mötet med en patient i psykos? 

4. Något i uppgiften att bemöta psykospatient som är särskilt 

roligt/intressant/stimulerande? 

5. Något i uppgiften att bemöta psykospatient som är särskilt svårt/ problematiskt/ 

utmanande? 

6.  (Vilken betydelse tror du att ditt sätt att möta patienten har för utfallet av mötet?) 

7. Kan du ge några exempel på hur du anpassar ditt bemötande till patientens tillstånd? 

8. Vad är ett gott bemötande för dig? /Vad kännetecknar ett hälsofrämjande 

möte/bemötande? 

9. Hur arbetar du för att få till stånd ett hälsofrämjande bemötande? 

10. Finns det faktorer som motverkar din ambition med ett gott bemötande? 

11. På vilket sätt tror du att dina förväntningar på och din kännedom om patientens 

tillstånd/tidigare agerande har för ditt bemötande? 

12. På vilket sätt tror du att kollegors rapportering om patienten påverkar ditt möte med 

patienten? 

13. Vilken information tycker du är värdefull att få om patienten för att du ska kunna ge ett 

gott bemötande?  

14. Hur tror du patienten vill bli bemött av dig som personal i sitt psykotiska tillstånd? 

15. Vad tänker du om begreppet ”gränssättning”? Har du synpunkter på hur gränssättning 

bör gå till? 

16. Beskriv en ”stämning på avdelningen” som du anser du vara hälsofrämjande för 

patienten. 

17. Vilka faktorer anser du påverkar ”stämningen på avdelningen”? 

18. Vilken utbildning har du? 

19. Hur lång tid har du arbetat i yrket? 
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Bilaga 2 Medgivande från informant 

 

TILL DELTAGARE I INTERVJUSTUDIEN 

Jag heter Birgit Fredriksson och jag studerar på Stockholms universitet. I studierna i 

Vårdpedagogik, ingår ett examensarbete (C-uppsats). 

 

Inom ramen för detta genomför jag en intervjustudie.  

Syftet med min studie är att undersöka hur personal inom den psykiatriska vården uppfattar 

bemötandeaspekters betydelse för patientens psykiska hälsa.  

Frågeställningar:  

Vilka innebörder lägger mentalskötare i begreppet bemötande?  

Vilka faktorer lyfts fram som viktiga för ett hälsofrämjande bemötande?  

 

Intervjun, som beräknas ta högst 60 minuter kommer att bandas för att sedan kunna skrivas ut 

och tillsammans med övriga intervjutexter ligga till grund för studien. All information som 

delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att framkomna data kommer att 

presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. De 

bandinspelningar som görs i denna studie kommer i sin helhet enbart att vara tillgängliga för 

mig och min handledare. Ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att du när som 

helst har rätt att dra dig ur, även mitt under pågående intervju. 

Tack för ditt deltagande i studien!  

Vi träffas den  ...................... 

Har du ytterligare frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien så får du gärna 

kontakta mig eller min handledare. 

Ansvarig för studien: Birgit Fredriksson                                       Handledare: Helena Rehn 

                                                                                                                                                                                               

tel.nr till Birgit : 070-270 82 24                                                                                                                                                                                         

e-post: till Birgit <071birfre@student.su.se>  till handledaren: <helena.rehn@utep.su.se> 

Jag har tagit del av ovanstående information:   

 

Ort och datum                                     Namn 
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