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”Har olika patienter olika 

psykoser?” 

Sjuksköterskors beskrivningar om kommunikation och 

lärande i möten med psykospatienter  

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor skildrar och kommunicerar med 

psykospatienter och vilket lärande de upplever i dessa möten inom slutenvården. Metoden var 

halvstrukturerade intervjuer som transkriberats och sedan analyserats med hjälp av van Manens 

fenomenologiska och hermeneutiska metod och hans livsvärldsexistentialer; relationen, rummet, 

tiden och kroppen. Sjuksköterskorna beskrev patienter med skilda egenskaper som från att vara 

starkt fysiskt påverkade och ha kramper till att vara vältränade och se bra ut men också från att 

vara skrämmande till att vara trevliga. Patienter kunde ha press från anhöriga, ha mycket 

resurser och de kunde förbättras snabbt men också snart återkomma för inläggning. Strategier 

vid kommunikation beskrevs som: Ett fokus på här, nu och framåt; ett balanserat, känsligt och 

kärleksfullt bemötande som förmedlar ett budskap av hopp, delaktighet och realistisk 

framtidstro. Fysisk omvårdnad kan motverka känslor av rädsla, misstänksamhet och skygghet. 

Sjuksköterskan kan behöva både sätta egna känslor åt sidan och tänka sig in i patientens 

situation. För en lyckad kommunikation krävs: Intresse, tålamod, lust och förmåga att se 

problem som en utmaning vilket skapar möjligheter till lärande för både vårdtagare och 

personal; utrymme för reflektion som kan förbättra arbetssätt; tid och tillgänglighet för 

ömsesidigt lärande mellan patient, anhöriga och sjuksköterskor. Humor kan förmedla hopp och 

avdramatisera kitsliga stämningar. Attityder till patienter som ”jobbig, tråkig eller obegriplig” 

skadar möjligheten för patienten att känna hoppfullhet. Tvångslagens utformning kan påverka 

attityder. Jag har funnit att sjuksköterskan bör ställa krav på sig att försöka förstå; inte ge upp; 

ha tålamod; känsligt möta patientens uppfattning; ingjuta hopp och inspirera till uthållighet; 

vara uppmärksam på patientens fysiska välbefinnande. Kärlek sågs som vägledande för ett etiskt 

lärande möte och erfarenheter från dessa användes i framtida möten med patienter. 

Kommunikationen måste anpassas till olika patienters behov och förutsättningar.  
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“Do various patients have 

various psychosis?” 

Nurses descriptions, communication and learning in 

meeting with psychosis patients 

Abstract  

The aim of this study was to investigate how nurses depict meetings with psychosis patients, 

how they communicate with psychosis in-patients and what kind of learning they experience in 

these meetings. Semi structure interviews were transcripted and then analyzed with the 

phenomenological and hermeneutic perspective from van Manen and his life-world existentials; 

lived relation, lived space, lived time and lived body. The nurses described patients with varied 

characteristics, ranging from strong physical influence with spasms, to fit and good-looking but 

also as frightening or being pleasant. Patients could be exposed to pressure from relatives, have 

a lot of resources and quickly improve and despite these circumstances fall back into needing 

treatment. Strategies among the nurses when communicating with patients were described as: 

To focus on here, now and onwards; to give a balanced, sensitive and loving treatment that 

leaves an actual message of hope, participation and a realistic faith in the future. Physical care 

could work against feelings of fear, suspicion and shyness. Nurses need to both put their own 

feelings aside and to imagine themselves in the situation of the patient. To succeed in 

communicating the nurses need to have: Interest, patience, a will to help and the ability to see a 

problem as a challenge. These factors create possibilities for learning for both the patients and 

the staff, and also create time for reflection that can improve working methods, and give time 

and accessibility for mutual learning between patients, relatives and nurses. Humor could 

support the patient´s hope and calm an irritable atmosphere. Attitudes to patients as “trying, 

boring or incomprehensible” indicate a lack of competence and damage the possibility for a 

patient to perceive hope. The compulsory law design can have an influence on attitudes.  I have 

found that nurses should demand of themselves to try to understand; not give up; have patience; 

sensitively meet the patient’s concept; encourage hope and inspire to hold on and be aware of 

patient’s physical well-being. Love was seen as guide for an ethical learning in meetings with 

patients and the experiences from these meetings were used when meeting patients later on. 

Communication has to be adjusted to the patient´s individual needs and conditions. 

Keywords:  

Psychosis, nurse, meeting, communication, learning, life-world, ethics, van Manen, treat  
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Inledning 

Oftast när jag går från arbetet som sjuksköterska på psykosavdelningen, ägnar jag en god stund 

åt att smälta dagens intryck. Alla de livsvärldar jag mött under dagen vill stanna kvar i mina 

tankar. Jag är ofta otillfredsställd med sakernas tillstånd och får ibland nya idéer under min fritid 

om hur en situation kan hanteras, kanske gör jag då en anteckning i min almanacka för att sedan 

kunna släppa situationen. Jag konstaterar att arbetet ofta följer mig ut från avdelningen. Jag vill 

redan här i inledningen försöka belysa några aspekter av psykosvården. 

”Har olika patienter olika psykoser?” Jag fick frågan av en ung patient nyligen. Det finns 

tendenser till att vi behandlar psykospatienter som en homogen grupp trots att en person talar i 

gåtor eller symboler, en annan talar inte alls utan verkar undvika all kontakt, ytterligare någon 

talar oavbrutet, ”tänker högt” eller talar med sina röster eller försöker bemästra dem. Ibland är 

patienterna misstänksamma, ibland rädda att vi försöker döda dem på olika sätt. Det 

förekommer att patienter tror sig övervaka oss, eller på annat sätt vara upphöjda i världen. 

Patienten kan vara oresonligt rädd för jordens undergång, uppleva strålning från något. Vi har 

oftast en bred representation av olika psykostillstånd på den avdelning där jag arbetar. Jag 

upplever inte att vi fördjupar oss i orsaken och den unika ”naturen” hos en patients psykos. 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.
1
 

 

Schuster tar upp viljan att förstå en annan människa men även viljan att förstå sig själv och 

beskriver den som en kunskap som utvecklas genom möten med andra människor.
 2

 En kunskap 

som berör de stora livsfrågorna om hopp och förtvivlan, glädje och sorg, kärlek och lidande, liv 

och död. Här finns utrymme för ett ömsesidigt lärande mellan personal och patient i min 

verksamhet som jag ser det.  

Patientperspektivet i psykiatrin är komplicerat av flera anledningar. Friberg tar upp den ställning 

som sjukvården av hävd haft, hur ”patientens inträde i den hierarkiskt ordnade och 

                                                      

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

kulturdelen, s. 6. 

2 Marja Schuster, Profession och existens. En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet 

i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter (Göteborg: Daidalos, 2006), 154. 
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biomedicinskt genomsyrade vårdkulturen” präglar människosynen inom omvårdnad.
3
 Patienters 

behov av tvångsvård skapar asymmetri i relationen patient/personal. Svårigheten att 

kommunicera för en patient i psykotiskt tillstånd är en annan viktig faktor till asymmetri och 

svagt patientperspektiv. En sjuksköterskestudent frågade mig om avdelningen har ett teoretiskt 

perspektiv för omvårdnad. Jag måste tillstå att jag som är utbildad sjuksköterska 1973 inte hört 

talas om någon av de omvårdnadsteorier hon nämnde. 

Jag arbetar också som teaterlärare och har erfarenhet av träning med teatermasker. Övningen går 

ut på att använda publiken som spegel, som aktör får man inte se masken och inte heller hur 

man tar sig ut i den i en spegel med masken på. Man får instruktionen att försöka bete sig så 

”vanligt” som möjligt. Det blir tydligt hur människor/skådespelare beter sig efter publikens 

förväntningar eller bemötande i subtila termer. Detta fenomen att bete sig utifrån förväntningar, 

då man tränar med teatermasker, beskriver maskbäraren som att ”dras med av masken”; göra 

saker man inte brukar; få impulser som annars skulle kännas onaturliga, särskilt inför andra 

människor. Hur vi uppfattas av omgivningen verkar ha stor betydelse för vårt uppträdande. 

Publikens gensvar och spegling av aktören på scenen berör och till och med styr aktören. 

Naturligtvis utifrån aktörens egna förutsättningar och erfarenheter men aktören är tydligt 

påverkad. Det är det ”nya ansiktet”, masken, som avslöjar fenomenet, alltså ett ”påtvingat” nytt 

beteende på grund av det ”nya ansiktet”. Det här ger mig många tankar om vad ens uttryck i 

både kropp och ansikte betyder för det bemötande man får och hur bemötandet skapar 

förväntningar på ett beteende. Psykospatientens beteende kan påverkas av personalens 

förväntningar. 

Jag har också erfarenhet som sjukhusclown, där en ordlös kommunikation med lekens alla 

förtjänster är upplevelser som jag ser stora möjligheter med i all kommunikation mellan 

människor. Barns möten i lek, skriver Halvars-Franzén, är inte jämförbara med vad vi i dagligt 

tal kallar möten. I leken krävs närvaro, öppenhet och en beredskap att möta lekens andra 

deltagare, på så sätt har leken mycket gemensamt med ett etiskt möte.
4
 Franske filosofen 

Bergson skriver att vaksamhet och elasticitet är två komplementärkrafter som livet mobiliserar 

hos oss och om de saknas i kroppen drabbas vi av alla slags olyckor, skröpligheter och 

sjukdomar. Om de saknas i själen drabbas vi av olika grader av psykisk insufficiens och alla 

slags sinnessjukdomar.
5
 

Människor med psykisk ohälsa och känsliga sinnen får det ofta svårare att hitta en plats i 

samvaron med människor. En känd skådespelare och röstpedagog berättade för mig hur hans 

mor, i all välmening, genom hårdare tilltal försökte härda honom mot hans känslighet. Först vid 

trettio års ålder förstod han att det var känsligheten som var hans viktigaste tillgång, det var 

känsligheten han kunde livnära sig på både som skådespelare och röstpedagog.  

                                                      

3 Febe Friberg, Pedagogiska möten mellan patienter och sjuksköterskor på en medicinsk 

vårdavdelning – mot en vårddidaktik på livsvärldsgrund (Göteborg: ACTA, 2001), 4. 

4 Bodil Halvars-Franzén. Barn och etik- möten och möjlighetsvillkor I två förskoleklassers vardag. 

Stockholms universitet, 2010, 144. 

5 Henri Bergson, Skrattet; En undersökning av komikens väsen, översätt. Margareta Marin (Lund: 

Pontes, 1987), 14. 
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Jag upplever att samtal som rör livsfrågor är ett omtyckt ämne av patienter och att de många 

gånger blir lugnade av att diskutera och ventilera mänsklig existens, antingen deras egen eller i 

mer generella ordalag. Inte sällan är det just sådana frågor som utmärker deras psykos, till 

exempel svårighet att hitta proportioner. Jag hade själv stor behållning av att läsa Emmy van 

Deurzen.
6
 Den existentiellt inriktade analysen har utvecklats på humanistisk och filosofisk 

grund till skillnad från psykoanalysen som utvecklats ur ett naturvetenskapligt synsätt. 

Existentiella analysen undersöker vad det konkret och abstrakt innebär att vara människa. 

Filosofin rymmer både ateism och religiös uppfattning.
7
 Klienten uppmanas att använda 

samvetet som kompass. Det kräver att man ser sig i ett vidare universellt perspektiv, att man 

upptäcker sin förmåga att träffa val och uttrycka sina känslor.
8
  

Psykoterapeuten Barbro Sandin har studerat hur psykosen ”känns” genom att följa patienten 

Elgard Jonsson ut ur hans psykos. I en nätversion av en videofilmad föreläsning talar hon om 

hur en psykos kan kännas som ”att man inte finns”.
9
 Detta är ett av de psykossymptom jag 

upplevt på min arbetsplats, att patienten känner sig som att inte finnas, inte ha ett namn. Todds 

uppfattning är intressant, att det finns ett våld som är inbyggt i att ”lära sig bli” och då blir 

pedagogens utmaning att trots våldet vara öppen och ansvarig för den Andre.
10 

 

 

Regionala vårdprogrammet är en rådgivande skrift för psykosvård som bland annat tar upp 

psykosociala behandlingsinsatser och som slår fast att det förutsätter ”långsiktig planering, 

behandlarallians och kontinuitet”.
11 

Ett av de pedagogiska problem jag funderar över är den 

känsliga kommunikationen mellan personal och en person med psykos. Ett annat är att lyckas 

implementera goda, etiska bemötanderutiner hos personalen som hanterar denna känslighet.  

Jag vill undersöka hur sjuksköterskor upplever mötet med psykospatienter och uppgiften att 

kommunicera med personer i psykos men också vilka former av lärande sjuksköterskorna 

beskriver.   

                                                      

6 Emmy van Deurzen, Det existentiella samtalet: Ett perspektiv för psykoterapin (Stockholm: Natur 

och Kultur, 2008) 

7 Van Deurzen, 12-14. 

8 Ibid., 99, 102. 

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

10 Sharon Todd. Att lära av den andre. (Pozal, Poland: Studentlitteratur, 2008), 53 

11 Lena Flyckt, Regionalt vårdprogram – Schizofreni och andra psykossjukdomar, (Utgåva 2, 

Stockholms läns landsting, medicinskt programarbete, ISBN 91-85211.52-4, 2008),  5, 68.  

http://www.lejring.com/sandintext.htm


 

7 

 

  

Bakgrund 

Vilket begrepp skall användas för de personer som är eller har varit i behov av psykiatrisk vård? 

Ulla-Karin Schön tar upp detta i sin doktorsavhandling.
12

 Hon använder begreppet brukare 

mestadels men någon gång begreppet personer med psykisk ohälsa. Intresseföreningen RSMH 

och Schizofreniförbundet har haft en samverkansgrupp för brukarinflytandefrågor som kallas 

brukarråd vilket jag tar som ett tecken på att organisationerna antagit begreppet ”brukare” och 

att det verkar rimligt att respektera detta val.
13

 Jag kommer att använda begreppet ”patient” då 

det är ett vedertaget begrepp på vår avdelning. Då jag refererar till litteratur använder jag det 

begrepp respektive författare har valt.  

Psykos 

Förekomsten av psykos varierar stort mellan olika områden på jorden.
14

 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.
15

  

Psykos definieras i Regionala vårdprogrammet som ett tillstånd där verklighetsuppfattningen 

förändras och i varierande grad medför nedsatt funktionsförmåga avseende psykologisk 

funktion, social samvaro och arbetsförmåga.
16

  

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 
17

 

 

De två första symptomen kallas positiva, det tredje betecknas som ett negativt symptom. 

Levander tror att benämningarna beror på att de positiva symptomen står för något som är aktivt 

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

biologiska perspektivet ser psykosen och speciellt schizofrenin, som huvudsakligen genetiskt 

                                                      

 12 Ulla-Karin Schön, Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa, Stockholms Universitet, 

ISSN 0281-6288, ISBN(978-91-7155-795-7(Stockholm: US Print Center, 2009), 11-12. 

13 Flyckt, , 91. RSMH betyder Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. 

14 Ibid., 17-18. 

15 Ibid., 17-18.  

16 Ibid., 10. 

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

Mareld, 2007), 20. 
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betingad, som en nedärvd ökad täthet av dopaminreceptorer i de nervcentra som styr regleringen 

av både tänkandet och de känslomässiga reaktionerna. Denna hypotes är ifrågasatt då många 

anser att den inte ensam kan förklara psykosinsjuknandet. Dopamin är en viktig signalsubstans i 

hjärnan och det hämmas utav antipsykotisk medicinering. Men, fortsätter Levander, det finns 

ingen fullständig förklaringsmodell. Med en biologisk förklaringsgrund till psykotiska 

sjukdomar är antipsykotisk medicinering en självklar åtgärd. Enligt ett psykodynamiskt synsätt 

finns det alltid en känslomässig påfrestning med i bilden, situationen har varit för svår att klara 

av för patienten. Patienten anses inte ha kunnat behålla 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 

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.
18

 

Förståelse av psykos 

Psykosen har 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.
19 

Johannisson 

betraktar melankolin ur olika synvinklar och hon beskriver tillstånd som jag associerar till 

psykostillstånd. Melankolin är en gränszon som svävar mellan friskt och sjukt. Det kan betyda 

vistelser i ångest och mörker men också beskrivas som en utvald sensibilitet.
20 

Platon kopplade 

melankolin till ett heligt vanvett, en gudomlig inspiration, den kunde vistas i både 

avgrundsmörker och i ett bländande ljus. Depressionsbegreppet har slukat melankolibegreppet i 

modern psykiatri skriver Johannisson. Nu kan mörkret i jaget mätas, separeras och förses med 

förklaringar som gör att tillståndet kan behandlas. Sjukdomen blir lika behandlingsbar som 

halsfluss och diabetes men också lika meningslös. Det problem som uppstår är att hitta en gräns 

mellan friskt och sjukt.
21

 

                                                      

18 Levander, 24-29. 

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

Kultur1996). 

20 Karin Johannisson, Melankoliska rum; Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid 

(Stockholm: Bonnier, 2009), 23. 

21 Ibid., 32, 66. 
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Johansson beskriver hur Freud lämnade över psykoserna till läkarvetenskapen, då han ansåg 

psykos ligga utanför psykoanalysens teoretiska och empiriska domän.
22

 Klein har fördjupat och 

utvecklat Freuds tankar. Hon förde fram en ny psykoanalytisk teori om moderns allmakt och 

ersatte fadern med modern som identifikation och konfliktgestalt. Hennes unika bidrag var att 

förlägga den psykoanalytiska brännpunkten till den allra tidigaste spädbarnsutvecklingen. Det 

var kontroversiellt att tillmäta barnet förmåga till skuld, avancerade överjagsfunktioner och en 

rikt utvecklad inre värld.
23

 Klein drabbades själv av depression och detta tillsammans med 

broderns bipolära sjukdom var möjligen incitament att starta sin psykoanalytiska karriär. Hon 

intresserade sig för barnet från födseln till treårsåldern och utformade en fenomenologisk karta 

över barnets inre psykologiska värld som var fylld av destruktiva krafter som ondska, avund, 

girighet, ett begär att slita sönder och stycka föräldrarnas kropp.
24

 Den fenomenologi som Klein 

utvecklade och som fångade barns tidiga upplevelser utmynnade i en begreppsutveckling och ett 

teoretiserande som gjorde det möjligt att analysera både barn och vuxna med psykotiska 

symptom. Hon menade att individen måste lära sig tro på reparerande krafter och på sin förmåga 

till gottgörelse och kärlek, det är enda sättet att arbeta sig igenom den depressiva positionen.
25

 

Kleins tankar om den inre världen rör sig mellan polerna paranoida -schizoida och den 

depressiva positionen. Lusten att leva och älska och lusten att förstöra och förgöra är krafter 

som står mot varandra hela livet. De är grundmallen för det existentiella dramat. Klein visar hur 

närliggande psykiatriska sjukdomar är varandra, att det är samma mekanismer som ligger till 

grund för olika psykiatriska tillstånd. 
26

  

Utan den kleinianska begreppsapparaten skulle det vara omöjligt att bedriva psykoanalys med 

schizofrena och djupt psykotiska personer skriver Johansson, men objektrelationsteorin ses trots 

det inte grundad av Klein utan av Fairbairn.  Kleins idéer kom i konflikt med intresset och 

behovet att försvara den psykoanalytiska vetenskapen, en debatt som Johansson anser hölls i 

positivistisk anda. Från Klein har två varianter av analys utvecklats, å ena sidan Winnicott och 

Heimann; å andra sidan Bion.
27

 

Bion utvecklade hur psykotiska patienter attackerar länken till terapeuten och därmed också 

vägen ut till ”verkligheten”. 
28

 Bick har en intressant syn på det centrala i den kleinianska 

skolan. Det är skapandet av den inre världen där huden fungerar som ett membran som 

förmedlar kontakt mellan inre och yttre världen. Bion är den som anses mest trogen Kleins 

idéer. Han tog hand om chockskadade soldater under världskrigen och fick på så sätt 

erfarenheter av grupprocesser.
29

 Bion intresserade sig för tankeprocessen och dess element men 

också hur förbindelselänken mellan analytiker och patient tar sig olika former. Han såg det som 

                                                      

22 Thomas Johansson, Psykosens inre landskap(Lund: Studentlitteratur, 2000), 10. 

23 Ibid., 17-19. 

24 Ibid., 25,  27. 

25 Ibid., 32, 35 

26 Ibid., 36-37, 39. 

27 Ibid., 46. 

28 Ibid., 46-47, 50  

29 Ibid., 60, 74. 
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att patienten gör en attack på denna länk som bör finnas mellan människor. Personligheten 

innehåller både psykotiska och icke-psykotiska delar och det är när de psykotiska delarna 

invaderar en större del av den totala personligheten som tankeförmågan förstörs. Länkarna till 

andra människor och verkligheten skärs successivt av. En alternativ verklighet skapas som är 

fylld av bisarra objekt. Det blir allt svårare att formulera språk och ord, orden blir döda ting. 

Den sköra process som mänskligt tänkande utgör slås sönder, klyvs och de inre objekten som 

borde binda samman och skapa inre gestalter, utgöra ens trygga varande i tillvaron utsätts för 

sadistiska, uppspjälkande och urvattnande angrepp. Orsaken till sammanbrottet finner Bion i 

moderns förmåga till drömskhet. Om modern kan härbärgera spädbarnets rädsla, 

förintelseångest, kan barnet få tillbaka sin personlighet men om modern inte förmår härbärgera 

och om denna dialog inte accepteras så upplever barnet skräck bortom alla möjligheter, 

förståelse och omhändertagande. Johansson skriver att psykoanalysens mål är att nå sanningen 

vad den än kostar, och analytikern måste härbärgera sadistiska utfall med bibehållen balanserad 

hållning. På så sätt vägleds patienten successivt ut ur psykosen.
30

 Lacan är inne på samma spår 

som Bion, att den psykoanalytiska processen i första hand är en läroprocess som måste fokusera 

på tänkandet. Båda använde sig av en mängd matematiska och grekiska tecken. Människans 

tänkande och kognitiva utveckling är intimt sammanvävt med den emotionella utvecklingen. 

Denna koppling är central i Bions teori om tänkandet. Johansson förklarar Bions intresse för 

matematik med att: 

 ”när det mest abstrakta och mest konkreta tänkandet har mötts. När man når de klaraste 

insikterna, oavsett om det handlar om matematik eller psykoanalys, kan man tala om en 

estetisk upplevelse, en känsla av tillfälligt fullbordande.”
31

 

Winnicott betonade samspel mellan mor och barn medan Klein betonade drift och fantasivärld. 

Kleins begrepp ”den depressiva positionen” vill han ersätta med ”The capacity for concern”. 

Winnicott betonar den faktiska omgivningens och faktiska moderns omhändertagande. Han 

poängterar att omgivningen inte skapar barnet utan barnet har en inneboende potential. 

Johansson beskriver Winnicott som en noggrann kliniker som varsamt tog del i barnets 

fantasivärld och på så vis närmade sig barnets inre. Winnicott såg denna process som barnets 

försök att läka sig själv.
32

 Winnicott skriver inte direkt om psykos men hans grundläggande 

tankar ger en god grund för att analysera psykosens inre landskap som kan hjälpa terapeuten i 

arbetet som gör att patienten kan erövra förmågan att leva och uppleva sig som levande.
33

 

Aspekter på förhållningssätt till psykos 

Regionala vårdprogrammet skriver att personalen skall sträva efter behandlarallians och 

sjukdomsinsikt hos patienten då det är evidensbaserade kvalitetsmått. Brukarföreningen ger i 

programmet uttryck för ett upplevt svagt patientperspektiv och att det används för höga doser av 

neuroleptika.
34

 Den behandling som slutenvården framförallt erbjuder är neuroleptika. Eftersom 

                                                      

30 Johansson, 78-80. 

31 Ibid., 84. 

32 Ibid., 96-99.  

33 Ibid., 105. 

34 Flyckt, 11-12, 111-113. Neuroleptika är olika mediciner som motverkar psykossymptom. 
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det inte är fokus i denna studie konstaterar jag bara att denna behandling är dominerande på min 

arbetsplats men i stort sett ligger utanför mitt kunskapsområde. Jag medverkar som 

sjuksköterska till administrering och arbetar med motivering till behandlingen. Vidare utför jag 

provtagning till läkemedelskoncentrationer enligt ordination från läkare, uppmärksammar och 

dokumenterar effekter och biverkningar av medicinen. Det innebär att mycket av min arbetstid 

tas i anspråk för neuroleptikabehandling.  

I psykosvård är ångest ett framträdande tillstånd att hantera på olika sätt. Van Deurzen beskriver 

ångesten som en drivkraft men att den upplevs och ofta hanteras som ett hot. Ångest är en 

indikation på en persons medvetandenivå och ”att vara eller inte vara” är människans mest 

fundamentala fråga.
35

  

Depression är ett annat vanligt symptom och tillstånd inom psykosvård. Van Deurzen menar att 

depression kan vara orsakad av att man valt bort tillvaron, dragit sig undan normalt liv. En 

strävan mot ett autentiskt liv innebär att man följer sin personliga riktning och samtidigt beaktar 

situationen och sina begränsningar, att man håller ut i en känsla av verklighet och har omsorg 

om något eget.
36

  

Den existentiellt inriktade analysen har utvecklats på humanistisk och filosofisk grund till 

skillnad från psykoanalysen som utvecklats ur ett naturvetenskapligt synsätt. Den undersöker 

vad det konkret och abstrakt innebär att vara människa. Thomsen hänvisar i förordet till 

Kirkegaard som viktigaste nordiska källa till den filosofiska existentialismen. Kierkegaard har 

bidragit till den emotionella delen medan Husserl och Heidegger mer bidragit med den 

intellektuella delen.
37

 Det första och viktigaste antagandet i existentiell analysmetod att skapa 

mening i livet. Den existentiella positionen är varken tro på kaos eller tro på ordning. Det andra 

grundantagandet är att ha en tro på livets löften och möjligheter men också insikt om risker och 

faror. Existentiell terapi kan beskrivas som handledning i levnadens konst.
38

 Tredje 

grundantagandet innebär att människor antas i hög grad kunna påverka vilken riktning livet tar. 

Man bör bli varse gränserna för ens frihet, att människan styrs av basala fysiska och biologiska 

lagar som bestämmer vad som är möjligt och vad som inte är möjligt.
39

  

Forskningsöversikt 

Diagnosens betydelse 

Van Os har i en kvalitativ studie undersökt hur användbar och vetenskaplig psykosdiagnosen 

är.
40

 Metoden han använde var litteraturgranskning. Van Os menar att diagnosen inte är 

                                                      

35 Van Deurzen, 76-77. 

36 Ibid., 80, 95. 

37 Ibid., 12-14. 

38 Ibid., 35, 40. 

39 Ibid., 45, 47. 

40 Van Os, Jim. Are psychiatric diagnoses of psychosis scientific and useful? The case of 

schizophrenia. Journal of Mental Health, August 2010; 19(4): 305-317. 
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tillräckligt vetenskaplig. Tillståndet bör ha en helhetsbild där både ärftliga och förvärvade 

aspekter framträder. Diagnosens konstruktion bör följa den klassiska kombinationen av etiologi, 

symptom, prognos, bestämd behandling som särskiljs från andra sjukdomar.
41

 Diagnosens 

konstruktion bör kännas inbjudande för dem som skall bära etiketten. Kriterierna för att 

kategorisera förvirringstillstånd baseras nu på: varaktighet; dysfunktion; användande av droger; 

bisarrhet hos desillusionen och förekomst av depression eller mani. Schizofreni uppträder som 

syndrom, som karakteriseras av längre varaktighet, bisarra vanföreställningar, negativa 

symptom och några affektiva symptom.
42

 Van Os frågar sig: Kan schizofreni kategoriseras som 

en sjukdom (liknande Huntingdons sjukdom), som man har eller inte har? Kan 1800-talets 

”splittrade sinne” vara en adekvat benämning på 2000-talet? Van Os gör en jämförelse med 

diabetes som för med sig risk för andra sjukdomar. Analogt skulle man kunna kalla olika former 

av psykostillstånd för ”Salience syndrome” med eventuella tillägg som ”med affektivt uttryck” 

eller ”inte specificerat på annat sätt”. Van Os menar att det är sjukvårdens användande av 

ovetenskaplig och mystifierande terminologi som stigmatiserar och förändring är möjlig om 

sjukvården aktivt förordar att praktisera en evidensbaserad diagnostik.
43

 

Behandlingsmetoder 

En finsk studie tar upp erfarenheter av att använda ”öppen dialog” som terapi vid akut psykos.
44

 

Ett teoretiskt försök att sätta sig in i kontexten av psykotiskt tal och beteende. Psykos ses som 

ett ingen-mans-land där det inte finns ord för outhärdliga upplevelser. Även om patienten inte 

medverkar är terapeutens uppgift att utveckla ett verbalt språk för upplevelser som annars 

förkroppsligas i personens psykotiska tal, röster och hallucinationer. Kommunikationen mellan 

teamet, klienten och det sociala nätverket syftar till att minska den lidandes isolering. Bakhtin’s 

idé om dialog och dess anpassning till psykos kommer från en tradition som ser språk och 

kommunikation som grundläggande för social realitet. Att konstruera begrepp och etablera 

symbolisk kommunikation gör rösten hörd, skapar identitet och hjälper människor att samspela. 

Krisen kan bli en möjlighet att skapa och återskapa berättelser, identiteter och relationer som 

konstruerar självet och en social värld. Lyotard säger att det viktigaste är att lyssna och när man 

talar skall man tala som en lyssnare.
45

 ”Polyphony” skall tillåta alla personer att komma in i 

konversationen på sitt eget sätt. En viktig regel är att alla närvarande har rätt att kommentera. 

Frågor och reflektioner från de professionella får inte avbryta pågående dialog om den inte 

avviker från temat. ”Öppen dialogansatsen” främjar det känslomässiga stödet och hjälper till att 

skapa en berättelse om personens psykotiska kommunikation, man eftersträvar att förstå snarare 

än konsensus.
46

 Forskarna tar upp ett belysande och extremt exempel från sin praktik, en man 

som efter en öppen dialog blev fri från sina psykotiska symptom.”Polyphoni” tillåter personer 

                                                      

41 Etiologi betyder läran om sjukdomsorsakerna. 

42 Syndrom betyder samling av symptom enl. Medicinsk terminologi; Acke Renander, 1969. 

43 Van Os, 305-317. Salience (eng) betyder framträdande, tydliga. 

44 Seikkula, Jakko and Olson, Mary. The Open Dialougue Approach to Acute Psychosis, Family 

Process, Vol. 42, No. 3 (2003): 403-418. 

45 Ibid., 408-409. 

46 Ibid., 410. 
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att tala simultant bara de håller sig till ämnet. Ett exempel beskriver hur ett äkta par kunde tala 

med varsin professionell i teamet samtidigt vilket gav klarhet till deras situation. Det visade 

också hur teamet talade reflekterande med varandra om paret i tredje person. Forskarna hävdade 

att öppen dialog var både en etisk och kostnadseffektiv behandling, inspirerad av ”Bakhtin’s 

dialogical principles” och andra postmoderna idéer. 
47

 

Anhöriga 

Kuipers, Onwumere och Bebbington tar upp begreppet ”expressed emotion” (EE) som har att 

göra  med djupet av engagemang från till exempel familjen till en psykospatient och metoden 

var litteraturgranskning.
48

. Forskarna belyser aspekter av relationer patient/vårdgivare/familj. 

Hög EE innebär starkt engagemang som också innebär en riskfaktor för återinsjuknande i 

psykos för patienten.
49

 Emotionellt överengagemang är kopplade till känslor av förlust, 

självanklagelse och skuld för att vara ansvariga för den anhöriges sjukdom.  Det rör sig ofta om 

en typ av relation som har varit god men har varit rotad i historien, att en besvärlig tonårstid 

förde individen till behov av psykiatrisk vård. Forskarna pekade också på den stigmatisering 

som vårdandet av en psykiskt sjuk person för med sig speciellt för familjer med hög EE. Det 

blir här särskilt viktigt för professionella vårdare att poängtera det positiva med vårdmottagarens 

nuvarande tillstånd men även att stärka vårdmottagarens självständighet och förmåga att vara 

vuxen.
50

 

Psykiatripatienters upplevelse 

Både depression och mani kan övergå i psykostillstånd. Alan & Dixons artikel tar upp äldre 

kvinnor med diagnosen depression.
 51 

 Metoden var konverserande intervju inspirerad av van 

Manen. Forskarna hävdar att kvinnorna kunde tala om sina problem om de blivit förstådda. De 

skriver att relationen patient/sjuksköterska är fundamentet för att förstå patientens livsvärld. 

Depressionen hade en betydande inverkan på kvinnornas varande-i-livsvärlden. Den förde med 

sig: självförakt; överhopning av känslor, särskilt rädsla. Respondenter beskriver det som rädsla 

för sin egen personlighetsförändring, en rädsla för det okända och rädslan för att aldrig bli frisk 

igen. De beskriver hur besvärande vardagen tedde sig, den enklaste fråga fick enorma 

proportioner. En impuls att gömma sig för världen för att dölja sin depression.
52 

 Att vara-med-

andra uppgav respondenterna som plågsamt, de kände sig ensamma, oförmögna till kontakt, 

självföraktet sågs som största hindret. Missuppfattningar av både sig själv och andra blev en 

följd, de var omöjliga att älskas av någon, alla försök omgivningen gjorde misstolkades och 

                                                      

47 Seikkula and Olson, 411-414. 

48 Kuipers, Elizabeth and Ounwumere, Juliana and Bebbington, Paul. Cognitive model of caregiving 

in psychosis. The British Journal of psychiatry 196 (2010), 259-265. 

49 Ibid., 259-260. 

50 Ibid., 261. 

51 Allan, J. and Dixon, A. Older Women’s Experiences of Depression: A Hermeneutic 

Phenomenological Study. Dunedin, New Zealand: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 

2009, 16, 865. 

52 Ibid., 867-869. 
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bevisade bara hur omöjligt det var. Kontakten med omgivningen komplicerades och influerades 

av omgivningens uppfattning om depression som tillstånd. Genom att inte bli förstådda blev 

försvaret att stigmatiseras och isolera sig. Räddningen var, om så bara, en endaste person som 

förstod.
53 

 Undersökningen understryker vikten av ett patientperspektiv som inte är självklart i 

psykiatri.  

Ward har genom intervjuer undersökt hur personer med både bipolär sjukdom och drogberoende 

upplever sin situation.
54

 Individerna upplevde att det viktigaste var att bli lyssnade på, att bli 

accepterade och förlåtna av sin omgivning, de skulle då ha större chanser att bli produktiva i 

samhället. Respondenternas behov att få sin röst hörd fick näring genom studien. Deltagarna 

önskade att ha någon de litade på att diskutera sina hälsofrågor med och utifrån denna 

kommunikation skapa individuella planer för att mota svårigheter i sina liv. Svårigheter 

beskrevs som rusande tankar, humörsvängning och rastlöshet.
55

 

Sanseeha et al. tar upp thailändska patienters upplevelse av schizofreni.
56

 Metoden var 

djupintervjuer och observationer av personer som fått diagnosen schizofreni ett till tio år 

tidigare men nu var symptomfria. Forskarna fann att det krävs kunskaper om de speciella 

kulturella omständigheter som det innebär att ha schizofreni i nordöstra Thailand. De fann att 

respondenterna ofta kände sig skamsna, underlägsna och isolerade, och att det fanns brister i 

kunskapen om vad sjukdomen innebar vilket gjorde det svårt att göra sig förstådd. Det var 

viktigt att stimulera till arbete i syfte att stärka självtilliten och göra sig oberoende. Studien 

visade att deltagarna, för att få sinnesro, använde sig av mindfulness (positiv koncentration), 

meditation och bön som de var förtrogna med genom sin buddistiska livsstil.
57

 

Roe et al. beskriver målinriktade strategier som utarbetats av individer med psykos, alltså egna 

strategier unika just för dem.
 58

  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 

                                                      

53 Alan and Dixon, 869-870. 

54 Ward, Terry Dionne. The Lived Experience of Adults with Bipolar Disorder and Co morbid Use 

Disorder. Duke University, School of Nursing, Durham, North Carolina, USA: Issues in Mental 

Health Nursing, 32:20-27, 2011. 

55 Ibid., 25-26. 

56  Sanseeha, L. et al. Illness perspectives of Thais diagnosed with schizophrenia. Nursing and 

Health Sciences (2009), 11, 306-311. 

57 Ibid., L. et al., 309-310. 

58 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. 
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sällskap och samvaro är positivt för individen, ett alternerande mönster av engagemang och 

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.
59

  

Personalens förhållningssätt 

Fisher och Happell tar upp hierarkin inom kvalitativ och kvantitativ forskning. Det är svårt att 

införa praktisk evidensbaserad vård EBP(evidence-based-practice) med kvalitativ metod jämfört 

med evidensbaserad medicin EBM(evidence-based-medicin) med RCT(randomized controlled 

trials) som metod.
60

 Definitionen av EBP är ”en kombination av bäst tillgängliga evidens, 

klinisk expertis och patientföreträde”. RCT var ofta sponsrade av läkemedelsbolag, forskarna 

antyder att detta hade betydelse för resultatet. Fynd ifrågasattes då enskilda patienter kommit till 

tals och det inte validerades enligt RCT’s kriterier, trots att sjuksköterskor kunde vittna om 

giltigheten från sin erfarenhet. Att något fungerar betyder inte att något annat inte skulle fungera 

minst lika bra. Forskarna påpekar att trots policydokument som betonade att patienter och deras 

vårdare är ”experter i upplevelse av psykisk sjukdom och dess konsekvenser” rankas forskning 

på området lägst enligt en översikt.
61

 Forskarna diskuterar styrning från regeringen. Det finns 

risk att man reducerar ett väl fungerande terapeutiskt arbetssätt om endast validerad forskning 

styr vad som anses effektivt. Det är viktigt att sjuksköterskor fortsätter företräda kunskap och är 

medvetna om att aktuell evidenshierarki inte tillräckligt respekterar och uppmärksammar varken 

patienternas upplevelse av psykisk sjukdom eller vad denna upplevelse kan innebära för 

utveckling och insatser i psykiatri. Det visade sig svårt både att producera och att få gehör för en 

sjuksköterskevetenskaplig syn på sanning.
62

 

Enarsson, Sandman och Hellzén tar upp hur personalens inställning påverkar patienten i 

psykiatrisk vård.
63

 De beskriver svårigheten de hade att få patienter från slutenvård som 

respondenter till sina intervjuer. Då forskarna däremot sökte respondenter på ett aktivitetshus 

var responsen mycket god, många ville bli intervjuade. Orsakerna kan vara flera menar 

forskarna, kanske var det svårt för personalen att hitta en patient som passade för 

urvalskriterierna eller så var det ett tecken på hur arbetsbelastade personalen var, de orkade inte 

med ytterligare en uppgift och gav detta låg prioritet, men svårigheterna kunde ha en djupare 

mening. I tio berättande intervjuer uppmanades respondenterna att beskriva situationer där de 

upplevt sig bemötta av personalens gemensamma förhållningssätt. Upplevelsen behövde ibland 

exemplifieras av forskarna genom frågor som: hur ställde sig personalen till förfrågan om 

rökning; om att äta mellan måltiderna; hur bemöttes patienternas frågor. För att analysera data 

                                                      

59 Roe et al., 122-128. 

60 Fisher, Jacklin and Happell, Brenda. Implication of evidence-based practice for mental health 

nursing. International Jounal of Mental Health Nursing, 18, 179-185 (2009), 179. 

61 Ibid., 180-181. 

62 Ibid., 182-183. 
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användes en fenomenologisk-hermeneutisk ansats inspirerad av Ricoeur.
64

 Forskarna hänvisar 

till Ricketts och Kirshbaum som hävdade att personal trodde på vårdplaner medan patienter 

betonade relationer och personal som präglas av genuin värme och mänsklighet samt trodde på 

patientens tillfrisknande. 
65 

Forskarna fann att patienten kände sig behandlad enligt en 

vedertagen metod, vilket kunde ses både positivt och negativt. Dels kände patienten att ingen 

egentligen brydde sig vilket gav en känsla av tomhet och att patienten led av att vara rädd. 

Patienten kände sig tvingad att lyda och straffades då personal tyckte att man uppträtt illa. 

Vidare kände patienten sig behandlad som en-mindre-vetande, ointelligent person och blev 

tilltalad som om man vore ett barn och var maktlös. Patienten upplevde att inte all personal höll 

sig till ”uppgjorda förhållningsstrategier” vilket skapade ett andrum, patienten kände sig 

förstådd, sedd och trygg.  Patienten kunde även uppleva att ett förhållningssätt var tryggt, att det 

var till deras eget bästa och brist på förhållningssätt kunde därför medföra otrygghet.  

Lindh et al. talar om sjuksköterskors mod. 
66

 Metoden var litteraturgranskning av filosofiska 

teorier och vetenskapliga undersökningar som undersökte mod. Mod kan ses som ett ontologiskt 

koncept med egenskaper som; inre styrka, tillförlitlighet/äkthet, auktoritet, att vara jordad/rotad, 

uthållighet, förtroendeingivande genom självförtroende och en känsla av frihet och 

beslutsamhet. Dessa egenskaper hjälpte sjuksköterskor att klara utmaningar i sitt arbete. Mod 

kunde också ses som en moralisk dygd som hjälper sjuksköterskor att agera på ett bra sätt. Mod 

kan också ses som en tillgång i en etisk situation, att förhindra ett avhumaniserat bemötande 

eller behandlande av en patient, förhindra att patienten kränks. Mod kan också ses som en 

kreativ process, att skapa handlingsutrymme mellan chanstagning och säkerhet.
67

 

Friberg tar upp många beröringspunkter med min verksamhet bland annat möten mellan olika 

livsvärldar.
68

 Dels är det möten mellan patienters och personalens livsvärldar men också mellan 

”medicinska och livsvärlds-röster”. Vidare skriver hon att sjuksköterskor undviker existentiella 

frågor.
69

 Schusters avhandling gör en grundlig genomgång av aspekter i möten med patienter. 

Att objektivera en människa gör att asymmetrin i relationen kvarstår.
70

 En snäv uppfattning om 

omvårdnad med fokus på åtgärder riskerar att göra patienten till ett passivt objekt. En 

sjuksköterska som har kontroll över alla situationer objektiveras också själv.
71

 Schuster 

fortsätter med ett resonemang om hur makt konstrueras genom en allsmäktig sjuksköterska och 

där igenkännande hos henne omöjliggörs. 
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Roberts har genom en litteraturgranskning undersökt hur människor skapar mening, hur 

sjuksköterskor ser på meningsskapande.
72

 Vårdandet har påverkats av den moderna synen på 

mental hälsa och därigenom även ändrat förståelsen hos män och kvinnor. Författaren tar upp en 

såkallad anti-psykiatriker; Thomas Szasz som föreslår att vården borde fokusera mer på att 

tackla det han kallar ”problem med livet och levandet”.  Szasz poängterar att psykisk sjukdom 

visst existerar men att det inte blir konstruktivt med begreppet sjukdom. Moderna människor 

har ökat sin självförståelse men den förståelsen för med sig en tyngre börda av förståelse eller 

som Sartre säger ”vi är dömda att vara fria”.  Frihet för med sig ett ansvar att använda friheten. 

Roberts tar även upp Friedrich Nietzsche och hans proklamation – ”Gud är död” och när 

mänskligheten upptäcker detta utbryter en universell galenskap. Skaparen av ”logotheraphy” 

Viktor E Frankl beskriver ett existentiellt vakuum, ”moderna människor gör likadant som andra 

människor och andra gör som de blir tillsagda”. Han menar att känslor av meningslöshet; 

fenomen som depression, aggression och missbruk kan inte förstås utan att man 

uppmärksammar det existentiella vakuum som ligger i grunden. Uppgiften att hjälpa till att 

skapa mening och ge hopp borde vara en viktig uppgift för sjuksköterskor inom mentalvården 

skriver Roberts. Han förespråkar ett bredare filosofiskt perspektiv och inte bara erbjuda färdiga 

svar på livets olika problem. Det finns en möjlighet för sjuksköterskor inom psykiatrin att bistå 

patienter i sökandet efter mening och avsikt med sina liv. 
73

  

Vårdarperspektiv 

Dearing och Steadman har gjort en studie på hur vårdpersonal kan förbättra sin 

inlevelseförmåga genom att de får höra röster genom ett röstsimulationsexperiment. 
74

 Studien 

utfördes med sjuksköterskestuderande utan erfarenhet av psykiatrisk vård. De vittnade om 

betydlig förändring i sina känslor angående det lidande det innebär att vara störd av röster. 

Forskarna menar att deltagarna utvecklade ”intellectual empathy” och lättare kunde överbrygga 

missförstånden i kontakten med en patients livsvärld.
75

 

Med ett brett fenomenologiskt tillvägagångssätt studerar Maddocks et al. 

psykiatrisjuksköterskors upplevelse av att vårda psykiskt sjuka patienter som är föräldrar.
76 

Forskarna fann att sjuksköterskorna upplevde rollkonflikt, att ha en terapeutisk relation till 

patienten och samtidigt vara en part i mötet med patientens barn. Känslor av maktlöshet och 

osäkerhet blev en följd. Slutsatsen blev att rollerna bör delas upp på två personer, en som 

tillvaratar patientens intressen och en som försvarar barnets intressen och behov.
77 
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Sjuksköterskorna berättade om hur patienterna saknade sina barn och att det hade negativ 

inverkan på måendet, t ex svårare att hantera sina ”röster”. Patienterna upplevdes behöva någon 

professionell som de litade på. 
 
Sjuksköterskorna upplevde brist i sin kompetens när det gällde 

att bedöma patientens kapacitet som förälder. De tog alltid patientens fokus även om uppdraget 

innehöll en rehabiliterande service som skulle uppmärksamma föräldrarollen när det gällde; 

balanserande uppmuntran; uppmuntran av deras emotionella behov och stödjandet av praktiska 

behov. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i samarbetet med sociala myndigheter, dels 

genom att de var svåra att nå, dels genom olika synsätt och de kunde ha svag förståelse för 

patientens agerande. Sjuksköterskorna efterlyste en gemensam grund för förhållningssätt.
78 

 

Med en etnografisk metod undersöker Forchuk et al. hur personalens roller förändras under 

tiden klienten tillfrisknar från psykos.
79 

 Data kom från semistrukturerade gruppintervjuer av 

olika personalgrupper, de flesta sjuksköterskor, som hade kontakt med klienter både medicinskt, 

psykologiskt och socialt. Studien var del av en större undersökning där även patienter, både 

inneliggande och i öppenvård, intervjuades angående sin upplevelse av vård. Studien 

stimulerade personal till ett ökat intresse för ändringar i hur klienten uppträdde. De blev mer 

engagerade i klientens framtid och möjligheter, fokuserade mindre på förvirring och 

hallucinationer och iakttog mer klientens självförtroende. Organisationen utvecklades mot att 

tillåta mer långsiktiga och meningsfullare relationer mellan personal och klient som fördjupade 

tilliten. Klienternas tillit hade effekt på deras sociala förmåga. En respondent beskriver hur 

klienten utvecklats från en enstöring till att ha kunnat kommunicera med vem som helst. 

Forskarna refererar till Hildegard Peplau som studerat sjuksköterskerollen som; främlingen; 

teknisk expert; surrogat för en annan person; lärare; rådgivare. Hon uppmärksammade 

kvalitativa aspekter på sjuksköterskerollen och pekade på hur olika rollerna såg ut mellan olika 

patienter. Rollerna kunde vara som en hälsolärare, en advokat, en rådgivare och en stödjande 

medmänniska. Respondenter som kände klienten väl beskrev hur de gick igenom faser där de 

inte längre kände klienten då förändringarna kunde vara dramatiska men kom senare tillbaka till 

fasen att klienten var bekant. Sjuksköterskorna som ingick i studien tyckte sig fokusera mer på 

och bli skickligare i att utveckla potentialer för rehabiliterings hos klienten.  De tyckte det var 

stimulerande att ändra sina roller i förhållande till klienten. De kände att de bistod med hjälp vid 

symptom av psykos och blev delaktiga i en rehabilitering som delvis drevs av klienten själv.
80

 

Hamilton Wilson tar upp hur viktigt det är att uppfatta etiska aspekter i mötet med patienter med 

nydebuterad psykos.
81

 Rapporten var en litteraturgranskning samt forskarens egna iakttagelser 

från sitt arbete som psykiatrisjuksköterska. Forskaren menar att sjuksköterskan har en svår 

position att balansera etiska principer, vara uppmärksam på och respektera individers rättigheter 

samtidigt som man måste vara uppmärksam på behov, rättigheter och säkerhet i den sociala 

kontext som individen lever i. Forskaren förordar att sjuksköterskan fokuserar på att utveckla 
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relationen och kan på så vis skapa en moralisk gemenskap som Gadamer förordar ”att man 

måste ge akt på det kollektiva ansvaret när vi delar existensen både med och för den andre”. 

Forskaren föreslår en ömsesidig respekt i mötet då sjuksköterskans position är unik i 

möjligheten att följa patienten och ofta den första som möter patient och hans eller hennes 

familj och att sjuksköterskan inser att patienten är den verklige experten på erfarenhet av 

psykos. För att relationen mellan sjuksköterska och patient ska vara värdefull krävs att båda är 

redo att förändra sitt tänkesätt, sina känslor och sin uppfattning om den andre. Sjuksköterskans 

bör ha insikt om sin egen sårbarhet. Genom att odla den kroppsliga kunskapen kommer 

sjuksköterskan att erhålla ett etiskt kapital som kan ge utrymme för det goda snarare än det 

skadliga, tillit snarare än rädsla och läkning snarare än överlevnad. Avsikten med forskarens 

rapport är att samla krafter till förändrad syn på psykospatienter. Psykos är en svår men 

behandlingsbar sjukdom som kan drabba vem som helst, oftast yngre personer. Det krävs en 

samling av sjuksköterskor för att både kollektivt och individuellt göra det mesta möjliga i varje 

moment för att skapa en hoppfull och läkande miljö som tillämpar etiska principer med resultat 

att göra gott, undvika skada, söka rättvisa och uppmuntra till självständigt liv.
82

 

Teoretisk ram 

Fenomenologi och livsvärldsperspektiv 

Fenomenologin fick fäste på europeiska kontinenten främst under 1900-talet och har haft stor 

betydelse för synen på kunskap.
83

 I Sverige var vi länge influerade av den anglosaxiska världen 

men under 1970-talet fick den kontinentala kunskapssynen en starkare ställning. Husserl ses 

som grundare och central gestalt av fenomenologi. Han ville skapa en motvikt till den moderna 

naturvetenskapen. Han menade att den säkra kunskapens grundval finner vi i människans 

medvetande och han kunde genom sin filosofi räkna fenomenologin till kunskapsformen 

episteme som kännetecknas av en stabil och säker vetenskaplig grund. Husserls elev Heidegger 

skapade en existentiell filosofi. Genom att utgå både från existentialism och från hermeneutik 

avsåg han att beskriva människans plats i världen på ett nytt sätt.
84 

Heidegger utvecklade 

Husserls livsvärldsbegrepp och var koncentrerad på att undersöka det som är relevant för varat, 

alltså ett ontologiskt projekt. Forskaren befinner sig alltid i livsvärlden, det är inte bara en 

utgångspunkt.
85 

Gadamer hade samma avsikt som Husserl, att skapa alternativ till den moderna 

naturvetenskapen, Ricoeur kallade detta att ympa hermeneutiken på fenomenologins träd. 

Ricoeur själv drogs mer åt hermeneutik och hade en ambition att återställa hermeneutiken i 
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vetenskapens tjänst.
86

 Fenomenologin utvecklades i en egen fåra av Merleau-Ponty. Han är den 

förste i filosofins historia att ge kroppen både plats och betydelse i vårt sätt att se på kunskap. 

Ytterligare en strömning från Husserl är Schutz som med ett sociologiskt perspektiv använde 

hermeneutikens förståelse och skapade en utgångspunkt för etnometodologi och social 

konstruktivism.
87 

Levinas kan ses som utvecklare av Heideggers existentiella intresse, nära 

Sartre och Merleau-Ponty när han skärskådar mötet med den Andre, alltså tillhörande den 

”egna” fenomenologiska fåran, han anses sällsynt radikal enligt förordet till boken Totality and 

Infinity:  

It is striking out along new lines to formulate a general position which is opposed to Husserl’s 

transcendental idealism as well as to Heidegger’s hermeneutic philosophy of Being.
88

  

Hermeneutik och fenomenologi är forskning om människan som är rotad i reflekterande 

discipliners filosofi. Man måste därför beakta den eftertänksamhet som krävs för att förstå 

fenomenet.
89

 Van Manen citerar Merleau-Ponty: ”Fenomenologi är ett språk som sjunger 

världen” och vill med det ta in poesins viktiga roll i fenomenologi. En fenomenologisk studie är 

en poetisk aktivitet.
90

 Vi bör motstå frestelsen till abstrakta kategoriseringar av kunskap skriver 

van Manen. Frågan om kunskap refererar alltid tillbaka till oss som utbildare, till vår värld, våra 

liv, vilka vi är, vad som får oss att skriva, läsa och samtala.
91

 ”Thoughtfullness” är ett begrepp 

van Manen återkommer till och citerar Heidegger; ”att begränsa sitt tänkande till en enda tanke 

som lyser som en stjärna på världens himmel”. Att följa en enda tanke utan att ändra kurs är att 

praktisera ”thoughtfullness”, att vara uppmärksam på hur ens tankar går och lämna över sig till 

en sann fråga. I och bakom fenomenologisk forskning finns alltid en person med ett personligt 

sammanhang och livshistoria och det undersökta fenomenet består av en djup fråga, genuint 

sprungen ur erfarenheten av att vara tänkare, undersökare, teoretiker och personen vill ge en 

begriplig aspekt av att vara en mänsklig existens. Det rör sig om en
 
aspekt och utesluter inte 

andra tolkningar av mänsklig erfarenhet eftersom mänsklig erfarenhet aldrig blir uttömmande 

beskriven.
92

  

Jag vill genom sjuksköterskornas beskrivningar få en uppfattning om hur de upplever möten 

med psykospatienter. Jag väljer att se fenomenet ur ett livsvärldsperspektiv. För att undersöka 

sjuksköterskors möten med patienter med psykos har jag valt van Manens tankar om mänskligt 

varande och pedagogiska aspekter i känsliga relationer. Han beskriver en humanvetenskaplig 

forskningsansats. Hans grundläggande utgångspunkt är pedagogik och exemplen berör hur man 
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kan förstå undervisning, föräldraskap och näraliggande yrken.
93

 Jag tycker hans fokus på 

relationen till barn är intressant då jag kan se en jämförbar känslighet och asymmetri mellan 

vuxen och barn som mellan personal och psykospatient.  Jag översätter citat från van Manens 

text med sidhänvisningar.
 
 

Livsvärldsexistentialer 94 

Van Manen tar upp våra erfarenheter i livet och strukturer av mening som utgör vår komplexa 

livsvärld. Livsvärlden är olika om vi är barn eller vuxna, föräldrar eller lärare osv. Det mer 

fundamentala tema vi upplever i våra liv är liv, död, varande, olikhet, mening och mysterium. 

Men för att inte förvirra föreslår van Manen ”existentialer” som passar som guide för reflektion 

i en forskningsprocess: lived space; lived body; lived time och lived human relation. 
95

 Genom 

dessa livsexistentialer tycker jag mig kunna täcka in det område jag vill undersöka; 

sjuksköterskornas upplevelser och beskrivningar av möten med psykospatienter samt lärandet i 

dessa möten. 

Rummet 

Vi tänker oss gärna ett matematiskt rum med längd, bredd och höjd skriver van Manen, eller så 

talar vi om avstånd i geografisk bemärkelse. Det levda rummet är svårare att uttrycka i ord. En 

mäktig banklokal får oss att både känna oss små men ett öppet landskap kanske ger en känsla av 

frihet. Tystnaden och stillheten i katedral kanske gör oss översinnliga även om vi inte är 

religiösa, en stressig storstad kanske får oss att känna motstridiga känslor av bortkommenhet 

och inspiration. Hemmet beskrivs som en säker plats. Där är vi skyddade och kan vara oss 

själva med oss själva, vara den vi är. Att vara hemlös innebär därför inte att bara sakna tak över 

huvudet. Rummet kan vara det rum två människor skapar av stämning. Det kan vara en 

stämning som präglas av känslor som; övergivenhet, känsla av främlingskap, sårbarhet, 

möjligheter till förtjusning och stimulans, man kan säga att vi blir det rum vi är i.
96

 Van Manen 

talar om ”housekeeping” och tar ett exempel, Ruth, som fortsätter att hoppas att mamman 

återkommer. Huset de lever i där modern begått självmord, blir ersättning för föräldraskap, då 

föräldraskap uppfattas som en solid grund för existensen. Utmaningen för detta barn blir att leva 

med ett sårbart centrum, en bruten helhet, ett försummat hjärta, en frånvarande Andre.
97

  

Kroppen 

När vi möter en annan människa avslöjar vi alltid något om oss själva genom vår kropp. Det 

händer något med oss då vi blir betraktade, vi kan både krympa och växa, känna oss klumpiga 
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eller graciösa.
98 

Van Manen talar om hur man kan rubbas ur sin för-givet-tagna uppfattning av 

sin egen kropp och röst då man betraktas av en gruppmänniskors ögon. Människornas ögon 

tvingar mig bli uppmärksam på min upplevelse medan jag upplever min kropp.
99

  

Tiden 

Tiden går fort då vi har trevligt och saktar av när vi har det tråkigt eller är ängsliga. Tiden 

uppfattas olika när vi är barn och ser framåt eller är gamla och ser eller minns bakåt. 

Tidsmässiga dimensioner av det förgångna, det nuvarande och det kommande. Det förgångna 

ändras under trycket och influensen av det nuvarande. Så det förgångna ändras därför att vi 

lever mot framtiden som redan börjar ta form eller som tar formen av ett hemligt mysterium av 

upplevelser som ligger och väntar på en. Genom hopp och förväntningar eller desperation och 

brist på livslust ser vi livet an.
100

  

Relationen 

Genom ett handslag presenterar vi oss för den andre. Har vi haft kontakt med en person enbart 

genom brev eller per telefon har vi ofta ändå gjort oss en fysisk bild som vi sedan får reviderad 

eller konfirmerad då vi träffar personen. I detta möte tillåts vi att överskrida oss själva, i ett 

existentiellt mänskligt avseende letar vi i mötet och upplevelsen av den andre efter en mening, 

livets mening precis som i en religiös upplevelse av den absolut Andre, Gud.
101

 Van Manen 

citerar Gadamers begrepp ”konsten att prova”, en konverserande relation i Sokrates anda; att 

inte göra den andre svag i dialogen utan föra en vänskaplig dialog och att fråga på ett sätt som 

stimulerar tänkandet.
102

 Respekt och en känsla av att vara förstådd och älskad är grundläggande 

för att kunna lära sig skriver van Manen.
103

 Detta har betydelse för mitt verksamhetsområde 

inom psykosvård. Patientens funktionsnivå uppmärksammas ofta i både omvårdnaden och har 

betydelse för diagnoskriterier. Van Manen skriver att fenomenologisk filosofi är personlig och 

situationsbunden. En person som närmar sig fenomenologisk reflektion gör det utifrån ett 

personligt engagemang. Den pedagogiska situationen är alltid unik och därför behövs det unika 

teorier som kan följa de ständigt växlande omständigheterna.
104

 

Mänskligt varande 

Psykos är sammankopplad med personligheten och därmed innebörden av att vara människa. 

Van Manen citerar Nietzsche: ”Vad betyder det att studera mänskligt varande i hans eller 

                                                      

98 Van Manen, 103-104. 

99 Ibid., 35. 

100 Ibid., 104. 

101 Van Manen, 104-105. Jag använder versaler på samma sätt som van Manen, plural eller 

singular av andra eller andre är möjligen inte korrekta. 

102 Ibid., 98, 100. 

103 Ibid., 145. 

104 Ibid., 154-155. 
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hennes mänsklighet? Och vilken metod krävs för dessa studier?” 
105

 Van Manen undrar: Naturen 

av mänskligt varande är både något man är och något man försöker vara. Att forska 

fenomenologiskt i mänskligt varande innebär att fråga på vilket sätt vi upplever världen. Genom 

denna undersökning gör vi oss också mer delaktiga i världen. Van Manen fortsätter med att 

forskning är en vårdande handling, vi vill veta vad som är det fundamentala och att vård, att bry 

sig om, är att erbjuda och dela vårt varande med den vi älskar.
106

 Vi önskar uppriktigt få 

kunskap om vår älskades sanna natur och är vår kärlek tillräckligt stark kommer vi inte bara att 

lära oss mycket av livet utan också komma ansikte mot ansikte med livets mysterium. Van 

Manen lutar sig mot Binswanger som egentligen vänder på påståendet: ”Vi kan bara förstå 

något från någon vi bryr oss om.” Goethe instämmer och säger:”One learns to know only what 

ones love, and the deeper the fuller that knowledge is to be, the more powerful and vivid must 

be the love, indeed the passion.”
107

 Van Manen poängterar att enbart kärlek inte räcker som 

metod för att få kunskap. Han hänvisar till Levinas tankar om mötet med den andre och han 

associerar till mötet med hans eller hennes vekhet, sårbarhet och oskuld. Van Manen tänker 

särskilt på mötet med ett barn, den fordran, ansvar (claim) som skapar en självförglömmande 

pedagogisk situation. Vi vill gärna, säger van Manen, kunna generalisera, ha en sanning för alla 

men fenomenologi är i bred mening en teori om det unika. ”Individ” är primärt en biologisk 

term för att klassificera ett träd, en häst eller en man eller kvinna men ”person” refererar till det 

unika hos en mänsklig varelse.
108

  

Etik i mötet och i lärandet 

Levinas ser jag och den Andre som radikalt åtskilda varelser och menar att identifikation och 

empati understryker avgrunden mellan de båda. Två varelser möts ansikte mot ansikte och 

åstadkommer undervisning och lärande i en etisk relation. Uppfattningen går emot den 

sokratiska metoden som menar att man ”ur jaget ta fram sådant som detta redan innehåller”.
109 

Empatin som projektion är ur stånd att övervinna skillnad. Att försöka ”vara i den andres 

kläder” stänger snarare till möjligheten till kommunikativ öppenhet och lärande från den Andre. 

Känslor av projektiv empati betyder att jaget förser den Andre med sina egna känslor och 

snärjer den andre, utplånar den Andres alteritet.
110 Levinas behandlar ett varande som inte deltar 

och frågar: Vem kan ge sig på ett agerande av frihet från kunskap/vetande? Ett varande som ser 

världen som ett spektakel är ensamt men oantastligt. Hur ska man kunna ifrågasätta en spontan 

frihet som manifesterar sig som övertygelse? Sanning måste väl korrelateras till frihet även om 

friheten är ett ensamt varande?
111

 Levinas lägger ansvaret för den Andre i begreppet sägande 

medan det redan sagda får stå för själva innehållet i det som kommuniceras.
 
Potentialen mellan 

sägandet och det redan sagda eller kanske snarare potentialen i sägandet eftersom vi lätt 

                                                      

105 Ibid., 5. 

106 Van Manen, skriver ”love” som jag här översatt med ”att älska”. 

107 Ibid., 5-6. 

108 Van Manen, 6-7. 

109 Todd, 52-54. 

110 Ibid., 91-93. 

111 Levinas, 90. 
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koncentrerar oss på det redan sagda kallar Halvarsson-Franzén för didaktiska öppningar mellan 

”formulering och realitetsnivån”.
112

  I gapet mellan sägandet och det redan sagda kan man finna 

en terminologi för etiken menar Levinas. Trots att sägande och det sagda står för helt olika 

aspekter så är de varandras förutsättningar. Sägandet är lättflyktigt i jämförelse med det redan 

sagdas etablerade plats i skrift, regleringar och principer. För att bli ett unikt subjekt krävs 

möten med andra människor. Det krävs också en omvärld där dessa möten kan äga rum. Den 

etiska möjligheten finns i det omedelbara mötet med den Andre. Genom att utgå från etiken som 

implicit närvarande i alla relationer kan man fokusera på det potentiellt etiska mötet och de 

etiska möjligheterna och villkoren för dem. ”I den etik som föregår själva varandet blir 

tillblivandet centralt.”
113

 Levinas talar om ett lärande utan våld och skriver att pedagogiken 

pendlar mellan det undervisningen eftersträvar, ”att ge mer än jag kan omfatta” och det lärandet 

vill åstadkomma, ”ta emot utöver jagets förmåga”.
114

  Klein väcker i sitt arbete med fyraårige 

Dick hans ångest och affekt. Hon uppammar en sublimering genom abnormt envisa tolkningar 

av hans fantasier som bygger vidare på hans spirande intresse och begynnande förmåga att 

tolka. Dick måste lära sig behärska ångest genom symboliska anknytningar. Det är inte orden 

som provocerar utan det faktum att de kommer från en Annan. Ansiktets manifestation är 

upplevelsen av något främmande, en förvåningens traumatik. Klein poängterar en vilja hos 

läraren att uppmärksamma det spektrum av möjliga gensvar som eleverna ger i sitt sårbara 

tillstånd.
115 

Avsiktlighet reducerar de risker som behövs för ett lärande och för att skapa en etisk 

interaktion skriver Todd. Att ge akt på någon fungerar som en påminnelse om att jag befinner 

mig i denna situation här och nu och att relationen har placerat mig i ansvarsställning som 

bygger på den Andres behov. Det är då viktigt att jag uppmärksammar hur min känsla påverkar 

förmågan till gensvar, alltså förmågan att hantera utmaningen att förändras i mitt möte med den 

Andre. Det handlar om en förmåga att kontinuerligt förnya jaget. När man lyssnar både till sina 

egna och andras affekter och hur de präglar våra möten har vi svårt att lyssna till berättelser om 

lidande men det gör det möjligt att lära. Vårt uppmärksammande av vår uppmärksamhet ger en 

syn på kommunikation som tar ansvar i mötet med en annan person. Emotionellt gensvar är 

pedagogiskt fruktbart därför att det avslöjar en implicit kamp med de etiska aspekterna av mötet 

med skillnad.
116  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av möten med psykospatienter 

och eventuella lärande i dessa möten inom slutenvården. 

                                                      

112 Halvars-Franzén, 182. 

113 Ibid., 51-52. 

114 Levinas, 51. 

115 Todd, 58-59, 60. 

116 Ibid., 204-205. 
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Frågeställningar  

Hur beskriver sjuksköterskorna psykospatienterna? 

Hur beskriver sjuksköterskorna kommunikationen i mötet med psykotiska patienter? 

Vilket lärande upplever sjuksköterskorna i sina möten med psykospatienterna? 

Metod 

Val av metod 

Valet av metod beror på mitt syfte att undersöka sjuksköterskors upplevelser av möten med 

psykospatienter, hur de beskriver kommunikationen med dem och vilket lärande de upplever. 

Jag vill lyssna till och få en uppfattning om de livsvärldar som möts i olika situationer under 

sjuksköterskornas arbete. Jag har valt individuella, kvalitativa intervjuer av sjuksköterskor 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.
117

 

Intervju som forskningsmetod 

Kvale slår fast att kunskap byggs upp i den kvalitativa intervjun och han delar upp 

forskningsintervjuarens roll som malmletaren eller resenären där jag känner att den senare känns 

mest likt mitt arbetssätt.
118

 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. Kvale beskriver forskningsintervjun som en 

mellanmänsklig situation och ett samtal mellan två parter om ett tema där de har ömsesidigt 

intresse.
119

 Jag bestämde mig för att intervjua sjuksköterskor som arbetat minst ett år med 

psykospatienter. Eftersom jag i en C-uppsats 2009 intervjuat mentalskötare hade jag en viss 

vana vid intervjuer men nu ville jag undersöka upplevelser hos respondenterna och insåg att 

intervjuerna behövde göras djupare med färre frågor och fler följdfrågor anpassade till det som 

respondenten tog upp men som ändå besvarade mina frågeställningar.  

                                                      

117 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, översättn. Sven-Erik Torhell (Lund: 

Studentlitteratur, 1997), 117. 

118 Ibid., 9, 12. 

119 Ibid., 117-118. 
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Genomförande 

Urval och genomförande 

Jag intervjuade sammanlagt sju sjuksköterskor från sex olika avdelningar och två olika städer, 

en storstad och en mellanstor stad. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetstid, i 

avskilda och ostörda rum som respondenterna anvisade vid fyra intervjuer, jag anvisade vid tre. 

Intervjuerna varade mellan fyrtiofem till sextio minuter. 

Genom en attitydambassadör fick jag kontakt med avdelningschefen i en medelstor stad i 

Sverige. Det skedde via hennes chef inom slutenvården. Avdelningschefen var tillmötesgående 

och lovade förmedla kontakt med fyra sjuksköterskor som hon trodde skulle passa för studien. 

Jag fick dessutom genom en utbildningsansvarig person i en storstad i Sverige kontakt med tre 

vårdenhetschefer. Till dessa tre skickade jag kontaktuppgifter och information om studien. Jag 

tyckte det var intressant att få geografisk spridning på respondenter även om det inte är något 

uttalat syfte med studien. Då svar från alla dröjde skickade jag en kontaktansökan till ytterligare 

en chefssjuksköterska som förmedlade min ansökan till ”sina” sjuksköterskor. Det gick 

fortfarande trögt tills dess jag frågade en sjuksköterska direkt som jag träffat på en fortbildning. 

Hon lovade förmedla fler respondenter efter min intervju med henne. Ingen hörde av sig 

spontant. Jag ringde igen till en avdelningschef och fick denna gång några namn eftersom ingen 

spontant visat intresse. Jag fick förhållningsorder att inte låta tvingande. Genom detta fick jag 

ytterligare tre respondenter. Alla lät mycket positiva och glada över min förfrågan. Tyvärr blev 

en av dem sjuk på avtalad tid. Jag hade då hunnit ringa och mejla kontakt med ytterligare en 

tillmötesgående chefssjuksköterska för en storstadsavdelning. Jag fick dock stöta på många 

gånger per telefon, jag uppfattar det som att cheferna var ansträngda av många andra 

arbetsuppgifter och jag kände mig många gånger påträngande trots att de alltid var 

tillmötesgående. Hur som helst var detta en stressande fas och det är förvånande eftersom alla 

sjuksköterskor var så positiva, tillmötesgående och glada då de kontaktades direkt. En av 

cheferna hörde av sig och sa att hon förgäves försökt få respondenter men avdelningarna var för 

tyngda av överbeläggningar så sjuksköterskorna hade inte ro att sitta i en intervju i en timme. 

Däremot ville och kunde två av de biträdande chefssjuksköterskorna låta sig intervjuas. Min 

provintervju hade kvaliteter som jag ville ta med i resultatet. Att intervjuguiden ändrades något i 

senare intervjuer anser jag inte påverkar de upplevelser som beskrivs.  

Intervjuer 

Då mitt teoretiska perspektiv började ta form gjorde jag en provintervju med en sjuksköterska 

jag känner för att få prova min intervjuguide. Jag använde inte alla frågor i intervjuguiden då 

sjuksköterskan själv kom med intressanta berättelser. Det kändes värdefullare att få fördjupa de 

aspekter som kom upp. Jag var först osäker på om intervjun kunde användas i studien då 

respondenten och jag tidigare dryftat värderingar och ”stämt av” vissa ståndpunkter men jag 

bestämde senare att vissa delar var värdefulla. Det var svårt att få respondenten att beskriva 

direkta situationer där patienter var inblandade. Jag upptäckte behov av att förtydliga mitt 

teoretiska perspektiv för att kunna förtydliga intervjuguiden. Jag korrigerade intervjuguiden och 

arbetade med det teoretiska perspektivet och gjorde efter det en ny provintervju. Jag blev då mer 

nöjd med vad som kom fram. Jag kände att jag hade spetsat till mina frågeställningar och 

fördjupat dem men fick ändå en del att tänka på. Skulle sjuksköterskorna uppmanas att berätta 

om sina upplevelser av psykospatienter enbart från den tid de varit sjuksköterskor? Jag 
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bestämde mig under denna intervju för ståndpunkten att sjuksköterskan nu mindes en 

psykospatient som hon upplevt innan hon var sjuksköterska men nu med sjuksköterskans 

kunskap och erfarenhet av psykos, vilket legitimerade beslutet att ha med dessa berättelser. Jag 

tyckte mig i denna andra provintervju se mer av struktur med hjälp av livsexistentialer.  

Då jag genomfört tre intervjuer insåg jag hur lätt min studie kantrade över mot hur psykos 

uppträder istället för att undersöka hur sjuksköterskor upplever sitt arbete med psykospatienter. 

En annan fälla var att fastna i ramfaktorer som organisation och lokaler.
 120

  Efter femte 

intervjun begrundade jag Kvales; tio interna kritiska punkter och jag känner att punkten; 

kognitivistisk, träffar. ”Risken att fokusera på tankar och upplevelser på bekostnad av handling.”
 

121
 Jag finner att min frågeställning angående lärande kanske balanserar upp denna risk. Här 

känner jag under intervjuerna att jag blir mer konkret och fokuserad på handling. Min 

frågeställning rör ju också; upplevelsen. Alla intervjuer spelades in på en digital bandspelare. 

Transkribering 

Då jag transkriberat en intervju, redigerade jag och tog bort vissa småord som jag bedömde inte 

hade betydelse för innehållet. Jag lärde mig mycket om mig som intervjuare i 

transkriberingsarbetet vilket berikade nästa intervju. Jag såg också livsexistentialerna framträda 

som teman i olika avsnitt av berättelserna. Jag tyckte mig ha fått bättre och bättre svar på mina 

frågeställningar efterhand som intervjuerna fortskred. Jag lärde mig verkligen något. Det slog 

mig flera gånger att det var ett känsligt möte, detta möte med mina kollegor. Det var så lätt att 

lägga ord i munnen eller avslöja sin åsikt i en fråga och vara moralisk. Silverberg gjorde en 

presentation av sina informanter som jag tagit efter och gett respondenterna fingerade namn. 
122

 

Presentation av respondenter 

Camilla 30 år, arbetat på psykosavdelning som sjuksköterska i 1½ år, hon hade erfarenhet av 

arbete som skötare innan sjuksköterskeutbildningen. 

Karin 37 år, arbetat på psykosavdelning i 3 år, började på psykosavdelning som nyutbildad. 

Leo, 66 år, arbetat med psykospatienter sedan 15 år, arbetat i psykiatrin sedan över 30 år. 

Ralf, 31 år, arbetat med psykospatienter sedan 6 år som sjuksköterska, utbildad utomlands. 

Rebecka, 38 år, 1 år med bara psykospatienter, 5 år inom blandad psykiatri. 

Viveka 47 år, sjuksköterska i 7 år, specialistutbildad sedan 3 år, hela yrkestiden som 

sjuksköterska arbetat med psykosvård. 

Ylva, 43 år, arbetat inom psykiatri i 20 år, specialistutbildad. 

                                                      

120 Donald Broady, Det svenska hos ramfaktorteorin. Pedagogisk forskning i Sverige, 1999 årg 4 nr 

1 s 11-121 ISSN 1401-6788. 
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122 Gunilla Silverberg, Att vara god eller att göra rätt; en studie i yrkesetik och praktik (Nora: Nya 
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Databearbetning 

Då intervjuerna transkriberats hade jag hunnit bekanta mig med de första och gjorde en naiv 

läsning.
 123

 Då jag i en tidigare uppgift under magisterprogrammet bekantat mig med van 

Manens metod för hermeneutisk och fenomenologisk undersökning lät jag mig inspireras av 

hans rekommendationer.
124

 Van Manen menar att det handlar om att hitta en balans i 

undersökningens kontext genom att ta hänsyn till del/helhet. Det är viktigt att noga tänka 

igenom formen av ens undersökning för att så långt det går förebygga blockering i processen, 

att förlora riktningen. Van Manen liknar det vid författares ”skrivkramp”. Där hjälper det att 

hålla del-helhetsperspektivet i minnet menar han. Förslagsvis börjar man med att skapa teman 

som inte är uttömmande men tillåter systematisk undersökning. Man måste motstå frestelsen att 

plocka meningar här och där utan att hålla helheten i minnet. Sedan gäller det att systematiskt 

använda dessa teman trots att de går i varandra.
125

 Jag började med att kondensera vissa 

intressanta meningar från texten, gjorde dem till rubriker som jag sedan möblerade om bland 

och hittade mer heltäckande och samlande begrepp för. Vid någon text fördjupade jag mig i en 

analys med utgångspunkt från till exempel rummet och upptäckte hur de fyra existentialerna 

doldes i berättelsen och agerade med varandra. Jag gick tillbaka till rubrikerna och fyllde på 

under temat från olika respondenters texter. Nu hade jag ett annat utgångsläge. Jag vaskade fram 

teman som svarade mot mitt syfte och mina frågeställningar. Då jag kopierade in citaten från 

transkriberingen klippte jag ibland i citaten och detta markerade jag med två snedstreck och 

mellan dem tre punkter. Jag använde inte alltid citaten kronologiskt från intervjun då jag tyckte 

respondenten återkom till ett ämne. När jag sammanfattade resultaten under de tre 

huvudrubrikerna utifrån frågeställningarna, behövde jag ibland ta in fler citat från 

respondenterna för att belägga resultaten. Respondenternas berättelse fanns i mitt minne men 

inte i texten. Under arbetet med sammanfattningarna upptäckte jag mönster och 

sammanträffanden mellan olika respondenter. Då jag utgick från en livsexistential i taget 

uppstod nya samband mellan fenomenen i materialet. Existentialernas förhållande till varandra 

blev ett intressant ”verktyg” att bearbeta texten med och gav nya insikter, beskrivningar och 

möjliga förklaringar till de fenomen jag fått del av. 

Etiska överväganden 

Jag har hittar följande fyra huvudregler från vetenskapsrådets hemsida.
126

 Man ska ge tydlig 

information till medverkande; man ska inhämta deras samtycke; medverkande ska kunna 

avbryta sin medverkan; det får inte ske några som helst påtryckningar från forskarens sida. 

Bryman tar upp samma regler och utvecklar etiska ställningstaganden.
127 Jag har försökt hålla 

                                                      

123 I vårdpedagogikkursen rekommenderades vi av läraren att göra en naiv läsning av texten, 

ocensurerade reflektioner och anteckna dem. De visade sig värdefulla för att inspirera tolkandet 

och kunde hjälpa en att stämma av mot helheten av texten. 

124 Van Manen, 30-31. Van Manen vill inte kalla rekommendationerna metod. 

125 Ibid., 33, 167-172. 

126 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning, 2002 (1990). 

127 Alan Bryman, Samhällvetenskapliga metoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2002), 440-451. 
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studien till målsättningen att undersöka upplevelser i mötet med psykospatienter och undvika en 

arbetsplatsanalys för att respondenterna inte skall hamna i en lojalitetskonflikt. Jag har 

utelämnat vissa upplysningar om urval och genomförande då det kan avslöja mina källor och 

jag inte uppfattat det som relevant information i sammanhanget. Jag har gett respondenterna 

andra namn och inte knutit dem till någon geografisk plats för att säkra deras anonymitet. Alla 

respondenter har fått bilagan ”samtycke till intervju” (bilaga 2) och skrivit under samt erbjudits 

ett eget exemplar. Alla informanter har antytt det som positivt att bli intervjuade.  

 

Resultat 

Kommunikation och bemötande 

Schizofreni yttrar sig på olika sätt hos olika människor och säger inget om de problem som 

patienten lider av menar Camilla. Diagnosen klumpar ihop och placerar patienter i fack: 

 

/…/och jag gillar inte det! Jag vill hellre känna av hur personen är/…/ man kan säga att den 

här personen är lite paranoid och hör lite röster/…/Se problemen och inte diagnosen. (Camilla) 

 

En patient med schizofreni hade också ett alkoholmissbruk som han ville ha hjälp med. Han höll 

sig för sig själv och låg mycket på sin säng men i kontakten tyckte Camilla att han visade stor 

värme: 

 

/…/ stor tjock kille som drack ganska mycket som.. alkohol /…/ ville verkligen komma till ett 

behandlingshem men hamnade ju mellan stolarna för att han hade en schizofreni och ett 

missbruk och missbruket var inte så pass överhängande att .. ja, det här vanliga/…/han hade så 

stort hjärta och han var också lite svår men man fick så där små glimtar alltså när man .. fick 

komma in i hans liv och.. korta stunder. Det är.. glada stunder tycker jag. När man blir insläppt 

i deras sjuka värld eller deras verklighet. (Camilla) 

 

En kvinnas berättelse var starkt berörande. Camilla får tårar i ögonen då hon beskriver 

händelsen och hon berör även mig under intervjun. Kvinnan hade gett en sorts 

ögonvittnesberättelse där hon gått in i en annan personlighet och med annat språk och 

annorlunda röst återupplevde sexuella övergrepp, våld och tortyr. Camilla gör en jämförelse och 

tycker det är svårare att leva sig in i en annan patients berättelse trots att hans upplevelse var 

lika verklig för honom: 

 

eftersom jag vet att det inte är så i verkligheten /.../ Ja det blir tjatigt, det är ju hela tiden, himla 

pockande.. uttrycka hela tiden att ”ja men jag är sjuk och mina tänder ruttnar” och .. medan 

kvinnan .. när det väl kom fram så var det så himla.. laddat, då var det verkligen.. Hans 
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upplevelse är ju äkta för honom, men .. så jag blir mer berörd av det som jag upplever är äkta 

och taget ur.. verkligheten. (Camilla) 

 

Det var som timvikarie inom hemtjänsten som Camilla mötte någon med schizofreni för första 

gången. Hennes kollegor tyckte mannen var besvärlig att arbeta hos eftersom han hade ett 

omständligt beteende och det tog lång tid. Han vaktade tvättmaskinen, vågade inte lämna 

tvättstugan, dammsög på ett rituellt sätt och kunde inte bryta det. Han gjorde tvångsmässiga 

handlingar som att låsa och låsa upp dörrar: 

 

.. ta x antal gånger i handtaget innan man gick ner till tvättstugan, låsa och låsa upp /…/Det 

var hans schizofreni där, han förstod liksom inte hur det fungerade, det var så konstigt för 

honom att man stoppade in tvätten i maskinen och så snurrade det och så var det klart. Han 

trodde att om man inte sitter och tittar på det så sker inte det här. Då händer ingenting. Man 

var tvungen att vara där för att det skulle tvättas. (Camilla) 

 

Jag ber Camilla beskriva mannen, hon tittar då bort mot en punkt bortom mig i rummet för att 

bättre kunna föreställa sig mannen: 

 

Han var överviktig också. Ganska tjock. Gick alltid i såna här mys.. joggingbyxor och T-shirt 

och nästan alltid så här.. med nån svettfläck på ryggen. Mörkhårig och skäggig… var han. Han 

luktade ganska mycket svett också. Och att han.. han hade ju sina grejor. .. nu tittar jag där för 

att jag tänker. Jo, men han hade sitt speciella sätt och han hade sina städrutiner /…/Det fanns 

ingen initiativförmåga till att nu kanske jag skall diska. Han gjorde det han visste att han 

skulle göra och sen så satt han. (Camilla) 

 

När en missbruksavdelning hade lagts ner fick psykosavdelningen ta hand om ”avtändning” 

efter bland annat amfetaminbruk. Det ledde till en olycklig blandning av patienter med 

diagnosen schizofreni och patienter med drogutlösta psykoser. Rebecka har svårare att känna 

empati för denna senare patientgrupp: 

 

”Här kommer ni och tar plats för att ni bestämmer att ni ska ta droger och sen ska ni ha hjälp 

och kommer in och ska ha än det ena och än det andra.” (Rebecka) 

 

En av dessa patienter med drogutlöst psykos beskriver hon som tjugofyra år gammal, började 

sitt missbruk som tretton-fjortonåring, han arbetade en tid och åkte sen till Australien. Där 

accelererade missbruket och hans föräldrar fick hämta hem honom ”helt bortkommen i psykos”. 

Ibland är han inställd på att sluta med sitt drogberoende, andra stunden vill han hem för att 

kunna fortsätta med sitt missbruk även om han blir psykotisk igen, den skrämmer honom inte 

och han är inte motiverad att ta mediciner: 

 

Han tyckte det var skönt att vara psykotisk. Stå och prata lite för sig själv. Det var hans tro det 

där.”Ja, men det är väl inget fel med det, alla människor kan ju inte vara lika. Om jag då väljer 
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att stå och prata med ett träd så är det väl upp till mig liksom /…/ nej, mediciner var väldigt 

svårt. Han tog det till slut men jag vet inte hur mycket han svalde.. men han fortsatte ju att 

prata med sig själv, gick omkring och gjorde gester och skrattade och hade sig. Den här killen 

var rätt lugn och trevlig, väluppfostrad så det var ju inget utåtagerande eller något sådant. ”Jag 

gör ju faktiskt inte det, jag tycker om att resonera och tycker det är väldigt trist när det blir 

tyst.”(Rebecka) 

 

Rebecka frågar sig om sitt uppdrag i hans fall. Han säger sig dessutom alltid ha talat för sig 

själv, även innan han använde droger. Han skadar ingen men hans anhöriga är upprörda och vill 

att sjukvården skall agera 

 

”Ni måste göra någonting!” Dom säger jättemycket grejor som dom krävde som inte vi kunde 

för han var inte farlig för sig själv och han var inte nog nere i… (Rebecka) 

 

En annan patient uppfattar hon som oberäknelig. Han ser bra ut, hans hudfärg och mörkret gör 

att endast hans tänder och ögonvitor syns. Han är tjugotvå, tjugotre år gammal. Patienten har 

utvecklat flera diagnoser som inte verkar klarlagda. Medicinen gör honom bättre men aldrig 

återställd.  

 

Han är jätte-jättesjuk när han kommer in, sitter och stirrar bara, man når honom inte riktigt, 

jättelång svarslatens, jättesvårt att nå. Så får han sin injektion så blir han smått bättre och 

bättre men han blir aldrig riktigt bra heller/…/Hasch först och levt normalt liv och så utvecklat 

psykos sen, schizofreni, bipolaritet. Vi vet inte riktigt vad som är men väldigt, väldigt otäck 

när han blir riktigt sjuk då under ett par dagar. Förra året hade han jätte-jättemycket vård. Han 

var inlagd mer än han var ute för det var inget boende som klarade honom för han blir riktigt 

sjuk när han blir sjuk men nu har han flyttat till ett boende som fungerar ganska bra och sen 

annan medicinering. (Rebecka) 

 

Nu bor han på ett boende som för det mesta klarar av honom och har bättre fungerande medicin. 

Han beskrivs som mycket trevlig och Rebecka återkommer till att han ser bra ut.  

 

Nu är han ju väldigt snygg så jag förstår tjejerna som tänker. Gud! Som möter honom ute och 

sen vara så sjuk. För han går ju ut, han bor ju på boende så han kan gå ut på fester /…/ ett tag 

bodde han ju själv och det funkade inte. Ingen inkomst, inga pengar, inte mat och gick hem till 

mamma och där blev det också mycket bråk då. Nu har han ju sitt då, nu får han mat varje dag 

och har lite möbler och så har han ju fått lite medicin för han tycker ju inte att han är sjuk. 

(Rebecka) 

 

Han skräms och det är oklart om han tycker om att skrämmas eller om det är ett symptom av 

sjukdomen. Han är inte aggressiv i grunden, snarare feg särskilt utanför avdelningen. Inne på 

avdelningen verkar han kraftmäta sig med stora killar, kanske för att personalen bevakar hot och 
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våldsincidenter och att inget allvarligt kommer att hända. Han upplevs som mest sjuk på natten 

men då han är utskriven kommer han ibland och hälsar på: 

 

/…/kan stå bakom och säga buu så här /../Han är ju väldigt artig så där när han mår bättre och 

man sitter och pratar med honom /…/ han går gärna på dom där äldre.., större killarna liksom. 

Inte går på men: ”Ska du slåss då eller? Jag tränar boxning.” Pratar väldigt mycket så där, 

provocerar fram smått bråk. Om det är att han försöker skaffa vänner eller va’ något det vet 

jag inte. Han är ju inte liksom bråkig så /…/Han har varit bälteslagd några gånger /…/ på 

dagtid så tror man inte att man skulle tänka.. men på natten så, när han är som sjukast så 

/…/Än så länge har han inte slagit någon men han har ju varit i slagsmål /…/Han styrketränar 

och har ju muskler så jag vet inte om han tycker om att skrämmas. Har lite makt över oss då 

kanske han känner. Han är ju så välkänd också så alla vet ju vad det är för någon. Vet hur man 

ska ta honom. När han är ute och mår bra så kan han cykla förbi här/…/ska bara prata lite: 

”Hej, hej, ja, ja..”/…/ då är han väldigt trevlig och livet fungerar. (Rebecka)  

Hon vidtar försiktighetsåtgärder i kontakten med patienten för att inte riskera att utsättas för 

våld: 

 

det är en sådan som man inte gärna går in själv till utan man gärna ber honom komma ut och 

ta medicinerna. (Rebecka) 

 

Rebecka reagerar på hur sorgligt det är med unga patienter som drabbas av psykos och 

schizofreni men att hon i stunden, på avdelningen inte har dessa tankar: 

 

Inte då, det kan jag tänka när jag sitter ..någon gång, kanske sitter hemma och så med egna 

barn.. ”Men gud!” Dom blir yngre och yngre tycker jag.. som kommer..”Gud, va jobbigt, att 

inte ha..” Man vet ju att det blir inte bättre. Unga som är riktigt sjuka, som är tjugo, 

tjugotvåårsåldern så där. Det kan jag tycka är tungt. (Rebecka) 

 

Hon ser psykos och schizofreni som svåra sjukdomar men är glad när patienterna kan åka hem 

även om det bara är för en kort tid. Under intervjun kommer andra tankar, hur livet kommer att 

te sig för dessa patienter: 

 

Vi brukar säga: ”Men släpp hem dom nu medan dom är så fina, innan dom kommer tillbaks.” 

/…/ så är dom i alla fall hemma tre veckor och det kanske funkar. Nej, så jag tycker inte det är 

så jättejobbigt. Sen kan man ju tycka att det är mer eller mindre sorgligt för jag menar rena 

psykoser och schitzar och ..så kommer det att vara hela livet. Ut och in, ut och in för all 

framtid, kommer inte att kunna jobba, inte göra det, inte göra det. Det kan jag tycka känns 

tungt då. (Rebecka) 

 

En ung man, nyinsjuknad i psykos, kom till avdelningen i rullstol. Han uppträdde som om han 

skulle haft en hjärnskada med krampartade rörelser. Patienten är svår att samla ihop till en 

beskrivning så som man gör vid en rapport personal emellan. Då jag befriar Viveka från det 
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kravet går det lättare att formulera hans ganska motsägelsefulla egenskaper. Personalen var nöjd 

med det arbete de utfört med patienten: 

 

Jag trodde först att jag hade fått lite fel rapport för han såg ut som han hade en CP-skada med 

spasmer och så men det var han inte, han var så pass dålig, psykotisk. Och jag pratade med 

mamman och .. den här killen var så.. svårt att samla ihop det så dära..men… (I: Du behöver 

inte vara särskilt medicinsk.) /…/jätte-gullig kille med mycket resurser, han var otroligt duktig 

på klassiskt piano/…/ begränsad av sin..psykos och sin neuropsykiatriska diagnos /.../ press 

från sina föräldrar, det var dom öppna med också. Så där kändes att man gjorde en insats. Vi 

hade mycket samtal med föräldrarna, när dom också förstod kanske vad det här kunde bottna i, 

del av det.. för att man skulle kunna underlätta för den här killen i framtiden/…/ han var så 

vänlig.. som en 1700-talsherre fast i lite modern tappning /…/ Väldigt sjuk då men. Så det 

känns som att vi gjorde ett bra jobb. (Viveka) 

 

Psykospatienter är utpräglade personligheter och ”sköna i kontakten”, Ralf älskar att arbeta med 

dem. Den förbättring som bara några dagar på sjukhus kan innebära gör arbetsuppgiften 

tacksam: 

 

/…/en alldeles fantastisk grupp, kategori.. som.. alltså det kan ju skifta så otroligt mycket. 

Från att dom är jättedåliga till att dom är otroligt välfungerande. Och med lite tur så är det bara 

några dagar där emellan, tills man hittat rätt form av behandling så kan det gå väldigt fort. Och 

en väldigt tacksam patientgrupp som jag upplever den. (Ralf) 

 

Stämningen vid en uppseglande hot och våldssituation kan liknas vid känslan inför ett 

åskoväder, en spänning och oro ofta från flera håll: 

 

/…/att det är spänt, lite oroligt och lite kitsligt/…/se på patientens kroppsspråk/…/höra 

ändringar i både tonläge och i ansiktet och i ögonen/…/Att det liksom är en lite tryckande 

stämning, ofta är det inte är bara en patient.. ibland är det ju flera som mår väldigt dåligt 

samtidigt. (Ylva)  

 

Ylva beskriver en kvinna hon mötte tidigt i sin yrkeskarriär på avdelningen och som 

protesterade genom att vägra äta. Kvinnan matades med soppor. Denna matning pågick i 

månader. Kvinnan hade flera fysiska problem och klarade inget av de dagliga bestyren själv: 

 

Hon hade farit jätteilla, så det var absolut bra att hon var tvångsintagen. Hon hade ymniga 

blödningar, så hela kroppen behövde tas om hand, inte bara psyket/…/Hon protesterade aldrig 

aktivt men däremot passivt. Så jag fick mata henne, tvätta henne, klä henne, göra precis allt 

/…/ Hon var inte avvisande, svår eller dum i kontakten, tvärtom. Jag kände mycket för henne. 

Det gick inte ens att .. när vi skulle börja skedmata då var hon så van sprutan så det gick inte 

med bestick utan vi fick karva en sked ur den här sprutan. Jag kan inte beskriva hur mycket 

jobb, besvär och kraft och energi som.. Det var inte bara jag som.. alla la ner i den här 

kvinnan. (Ylva) 
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När det gäller maniska patienter anar man att de kan uppträda på olika sätt, man bör som 

sjuksköterska vara i deras närhet: 

 

Vi har nu, två stycken. Men som tur är, är de på gott humör.(skratt) Det är väl helt okej. Det 

går att gränsa dem. Dom är frejdiga. Men man behöver vara med i händelsernas centrum, 

annars bär det iväg.
 
(Ylva) 

 

Leo tänker sig in i en psykospatients vardag och han tar patientens parti. Det gäller en 

patientgrupp som kommer upprepade gånger för att de slutat medicinera: 

 

/…/vem skulle inte tröttna på att ta tabletter tre gånger om dagen, varje dag, hela året. /…/”nu 

mår jag bra; nu är jag botad så jag ska testa.” Då testar dom en vecka och då tappar dom 

greppet över sin situation. (Leo) 

Sammanfattning 

Sjuksköterskornas första möte med psykos och diagnosen schizofreni är minnen som har stannat 

kvar hos flera respondenter. Patientens problem är viktigare att känna till än diagnosen och en 

del patienter faller mellan stolarna på grund av diagnoser säger Camilla. En man med 

alkoholmissbruk och en schizofrenidiagnos hade svårt att få hjälp med sitt missbruk, hon 

beskrev att han hade ett stort hjärta och hon kände sig glad att få glimtar av hans livsvärld. En 

del patienters berättelser är svårare att ta till sig beroende på hur besvären framförs, till exempel 

pockande och tjatigt, men också i vilken grad de upplevs som verkliga av respondenten. Andra 

berättelser berör djupare som den kvinna som återupplever sexuella övergrepp, våld och tortyr. 

Två unga män med drogutlösta psykoser beskrivs. Den ene är lugn, trevlig och väluppfostrad, 

han trivs med sitt psykostillstånd och Rebecka är osäker på att kunna hjälpa honom. Den andre 

beskriver hon med skilda egenskaper som; väldigt snygg, skrämmande, trevlig och smått 

provocerande till bråk. Hon vidtar vissa försiktighetsåtgärder i kontakten med honom. Han 

stärker sina muskler möjligen i ett behov av att få makt. Han har aldrig slagit någon men har 

måst läggas i bälte några gånger. Han är välkänd av personalen och då han är utskriven kommer 

han ibland på besök till avdelningen. Många patienter åker ut och in med korta mellanrum men 

Rebecka verkar leva med dem i nuet och gläds när de klarar att åka hem även om det är för en 

kortare tid. Det är hemma med sin familj som hennes reflektion kommer över det liv som många 

psykospatienter lever, att åka ut och in på sjukhus och aldrig kunna arbeta. En patient är starkt 

påverkad fysiskt av sitt psykostillstånd och Viveka tror först att hon fått fel rapport angående 

denne unge, nyinsjuknade patient. Han beskrivs med komplexa egenskaper som; jätte-gullig 

kille, begränsad av både psykos och neuropsykiatrisk diagnos, sittande i rullstol med kramper, 

har mycket resurser, pianist, vänlig 1700-talsherre och pressad från föräldrar. Hon beskriver 

känslan av att ha gjort ett bra arbete med patienten. Ralf fascineras både av psykospatienter som 

är sköna i kontakten och även hur snabbt deras tillstånd ibland förbättras. Vid en uppseglande 

hot och våldssituation upplever Ylva en kitslig stämning och spänningar från olika håll. En 

kvinna krävde mycket stora omsorger av personalen, hon var fysiskt illa däran med ymniga 

blödningar och hela hennes kropp behövde tas om hand. Hon behövde hjälp med allt på grund 

av det som Ylva uppfattade som en passiv protest. Maniska patienter bör man som personal vara 
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i närheten för att det inte skall bära iväg, de som är på avdelningen just nu är frejdiga och går att 

sätta gränser för säger Ylva. Psykospatienter har ofta svårt att hålla kvar sin medicinering och 

Leo förstår att det är besvärligt att ta tabletter varje dag, flera gånger om dagen.  

Kommunikation med psykotiska patienter 

Strategier för kommunikation 

Varaktighet i relationen är utmärkande på flera sätt. Flera respondenter berättar att patienter 

minns deras namn många år senare och blir glada av att återse respondenterna. Att det är de 

kollegor patienten känner sedan förut som får administrera medicinen. Ralf är lite avvaktande i 

mötet med en ny patient men understryker vikten av att hålla på konventionen att ta i hand om 

det går. Han beskriver ett avvaktande närmande och ger förslag till hur oro kan bemötas med att 

orientera patienten i lokalerna:   

 

 Jag försöker alltid att ta i hand och hälsa med namn men sen försöker jag ligga lite lågt och ta 

reda på patientens beteende och hur .. ja, försöker känna av hur mycket kontakt han vill ha. 

Sen utifrån det så närmar jag mig senare igen. Känner jag av att patienten är väldigt orolig då 

stannar jag självklart vid patienten och ser till att man gör någonting åt denna oro. Alltså 

genom samtal eller att man gör.. det kan ju vara olika saker man måste göra. Om patienten inte 

känner sig bekväm med hur avdelningen ser ut, att man visar runt patienten en gång till och 

förklarar rutinerna och så där för att skapa trygghet. (Ralf) 

 

Att ”ge tips om livet” till patienter under sin första tid som ung sjuksköterska kan vara svårt. 

Ralf valde därför andra sjukvårdsområden första tiden. Han tycker det är intressant att använda 

sig själv som verktyg i arbetet och talar om trovärdighet som kan innebära en hoppfullare känsla 

hos patienten: 

 

Jag menar då min personlighet, mina erfarenheter och det jag kommer ihåg från tidigare 

patientmöten och så … och det blir en helt annan kontakt med patienten /…/ Det är ju också 

det här om jag har ett trovärdigt sätt att förmedla den här informationen till patienterna så blir 

det ju.. då kan jag bygga upp ett hopp för patienterna också/.../ man är ju inte alltid så 

medveten om.. när man jobbar med patienterna. Det blir mer omedvetet … också någon sån 

där tyst kunskap. (Ralf) 

 

Professionalitet är speciell för omvårdnad av psykos menar Leo. Den sätts på prov när en 

patient som inte tidigare varit inlagd kommer till avdelningen. Man måste visa sig trygg i sig 

själv, hitta en balans mellan sätt att förhålla sig och ge intryck av att kunna ta hand om 

patienten, kunna lyssna utan att lova för mycket. Man ska lämna ett mycket konkret och tydligt 

budskap. Uppgiften består i ”att guida patienten tillbaka till verkligheten” med ett känsligt 

bemötande. Leo utgår från frågor till patienten:   

  

Tala om för mig vad du känner för din situation just nu. Jag vill veta vem du är och.. vad vill 

du att vi ska.. hur kan vi hjälpa dig då? /…/vara varken för ivrig, för bestämd, för 
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omhändertagande, men jag kan inte heller vara för slapp. Jag måste hitta en balans däremellan. 

Jag måste vara flexibel, jag måste vara mångsidig i mitt bemötande av patienten. Mycket 

vänlig men inte för slapp. Strikt men inte hård. Det är känsligt bemötande/…/ibland måste jag 

vara tyst, jag måste lämna ett budskap och det budskapet måste vara välbetänkt. Inte vara bara 

vad som helst. Mycket konkret. (Leo) 

 

Det är kärlek till människor som är drivkraften i hans arbete och som ger ett intresse för hur 

människor har det och kan få hjälp att få det bättre. Han menar att professionalitet i psykosvård, 

är ett balanserat och känsligt bemötande med många nyanser där han ser egoismen som ett hot 

och känner att han som sjuksköterska i psykiatri har en intressant uppgift:  

 

/…/det som är ett steg längre än det medicinska. Vi har faktiskt ett handikapp när det inte 

finns mediciner som botar utan bara lindrar/…/inom psykiatrin finns mycket mer kontakt med 

själva människans historia och socioekonomiska problem så… det här mötet med psykotiska 

patienter kan för mig ha olika nyanser/…/ Jag är humanist och känner kärlek till hela 

mänskligheten, jag är en del av det också. Och jag hoppas att inte egoismen kan köra över 

kärleken. (Leo) 

 

Han har förståelse för att mediciner inte är allt men att hålla kvar sin kontakt med öppenvården 

är ett sätt att inte ge upp: 

 

Jag brukar säga ibland till patienterna att jag håller med dom att medicinerna är inte allt, inte 

kanske alltid är så bra. Men det finns andra saker som är bra att följa, som till exempel att inte 

lura sina närmaste då och att inte missbruka. Varken alkohol eller andra droger. Eller att gå till 

dom här mötena med sina kontaktpersoner i öppenvården också, det är också viktigt. ”Ja, men 

det hjälper mig inte säger dom.” ”Men gå dit och säg det då.” Det hjälper mig inte att komma 

hit och då kan du höra vad din kontaktperson kan säga till dig då. (paus) Med andra ord. Jag 

försöker att lära dom att inte ge upp. (Leo) 

 

Djuplodande samtalsterapi är skadligt på patienterna då de är tvångsintagna och psykotiska 

säger Ylva men menar att de däremot passar i öppenvården. Patienterna använder gärna sina 

drömmar som samtalsämne: 

 

Då är det absolut inte läge för några sådana sejourer utan det är här och nu. Och sen framåt! 

Det är många som har, samtal i öppenvård och det är rätt forum. Jag är inte så där 

drömtydarintresserad/…/ men precis som jag tänker runt mig själv så tänker jag även kring 

deras drömmar att man drömmer ju oftast om sånt man är uppfylld utav och som man har varit 

med om under dagen fast det blir liksom i förvrängd form men det tål att tänkas på. Sen så tror 

jag väl inte att det betyder så mycket mer. (Ylva) 

 

Psykiatrins språk innehåller säregna uttryck som kan kännas krystade men ändå verkar fungera 

talande för kontakten. Ylva värjer sig egentligen mot klyschan att ögonen är själens spegel men 
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hänvisar till vardagskontakt med människor och att man där också känner efter vilken relation 

man har: 

 

Jag tyckte det lät så fjantigt när jag hörde det. De pratade om mjuk i kontakten och taggig och 

.. men det är ju det språket som vi använder/…/både inom mitt privata, jag menar man tittar ju 

på människors ögon/…/ Det är inte att bara ta direkt ögonkontakt utan där får man känna sig 

lite för/…/Allt hänger på hur känd man är, vilken relation man har. (Ylva) 

 

Patienter ska behandlas lika, ”hyggligt” och medmänskligt, det är en viktig ståndpunkt. 

Kontakten med öppenvården ska helst påbörjas under slutenvårdstiden, innan hemgång och 

patienterna bör inte ligga inne för länge då de vänjer sig vid att ha mycket folk omkring sig och 

inte kommer vidare fort nog, man bör stegvis trappa ut uppmärksamhet och omsorg: 

 

I början skall dom ha all tänkbar uppbackning beroende på mående och behov men sen måste 

det klinga av. (Ylva) 

 

Att kommunicerar med tyngdpunkt på basvård gör att misstänksamma patienter blir lugnare och 

tryggare anser Ylva. Omvårdnaden måste börja där patienten befinner sig utifrån de konkreta 

behov som finns. 

 

Det finns ju inte planer att våra patienter skulle tillfriskna i sitt psyke om dom inte bleve 

varma, fick mat och dryck och medicin! Allmän basvård till att börja med faktiskt. /…/ man 

kommer långt med värme, vila och ge det lilla extra. I synnerhet om dom kommer in och är 

väldigt misstänksamma, lite emot alla. Då får man lirka med kaffe och cigg. Det låter ju inte 

så hälsosamt då men, ibland får man börja den vägen.. (Ylva) 

 

När Ylva har sjuksköterskestudenter brukar hon ta upp vilka samtal som passar att föra med 

patienterna och att omvårdnadsfokus bör riktas mot basvård för att stävja rädslan, skyggheten 

och misstänksamheten: 

 

Många tror/…/har fått det intrycket om att vi terapiar och så här, men att det inte alls är frågan 

om det. /…/ De kan komma in i ett jättedåligt skick/…/kanske farit väldigt illa under flera år i 

hemmiljö /…/ Folk vill hjälpa dom men får inte. För dom är så ofta rädda och skygga, 

misstänksamma och allt det här som du vet. Jag tänker nog så här: Alltså jag kan så mycket 

om psykiatri nu så jag kostar på mig att se till kroppen först när dom kommer in, faktiskt. 

(Ylva) 

 

Kommunikationen anpassas efter diagnoser i vissa fall, en manisk patient är inte lika känslig: 

 

Maniker, det är något helt annat det. Dom blåser på och dom kan man gå på på ett helt annat 

vis. Dom vet vad dom vill och dom är ofta i gott skick för övrigt. Men med de här allra svårast 

sjuka får man börja i botten och .. vandra uppåt. (Ylva) 
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Att förmedla hopp är en viktig uppgift för sjuksköterskan. I en C-uppsats upptäckte Viveka att 

humor är en mycket viktig egenskap hos sjuksköterskan i vården av psykospatienter: 

 

Det blir mer avdramatiserat, man känner sig mer trygg sen kanske man inte skrattar hela tiden 

men .. en humor man är med på båda två /…/Även om man är sjuk så finns det möjlighet till 

ett gott liv. (Viveka) 

 

Hon använder olika sätt mot olika patienter och gör jämförelse med att ha diabetes och ta 

insulin för att det ska vara mer begripligt, man måste fortsätta ta insulinet även när man känner 

sig bra. 

 

om man inte tar sitt insulin så blir man dålig och om man har psykos så kanske man behöver 

det och många behöver det också som ett skydd för att inte återinsjukna/…/Vissa patienter är 

jag lite mer hård emot, ”nu tar du dom här.. ta nu dom här tabletterna du vet att du behöver” då 

vet man att det funkar, man ska inte stå och dividera för mycket med dom för dom hittar på en 

massa saker och ska.. ”nu tar du dom bara här och nu” och då funkar det bättre på vissa. Vissa 

går det inte alls på. Då blir dom totalt låsta. Då får man lirka lite mera med dom, ta lite mera 

tid i anspråk då för dom. /…/Jag brukar alltid försöka vara rak. /…/.. man kan också formulera 

att det är för att du ska samla dina tankar bättre /…/säga att det är ett neuroleptika för det 

kanske inte säger dom någonting. (Viveka) 

 

Camilla beskriver hur patienterna kan vara rädda att man antingen tar för mycket av deras blod 

eller ger dem en sjukdom vid provtagning. Hon beskriver hur hon kan bedöva med salva på 

insticksstället, undvika ställen där det gör mer ont att sticka till exempel handen eller avleda 

men framförallt berätta och förklara: 

 

/…/pratar om något helt annat .. musik eller ”har du sett den där nya filmen”, ”har du sett 

Beck går på TV igår, eller ikväll, ska du se den?”/…/ God kommunikation! Jag tror att.. man 

får försöka att förklara vad man ska göra, berätta. (Camilla) 

Lyckad kommunikation  

Att kommunicera med psykospatienter ter sig olika liksom det gör i all kommunikation mellan 

människor. Några gånger kräver kommunikationen speciell kompetens eller speciella 

omständigheter. Ibland verkar omständigheterna för en lyckad kommunikation. Karin minns en 

ung man som kom in och var väldigt förvirrad. Hon blev sittande i samma rum som honom en 

lång stund i väntan på läkaren. Hon anade någon sorts kontakt mellan dem och förstod senare att 

patienten faktiskt blivit trygg med henne, att de blivit trygga med varandra: 

 

Han var väldigt psykotisk och … tittade aldrig direkt i ögonen, ingenting av den här som man 

säger normala kontakten/…/ han var väldigt så där rastlös, så han kunde inte sitta still, /…/ 

han satt och pratade om allt möjligt och babblade på och väldigt orolig så där. Och jag satt väl 

bara där och pratade lite och det kändes som att det var nån sorts kontakt. Den var inte så 
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direkt men .. den fanns ändå där på nåt plan /…/han blev ganska trygg .. och jag blev .. vi blev 

ganska trygga med varandra där. Att vi satt så länge med varann /…/Och efter det så hade vi 

bara inga problem med att prata /…/Det är som att man grundlägger nånting och så finns det 

där. (Karin) 

 

När man första gången man får förtroendet att ge en patient hans medicin känns det som en 

framgång, för Ralf gällde framgången flera plan då han nyss hade lärt sig svenska: 

 

Ja, jag kände mig stolt. Det var inte bara för att jag nådde fram till honom till slut utan det var 

för att jag hade precis flyttat till Sverige och var nyutbildad i språket kan man säga. Så det var 

inte bara ett genombrott som sjuksköterska utan.. i min profession utan det var personligt.. att 

jag kunde uttrycka mig så och nå fram till patienten. (Ralf) 

 

Genom sitt sätt att kommunicera skapade Camilla en annan vårdsituation inom hemtjänsten. En 

vårdtagare som inte kunde lämna tvättstugan då tvättmaskinen var igång lyckades övervinna 

detta beteende och med tålamod, lust och intresse för situationen förmådde hon successivt 

mannen att lämna tvättstugan.  

Jag var den som tyckte att det var kul. Jag tyckte inte att han var jobbig utan jag såg det lite 

som min uppgift att ordna till det här. Vi gick igenom lite hur tvättmaskinen fungerade och 

likadant torktumlaren och sen fick vi börja med korta stunder. Vi gick ut, mycket ångest, 

mycket svett, gud vad han svettades den mannen. Vi fick i alla fall gå ut.. några sekunder och 

sen gå in, så fick han titta att den fortfarande snurrade, så där fick vi hålla på.. så ut kort stund 

och så in och så tittade att den snurrade och att grejorna var kvar. (Camilla) 

 

Då nya tvångslagen infördes var personalen orolig att de skulle få svårigheter i arbetet med 

psykospatienter. Nu i efterhand med erfarenhet av jobb och liv konstaterar Ylva att den fört med 

sig en attitydförändring som har gjort det bättre för patienten. Lagen har resulterat i mindre 

godtycklighet och därmed en bättre kommunikation. Tvångsåtgärder måste kunna försvaras sett 

ur olika synvinklar:  

 

Jag minns ju den diskussionen också /…/ det skulle bli så svårjobbat och vi skulle inte ha dom 

möjligheterna som vi hade haft tidigare/…/gå till sig själv eller om man ser till anhöriga eller i 

stort; visst känns denna lagen bättre/…/ Bara för att patienten sys in här på tvångsvård så 

innebär det inte alls att vi ska tvinga oss på dom. Om det inte går till handgripligheter, då får 

man ju ta till de tvångsåtgärder och maktutövelse som den slutna psykiatriska vården har rätt 

att bedriva då, och rätt använt har jag inte alls svårt för den typen av tvångs och maktåtgärder. 

Då kan man försvara det både inför patienten och anhöriga och andra. Inget godtyckligt, 

slängde ett glas.. ”oh, nu är det bälte direkt”, det får allt vara lite grövre artilleri än så. (Ylva) 

 

Lagen hjälper till att hålla på gränserna och Ylva har en ledstjärna för denna hållning. Det finns 

olika åsikter om var gränsen går trots lagen men Ylva känner sig trygg i sitt förhållningssätt, att 
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det är den vanliga hälso- och sjukvårdslagen som gäller och bara i nödfall använder man sig av 

psykiatrisk tvångsvårdslag: 

 

/…/HSL i botten och tänker LPT bara som ett tillägg och i absoluta nödfall. Man behöver inte 

tvinga sig om det inte är hot och våld, där får gränsen dras då. Bara för att en patient tas in på 

tvång, det innebär inte att den ska tvångsmedicineras första dagen eller tvångsduschas eller 

vad det nu är frågan om. Såvida dom inte mår fruktansvärt dåligt då /…/ Vi tycker olika här 

men nu pratar vi om mig så.(skratt) (Ylva) 

Sämre fungerande kommunikation 

Då en patient tvångsmedicinerades och glömdes bort därför att ingen talade med patienten har 

stannat som ett obehagligt minne hos Ralf. Han tänker sig in i patientens situation som är i 

centrum men ändå upplever sig som ett objekt och dessutom inte vet vad som skall hända: 

  

/…/att ligga där och bli fasthållen och ingen säger till mig /…/det är mycket personal i ett rum 

och en patient.. och ingen tar på sig den här rollen som kommunikatör och informerar 

patienten om vad det är som händer. Då tycker jag det känns ganska hemskt för personalen 

pratar kanske mer med varandra /…/ Alltså man är ju i centrum för själva händelsen, typ alla 

håller i mig men ändå så.. finns man inte där utan man blir nästan behandlad som .. ett objekt! 

/…/man ska hålla patienten uppdaterad även under sådan pågående tvångsbehandling.. vad 

som ska hända här. Så att patienten ändå kan uppleva någon slags trygghet under själva 

tvångsbehandlingen.
 
(Ralf) 

 

Först i efterhand stod det klart att tvångsåtgärden fungerat dåligt: 

 

Jag minns inte exakt vem patienten var, och jag var med under själva händelsen och jag kände 

mig ganska dålig efteråt när jag kom på att ingen hade pratat med patienten. Det kändes .. 

trist./…/ Att vi brydde oss inte.. vi brukar alltid ha någon slags debriefing efter en sådan här 

incident och då kom det upp att det funkade dåligt. (Ralf) 

 

I en stressituation ”pumpar adrenalinet” och det gör att bemötandet kräver ännu mer 

professionalitet. Rent fysiskt drabbas ju alla av ett adrenalinpåslag. 

 

Jag har märkt några gånger .. det är väldigt svårt just när det är sådana.. hot och 

våldsincidenter eller någonting som kräver tvångsbehandling och adrenalinet pumpar och../…/ 

I personalen som kommer.. och patienten också.. (Ralf) 

 

En kvinna som blev behandlad för psykos visade sig senare snarare ha symptom på depression. 

Skillnad i kulturell bakgrund orsakade i det här fallet en feldiagnos. Hon beskrev sina problem i 

termer som i vår kultur misstolkats som en hallucination: 

 

En kvinna från Marocko som beskrev symptom som att hon såg spöken och så.. och blev 

behandlad för psykos för man tolkade det som någon sorts hallucination och senare märker 
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man att det här inte är någonting sådant alls utan det är ett vanligt sätt för vissa länder att 

beskriva andra symptom. I det här fallet var det något mer depressionsaktigt (I: Feldiagnos?) 

R: Ja, precis. Det är väldigt svårt alltså när man inte är riktigt medveten om den här kulturella 

biten. (Ralf) 

 

Viveka berättar om ett obehagligt minne av en kvinna som tvångsinjicerades utan att man 

bestämt någon plan för vården. Hon hade inte varit våldsam eller upplevts riskera att skada sig 

själv. Kvinnan skrevs ut efter injektionen, hon hade ett hem men var inte trygg i det utan sov på 

gatan. Om denna situation hade uppstått idag hade Viveka diskuterat behandlingen, hon menar 

att hon nu ”är varm i kläderna”. Man får inte glömma att det är patienten som har den 

nödvändiga informationen och i det här fallet fick vårdpersonalen ingen tillgång till patientens 

kunskaper om sig själv: 

 

/…/den tvångsinjektionen var nog den värsta jag har gett. Det var… Hon skrek och bad för sitt 

liv, jag tror att det var fem eller sex som .. personer som höll fast henne och sen .. blev hon 

utskriven bara några timmar efteråt till gatan och det kändes så … kränkande! /…/Det var en 

av dom gånger jag känt att det här var inte etiskt riktigt. /…/dom vet bäst ändå om sig själva 

om sina .. sin sjukdom och sin problematik. (Viveka) 

Leo tar upp synen på patienter och sin frustrering över om personal har attityden att en patient är 

jobbig eller tråkig eller har svårt att förstå en missbrukare. Det skadar möjligheten för patienten 

att känna hopp inför framtiden: 

 

Det fattas mycket .. i vår personal tycker jag.. när det gäller kännedom av det mänskliga.. 

behov, för att ha en viss livskvalitet. En del reagerar mot vissa patienter på ett negativt 

sätt/…/”vad ska vi göra åt dig nu?” Ja, det vi kan göra det är vad vi har lärt oss att göra .. och 

sen att ha ett hopp också för dem, människan vi ska bemöta. Men det där hoppet finns inte 

någonstans tror jag ibland. I samhället finns knappast något hopp.. (Leo) 

 

Hinder i kommunikationen  

Känner man tillit och får bekräftelse från patienten underlättar det att få djupare förståelse och 

kontakt. Man behöver få patientens tillåtelse, att bli insläppt annars är det lätt att man håller sig 

lite borta som sjuksköterska:  

 

Det är väl som med alla, att man märker att nån släpper in en bara lite, på nåt sätt känner igen 

en, kanske bara säger ens namn en gång. Vissa patienter har varit här flera gånger och dom har 

aldrig pratat med en eller nånting och så plötsligt säger dom nånting till en, något litet/…/ Och 

det kan jag tänka mig är samma för dom att man berättar att man har sett varandra/…/att det är 

ömsesidigt, fast /…/ det är en sådan ojämn relation, så har det ändå betydelse för om man blir 

visad ett förtroende. (Karin) 
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Uppgiften att motivera en patient att ta sin medicin kan jämföras med att försöka ”sälja in” gröt 

som man själv inte tycker om. Camilla funderar på om denna dubbla känsla är enbart dålig eller 

om den kanske hjälper henne att förstå patienten bättre: 

 

..jag själv skulle inte vilja ta den. . Å hitta en motivation /…/ Jag har förståelse för att dom inte 

vill ha den för det finns ju så mycket negativa saker också, och i deras mående så kan de ju må 

ganska bra. Mår ju ganska bra i sin värld.. ibland. (I: Tror du att det är dåligt att du har den här 

dubbla känslan?)R: Ja. Det tror jag. (I: Enbart dåligt?) Nej, det kanske är bra för att jag kanske 

kan förstå dom. Sympati… Men jag kanske är dålig på att sälja in medicinen. (Camilla) 

 

Leo känner hopplöshet numer då han möter en ny patient på avdelningen som han vet kommer 

att vara i behov av samhällets åtgärder. Han ser bristande kompetens hos boendestödjare och 

kontaktpersoner. Han beskriver försämringar i både vården och rehabiliteringen och förknippar 

sin hopplöshetskänsla med dessa försämringar och styrande i samhället som fördelar för lite 

resurser.  

 

Våra psykospatienter kan inte delta i samhällets krav som vi kan. Dom behöver en annan takt, 

mer stöd och andra människor för att kunna gå vidare /…/ Om jag hade makt skulle jag sätta 

igång en process/…/ Vi stödjer varandra här… och det är det som skulle vara bra ute i 

samhället att alla skulle stödja varandra och visa makt över det ofrånkomliga. I stället för att 

göra som nu, det är ingen som bryr sig ungefär. Det spelar ingen roll hur det går för människor 

som hamnar i svåra situationer. (Leo) 

 

Patienterna kan manipulera på ett sätt som är konsekvent i den värld de lever i och då är 

sjuksköterskeuppgiften att lära dem att det finns andra regler vilket kräver tålamod: 

 

Det kan sättas på prov ibland. Man kan få en hel del besvikelser från våra patienter. 

Framförallt då missbrukarna. Dom kan manipulera oss och så vidare.. så.. men jag måste lära 

mig att förstå att dom har en annan tolkning av verkligheten hela tiden, som vi inte har 

gemensamt. Utan det är deras normer, deras sätt att leva som gör att.. dom är i sig konsekventa 

med sig själva och det måste jag så att säga agera, lära dem att det finns andra regler som dom 

borde gå igenom för att förbättra sig. (Leo) 

 

Sammanfattning 

En viktig strategi för kommunikation är att inge trygghet. Ralf motverkar oro till exempel 

genom att orientera patienten i lokalerna och han använder ett traditionellt handslag som strategi 

för sin första kontakt. Trovärdighet i kontakten har betydelse för om patienten skall känna hopp 

inför framtiden och Ralf ser det som en tyst kunskap som synliggörs genom reflektion. En 

balanserad och omdömesgill kontakt med patienten som lämnar ett konkret budskap är ett 

känsligt bemötande som Leo kallar professionalitet. Han utgår från ett förhållningssätt som ger 

visionen av en dialog där patienten har den viktiga informationen. Avsikten är att guida 

patienten tillbaka till verkligheten. Kärlek till människor ger ett intresse för att skapa goda 



 

43 

 

förutsättningar för patienten. Medicinen botar inte, den bara lindrar och Leo ser som sin uppgift 

att överbrygga de problem som återstår efter lindrandet av psykossymptomen. Han försöker 

komma åt manipulering från patienter med missbruksproblem och försöker förmå dem att inte 

ge upp. Djuplodande samtal med psykospatienter i slutenvården är skadligt under ett psykotiskt 

tillstånd och under tvångsvård. Ylva förordar att se här, nu och framåt och hon vill behandla 

patienterna medmänskligt. Slutenvårdstiden ska vara kort och ge god fysisk omvårdnad som bör 

trappas ut stegvis inför utskrivning. Öppenvården ska introduceras på avdelningen så att man 

skapar en kontinuitet och grund för samtalskontakt. 

 

En lyckad kommunikation har starkt fokus på fysisk omvårdnad som kan mota bort känslor av 

rädsla och misstänksamhet och motverka patientens skygghet säger Ylva. Viveka är uppriktig 

angående medicinens verkan. Hon motiverar patienten att ta sin medicin genom jämförelser av 

sjukdomar, ibland lirkar hon och ibland ger hon mer av en instruktion. Genom att använda 

humor i kommunikationen kan man avdramatisera och förmedla hopp. Camillas intresse, 

tålamod, lust och förmåga att se problem som en utmaning i kommunikationen gjorde att 

vårdtagaren kunde minska tvångsmässiga handlingar. En ändring av tvångslagen medförde 

bättre kommunikation med patienterna och en attitydförändring anser Ylva.  

 

Brist på kommunikation i samband med en tvångsåtgärd kan skapa känslor av att inte finnas hos 

patienten tror Ralf och adrenalin i kroppen på både patient och personal ställer höga krav på 

professionalitet. En kvinna fick fel diagnos därför att man inte hade tillräcklig kunskap om 

hennes kulturella bakgrund. Viveka beskriver hur en oetisk tvångsinjektion gavs till en kvinna.  

 

Behovet att bli sedd kan innebära att man håller sig lite borta som sjuksköterska. Camilla 

uttrycker en dubbel känsla, hon skulle själv inte ha velat ta medicinen och det kan innebära att 

hon förstår patienten bättre men att hon får svårare att motivera till medicinering. När personal 

tycker att en patient är jobbig, tråkig eller har svårt att förstå en missbrukare är det brist på 

kompetens anser Leo och attityden skadar möjligheten att patienten kan känna hoppfullhet. 

Lärande i mötet  

Flera av sjuksköterskorna säger sig inte ta med arbetet hem men berättar om hemmets inverkan, 

hur de där återkommer på olika sätt till situationer på arbetet. Alltså olika sätt att reflektera över 

sitt arbete vilket kan leda till lärande. Leo beskriver att han tidigare skrev reflektioner då han 

kom hem men att han inte orkar det på samma sätt längre. En dröm tydliggjorde Ylvas 

engagemang i en patient, hon antyder att det gav henne en insikt om att hitta en balans i hur 

mycket man orkar, bör och klarar att engagera sig i vården av en patient. Det var en drastisk 

dröm där den i verkligheten mycket timida patienten plötsligt under ”sprutskedmatningen” tagit 

ett bett i Ylvas arm: 

 

Alltså det är ju nästan övertydlig drömsymbolik att man kände sig helt uppäten utav den här 

människan, på gott och ont. (Ylva) 

 

Arbetet med handledning av studenter är mycket givande; ”man får tänka till lite själv” och det 

hjälper Ylva att följa med i utvecklingen nu då det var många år sedan hon utbildades. Hon 
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berättar om hur hon fick sig både ett gott skratt men också en lärdom. En student frågade henne 

utifrån sina studieuppgifter om ”etiska ställningstaganden”. Ylva svarade att det inte var aktuellt 

på denna avdelning eftersom hon förknippade begreppet med döende patienter. Studenten 

påpekade försynt att tvångsåtgärder möjligen kunde räknas till begreppet: 

 

Och det är ju så självklart! Och det tänker jag ju på varje dag!! Ja, gud vad jag skrattade! Det 

blev helt befriande. Det var ju både pinsamt.. men det blev ju roligt. Och det blev ju också 

något jag aldrig glömmer. (Ylva) 

 

Viveka menar att det måste finnas tid för reflektion och eftertanke så att tvångsåtgärden kan 

försvaras ur olika aspekter. Att vara tillgänglig både för patienten men också för anhöriga har 

betydelse för kommunikationen som kan ge ett utbyte av erfarenhet och kunskap:  

 

/…/mamman ringde när han blivit utskriven och ville få prata med någon och då jobbade jag 

helgen och hon kom upp ändå på helgen och jag satt och pratade med henne, den tiden kunde 

jag ta och det tror jag var värdefullt. (Viveka) 

 

Leo beskriver hur han bemöter och kommunicerar med en patient med missbruksproblem för att 

ge utrymme för ett lärande, möjligen ömsesidigt till viss del då han måste odla sin empati: 

 

Framförallt att ha tålamod. Att ha.. vara konsekvent också med mig själv. Ibland kan man 

känna sig uppgiven och då ska man rycka upp sig då. Jag måste fortsätta att odla min empati 

för dessa patienter. (Leo) 

 

Flera av sjuksköterskorna berättar om sina första möten med psykospatienter i sin yrkeskarriär, 

att det är dessa möten de nämner i intervjuerna som stannat kvar i minnet. Ralfs första möten 

med psykiatrin har varit avgörande för om han skulle inspireras att lära sig mer eller avskräckas. 

Han berättar också om mötet med en ny patient: 

 

Det här första mötet är ju alltid lite intensivare eftersom man inte riktigt vet vem man har att 

göra med. Man måste lära sig den här patienten, man måste bygga upp ett förtroende och en 

allians... (Ralf) 

 

Att ha tillit till att man är i en läroprocess och träna upp magkänslan och så småningom våga lita 

på den och bli medveten om den som en kunskap. Det är i mötet med patienterna som Ralf lär 

sig och bär med sig erfarenheter till nästa möte och på så sätt utvecklas magkänslan. Han pratar 

om hur han formulerar sina erfarenheter och inser att han på så vis kan delge och påvisa 

kompetens till en mer oerfaren kollega: 

 

Det ger ju mig också lite mer säkerhet.. självförtroende i min yrkesroll. Jag kan ju använda det 

självförtroendet jag fick av dom mötena till dom patienterna jag har här idag/…/Ja, jag lär mig 
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någonting av alla patienter /…/Man kan ju inte bara säga.. det är bara att gå fram och förlita 

dig på din magkänsla. Magkänslan kanske inte är lika utvecklad… som min. (Ralf) 

 

Han tyckte sig få möjligheter att reflektera under intervjun och han skulle gärna göra det i större 

omfattning till exempel genom handledning. Det skulle främja möjligheten att förmedla sina 

kunskaper till andra: 

 

Man skulle kanske behöva gå lite djupare så där. Fundera över varför gör jag så. På så sätt 

skulle man också kunna förmedla den här informationen och kunskapen till dom andra på ett 

bättre sätt. (I: Så ens kunskaper kunde förmedlas bättre om man fick fördjupa sin egen 

reflektion?) R: Ja, precis. Sen skulle det vara bra att ha någon slags forum också där man kan 

ha såna här reflektioner tillsammans med andra. Tyvärr så .. vi har ingen handledning eller så.. 

(Ralf) 

 

Camilla reflekterar över mannen i tvättstugans beteende som är en minnesbild från en tid innan 

hon var sjuksköterska. Detta var hennes första möte med en schizofrenidiagnostiserad person. 

Hon berättar att hon inte vågade fråga patienten så mycket: ”man hade ju bara hört så där..ooh.. 

schizofreni, usch läskigt”. Jag frågade vad hon lärt sig: 

 

Tålamod.. för det första. Sen lärde jag mig ju att inte bagatellisera en annan människas 

upplevelse.. för när man såg.. då jag hörde annan personal prata om det, ”oh han är så jobbig 

för man ska sitta där och titta på den här tvättmaskinen”. Då hade ju jag det tänket också. 

(Camilla) 

Det var upplevelsen av hans ångest som fick henne att förstå vilken plåga det innebar för honom 

att lämna tvättmaskinen. Hon beskriver attityden hos övrig hemtjänstpersonal. Hon ändrar 

bemötandestrategi på ett sätt som gör att mannen klarar att lämna tvättstugan. Hon lärde sig 

förståelse, fick respekt för hans ångest. Med den kunskap och erfarenhet hon nu har skulle hon 

ha bemött honom på ett annat sätt: 

 

Alltså han mådde såå dåligt! Över att behöva lämna tvättmaskinen. Det var liksom.. ja! Så det 

lärde jag mig nog. Lite mer förståelse för att .. dom är inte bara knäppa utan.. deras verklighet, 

det här var ju så ångestladdat. /…/ om  jag varit i samma situation nu skulle jag ha frågat mer 

om det, vad stod det för att han var tvungen att göra det i samma ordning. Vad hade hänt om 

han börjat dammsuga hallen istället för köket? Alltså .. vad det stod för. (Camilla) 

 

I en starkt berörande situation måste ställa sina egna känslor utanför menar Camilla. Hon lärde 

sig detta som skötare på en rättspsykiatrisk avdelning och menar att det är lite samma tänk, att 

man inte låter känslorna påverka bemötandet och vården: 

 

Alltså jag hjälper inte henne genom att sitta och gråta med henne, det är inte min uppgift./…/ 

Bortse ifrån brottet, ..även om det var en hemsk pedofil, så fick man, ja man var tvungen att 

ställa sina egna känslor utanför helt enkelt. (Camilla) 
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Karin talar om att man får träna på att klara provokationer. Det händer att man blir kallad fula 

saker av patienterna: 

 

Jag kan ju bli arg men det går över väldigt fort och jag kommer ganska fort in i att .. jag blir 

inte arg personligen. (Karin) 

 

Sammanfattning 

Sjuksköterskorna vittnar om att de i sin hemmiljö reflekterar på olika sätt. En dröm ger Ylva en 

reflektion till ett mer balanserat förhållningssätt till en patient som kräver stora omsorger och 

stort engagemang. När hon handleder sjuksköterskestudenter är ett annat tillfälle att få 

reflektera, ibland bryskt och hon blir varse sin ”hemmablindhet”. Att reflektera över utförda 

tvångsåtgärder ser Viveka som ett sätt att förbättra arbetssättet och kunna försvara åtgärden ur 

olika synvinklar. Tid är en viktig faktor. Både egen tid för reflektion och tid och tillgänglighet 

för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan patient, anhöriga och sjuksköterskor. Det har 

betydelse för att inte förlora ett ömsesidigt lärande beskriver respondenterna. För att förstå 

patientens bevekelsegrunder kan man behöva odla sin empati men måste samtidigt ställa krav 

och utmana patientens värderingar och beteende säger Leo. Med tålamod försöker han ingjuta 

hopp och uthållighet hos patienter och budskapet är att inte ge upp men samtidigt kämpar han 

med att inte själv ge upp som sjuksköterska. Magkänsla kan utvecklas och formuleras så att 

kunskapen går att förmedla till mer oerfarna kollegor menar Ralf. Lärande sker från möten med 

patienten, han får en erfarenhet som han kan ta med till nästa möte med en annan patient vilket 

ger honom ett ökat självförtroende. En fördjupad reflektion innebär att man lättare kan förmedla 

sina erfarenheter och kunskaper säger Ralf. Ett forum för sådana reflektioner skulle vara att få 

handledning. Kommunikation utgjorde en grund för utveckling av en patients beteende och 

minnet av mötet använder Camilla under intervjun till att ställa frågor men samtidigt påvisa att 

lärande har ägt rum. Patienten lärde sig att lämna tvättstugan. Det ger en potential för ytterligare 

utveckling för att tackla sina tvångshandlingar och få större handlingsfrihet och leder till ett mer 

ändamålsenligt beteende. Hemtjänsten blev en erfarenhet rikare som kan inspirera till ytterligare 

utveckling och lärande. Camilla lärde sig förståelse och fick belöning för sitt tålamod, sitt 

intresse och sin lust. Om en patient uttrycker stark ångest kan man som sjuksköterska behöva 

sätta sina egna känslor åt sidan, inte dras med i inlevelse, detsamma gäller då man inte får 

blanda ihop brott och person. Flera sjuksköterskor berättar om sina första möten under 

yrkeskarriären vilket antyder att de blivit särskilt minnesvärda. Många reflekterar fortfarande 

över sitt första intryck av en psykospatient och verkar inspireras till ytterligare lärande genom 

dessa möten. Karin blir inte arg personligen utan har tränat på att ta emot provokationer.  
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Analys 

Med utgångspunkt från Relationen 

Känsligt bemötande med tydligt budskap 

Att skapa allians, en relation till patienten, är en återkommande strävan. Ylva säger sig ”lirka 

med kaffe och cigg” även om det inte är så hälsosamt för kroppen. Troligen stimuleras med 

detta bemötande tiden och rummet. Patienten kan känna en viss trivsel genom hennes omsorg 

om välbefinnande. Hon möter patienten i hans eller hennes värld och moraliserar inte över 

hälsoaspekter. Det kan vara en definition av ett balanserat, känsligt bemötande som ska lämna 

ett budskap. Budskapet bör värna om relationen och alliansen med patienten. Leo vill förmedla 

budskapet att inte ge upp men måste själv kämpa med att inte ge upp och gör det genom att odla 

sin empati. Att erbjuda och dela vårt varande med den vi älskar gör oss delaktiga i världen.
128

 

Leos drivkraft är kärlek till människor och han känner sig som en del av mänskligheten. I ett 

existentiellt mänskligt avseende letar vi i mötet med den andre efter livets mening.
129

 Relationen 

måste vara omdömesfull och relevant för situationen. Att som Rebecka leva med i nuet och inte 

alltid se helhetsbilden av patientens liv och inte jämföra med sina egna värderingar och sin egen 

livsvärld i denna situation kan också anses som ett balanserat och känsligt bemötande. Enbart 

kärlek räcker inte som metod för att få kunskap. I mötet med vekhet, sårbarhet och oskuld finns 

ett ansvar som skapar en självförglömmande pedagogisk situation och som ger oss möjlighet att 

få syn på det unika hos en mänsklig varelse.
130

 Karin har behov av att bjudas in, att få 

bekräftelse från patienten. Den tilliten har betydelse för i vilken utsträckning sjuksköterskan 

faktiskt tar kontakt och hur mycket hon får djupare förståelse för patienten, en antydan om hur 

känslig relationen är. Den utjämnas i bådas behov av att bli bekräftade och bli sedda och blir på 

så vis ömsesidig. En patient som är avvisande riskerar att förbises, att inte erbjudas samma 

möjlighet till gemenskap. Respekt och en känsla av att vara förstådd och älskad är 

grundläggande för att kunna lära sig.
131

 Flera sjuksköterskor talar om patienter som trevliga i 

olika termer; ”jättegullig; stort hjärta; kände mycket för henne”. Patienter som upplevs så verkar 

stanna kvar länge i minnet, relationen blir varaktigare. De har kvar personen i sitt minne som en 

referens i livet och i arbetet. Att vårda är att bry sig och bli delaktig och komma ansikte mot 

ansikte med livets mysterier.
132

 En patient som personalen upplever som trevlig har lättare att 

mobilisera en omvärld som bidrar till att utveckla ett unikt subjekt. Om miljön inte erbjuder 

möjligheten och inte överbryggar den svårighet vissa patienter har med att ta kontakt genom att 

till exempel vara taggiga eller tillbakadragna minskar också möjligheten att utveckla ett unikt 

subjekt. Ralf talar om en känsla av att ”inte finnas” som då kan förstärkas. Viveka talar om att 

ha utfört ”ett bra arbete” som kan ses som en beskrivning av att ha arbetat pedagogiskt och 
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130 Ibid., 6-7. 

131 Ibid., 145. 

132 Ibid., 5-6. 
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kommit så långt man kan för tillfället i kontakten eller relationen med patienten. Kontakten var 

komplicerad på grund av patientens neuropsykiatriska diagnos säger Viveka. Diagnosen kan 

utgöra ett hinder för fortsatt relationsbygge, att man ger upp då förutsättningarna ser dystrare ut 

med en diagnos som inte inspirerar till utveckling utan snarare beskriver begränsningar och 

”tak” för utveckling.  

Med utgångspunkt från Rummet 

Det stängda rummet 

Om vi ser på de situationer där rummet har en dominant ställning i berättelserna så tänker jag 

först på det faktum att sjuksköterskorna arbetar på låsta avdelningar, det stängda rummet. Det är 

det rum psykotiska patienter vårdas i inom slutenvården. Man skriver inte ut patienter till gatan 

men det är ett ställningstagande man inom slutenvården får kämpa för att upprätthålla inför 

samhällsrummet. Leo menar att en samsyn utanför slutenvårdens rum kunde koncentrera sig på 

att kämpa mot det ofrånkomliga istället för som nu kämpa mot människor, sårbara kroppar, som 

hamnat i svårigheter. Relationer i samhällsrummet skulle göra livet lättare för psykospatienter. 

De lagändringar som gjorts i samhällsrummet angående den makt man får utöva genom 

tvångsvård haft betydelse för ändrade attityder och beteenden hos Ylva.  

Hemmet som rum 

En bindning till rummet beskrivs där vårdtagaren inte vågade lämna rummet. Han vågade inte 

ens lämna blicken från tvättmaskinen. Att patienten inte vågar kan man ifrågasätta, det vi säkert 

vet är att mannen inte lämnade tvättmaskinen men anledningen till denna fixering är oklarare.  

Sjuksköterskan tolkar det som att mannen inte trodde maskinen skulle tvätta om den inte 

övervakades. Det finns andra möjliga tolkningar. Kanske kände mannen en bindning till de 

kläder som for runt där inne, löddrades och sköljdes. Kläder verkar ibland fungera som en extra 

hud på kroppen för psykospatienter och något som kan vara svårt att ta av sig och byta, snarare 

sätta på sig flera lager av. Kanske var det en nära relation till en ”extra hud” som var 

trygghetsskapande för mannen. Det är också möjligt att mannen kände ren fascination över ett 

mekaniskt fenomen som var svårt att slita sig ifrån. Ungefär så som man kan fastna framför en 

TV-skärm även om det inte är särskilt intressant. Här var det något lugnt och tryggt, man vet 

vad som skall hända, en avkopplande förströelse som påverkar tiden. Det finns dramatiska 

sekvenser i ett tvättprogram, plötsligt spolar den i nytt vatten, eller tömmer ut det och 

centrifugeringen kan uppfattas närmast hissnande i hastighet och buller som skulle kunna vara 

ångestdämpande. Det som i första anblicken ser ut som en bindning till rummet kan lika gärna 

vara en relation till kläderna eller en trygg plats för kroppen som erbjuder förströelse eller 

ångestdämpning. Alltså finns möjligheterna att tolka in relationer mellan existentialerna: rum - 

kropp; relation – kropp; tid – kropp. Berättelsen ger en vision om hur hemmet som rum blir en 

pedagogisk arena med andra möjligheter än rummet låst avdelning. 

Frånvaro av rum 

Tiden för den patient som får en tvångsinjektion kan bli ett fruset ögonblick. Det är ett omvittnat 

trauma hos många patienter som vi i psykiatrin har ansvar för att bearbeta i efterhand. Flera 

personer håller i patientens kropp. I en berättelse skrevs patienten ut direkt till gatan efter att ha 

fått en tvångsinjektion. Denna situation stannade som ett obehagligt minne hos Viveka. Kvinnan 



 

49 

 

skrek och bad för sitt liv, hon kände att hennes kropp var hotad av skrämmande människor, en 

avstängd relation och en frusen tid. Hemlöshet innehåller känslor av främlingskap och 

sårbarhet, vi blir det rum vi är i.
133

 Så kroppen och tiden är framträdande livsexistentialer i 

denna situation och relationen till kroppen kompliceras på flera plan och leder till att rummet i 

bemärkelsen hemlöshet snarast förstärks. Alltså har man snarast förvärrat kvinnans tidigare 

hemlöshet, frånvaro av rum genom att attackera samtliga livsexistentialer. Kvinnan hade 

visserligen en lägenhet men den kunde hon inte använda. Detta är en vanligt förekommande 

situation att psykospatienter inte längre finner trygghet i sitt eget hem. Kvinnan gick med alla 

sina vagnar med böcker och sov ute på olika ställen. Att bära med sig sina saker kan tolkas som 

ett försök att behålla relationen kropp och rum, housekeeping.
134

 I samhällsrummet anser flera 

sjuksköterskor att patienter inte får det stöd de behöver som skydd mot frånvaro av rum, 

patienterna lever med utmaningen av en bruten helhet, ett försummat hjärta, en frånvarande 

Andre.
135

 Numer är Vivekas relation till läkare sådan att hon skulle reflektera och reagera över 

om en liknande situation uppstod igen. Hon berättar om att ha ”blivit varm i kläderna”, att hon 

nu vågar ta en diskussion med läkare och ventilera etiska aspekter vid tvångsåtgärder så att 

åtgärden kan försvaras från olika synvinklar.  

Stämning 

Stämningen i rummet kan likna den vid ett annalkande åskväder menar Ylva. En metafor för ett 

annalkande hot, något respektingivande och i olika grad skrämmande för oss människor. Alla 

skräms inte av annalkande åskväder, en del är paniskt förskräckta. Det man kan notera då ett 

åskväder är på väg är en förändring i ljuset. En del får huvudvärk. Sjuksköterskan talar om 

ändrade tonfall, ansiktsuttryck och ögon, eller en kitslighet mellan patienterna som hon som 

sjuksköterska lär sig läsa av bättre ju mer hon känner patienten. Med verktyg som skratt och 

humor kan sjuksköterskan komplettera sin kropp som personal och kan vinna framgång i 

alliansbyggandet med en patient. Viveka menar att genom att använda en humor som båda 

förstår kan hon stärka en relation. Med sin kropp som verktyg kan hon förändra stämningen i 

rummet och på så vis få tiden att förändras. Humor och skratt skulle kunna vara en metod att 

avleda en uppseglande hot och våldssituation genom att förändra stämningen. Man kan skapa en 

självförglömmande pedagogisk situation genom att avdramatisera och minska spänningen i 

stämningen.
136

 

Med utgångspunkt från Tiden 

För att återkalla minnet av en patient tittar sjuksköterskan bort mot en punkt bakom mig i 

rummet men ursäktar sig, ”nu tittar jag där för att jag tänker”. Det kan tolkas som att mitt 

ansikte framför henne distraherar hennes minnesbilder. En tom fläck i rummet kan bättre tillåta 

henne att minnas och framkalla bilder. Hon behövde flytta sig i minnet till en annan plats och 

behövde minska nuets, tidens, betydelse.  
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Attityder 

Att som nyutbildad inte ha ”egen erfarenhet av varken jobb eller liv eller … på gott och ont” 

säger sjuksköterskan. Tillägget, ”på gott och ont” kan vara en tillfällighet, något sjuksköterskan 

inte tänkt över. Det kan också finnas en djupare mening. Livet förändrar en på ett sätt som gör 

att till exempel vissa arbetsuppgifter får en ny innebörd och uppfattas annorlunda. Det 

engagemang sjuksköterskan kände inför vården av kvinnan som skedmatades under flera 

månader kan vara svårare att känna inför patienter senare i yrkeskarriären.  Livet förändrar ens 

värderingar. Mänskligt varande är både något man är och något man försöker vara.
137

 På så vis 

är livet dynamiskt och ger möjlighet till ett ständigt lärande. Sjuksköterskan ser hur hennes 

attityd förändrats sedan lagändringen av tvångsvården. Hur hon först drogs med av den negativa 

inställningen till den nya lagen. Tiden innebär oftast nya förutsättningar för övriga 

livsexistentialer. Fenomenologisk filosofi är personlig och situationsbunden och reflektioner 

görs utifrån ett personligt engagemang. Det kräver en pedagogik som kan följa växlande 

omständigheter.
138

 Kroppen förändras på olika sätt, inifrån och på utsidan. Man får nya 

relationer som ger nya insikter som förändrar relationerna på nytt i ständigt nya rum. Regler 

som kommer uppifrån och utifrån utmanar ens värderingar och attityder. 

Med utgångspunkt från Kroppen 

Förmedla ett budskap 

Sjuksköterskor kan förmedla ett språk till patienterna med sina kroppar, antingen en och en eller 

i gruppbildningar. Man kan samlas i grupper av personal och förmedla en inbördes samhörighet 

som utesluter, exkluderar patienten eller man kan sprida ut sig bland patienterna och inbjuda 

dem till samtal, inkludera patienten i en mänsklig gemenskap, ett mänskligt varande.  Vård är 

att bry sig, erbjuda och dela vårt varande. 
139

 Kroppar är viktiga maktfaktorer i det låsta 

rummet. En oberäknelig patient gör att Rebecka inte går in i hans rum själv utan står utanför 

med medicinen. Det antyder en balansgång mellan att visa sig osäker på patienten vilket 

möjligen kan påverka patientens egen trygghet med sig själv och tilliten till sin egen kropp. 

Rebecka funderar på om patienten stärker sin kropp och beter sig oberäkneligt utifrån ett behov 

av att få makt. Han verkar gåtfull och beskrivs med motsägelsefulla egenskaper, ett tilltalande 

yttre som verkar skapa osäkerhet, sjuksköterskan antyder både reservation och fascination. Ralf 

talar om självsäkerhet och trovärdighet i mötet och definierar det med en delvis kroppslig 

trygghet i sin yrkesroll. Leo talar om professionalitet och beskriver det som ett känsligt 

bemötande vilket verkar relevant i ett möte med vekhet, sårbarhet och oskuld och det ansvar 

som det mötet kräver.
140

 Leo talar om att förmedla ett tydligt budskap och om jag i den 

situationen Rebecka beskriver beaktar hans rekommendationer för ett känsligt bemötande skulle 

hållningen innehålla förväntningar som kan lugna situationen. Förväntningar på patienten som 

ger möjlighet att öka tilliten till sig själv, att till exempel inte vara en skräckinjagande person, 

att inte vara rädd att skada andra. 

                                                      

137 Van Manen, 5. 

138 Ibid., 155. 

139 Ibid., 5-6. 

140 Ibid., 6-7. 



 

51 

 

Lindring 

Att avleda patienten som tycker det är obehagligt att ta blodprov gör att sjuksköterskan flyttar 

patientens uppmärksamhet till en annan tid, framåt eller bakåt men inte här och nu, utan bort 

från detta rum.  Hon skall göra ett ingrepp i patientens kropp och använder tid. Hon stärker sin 

relation genom ett vänligt småprat. Genom att avleda vid blodprovstagning skapas ett annat 

rum, ett mindre oroande eller otäckt rum. Patienten förflyttar sig i tiden och glömmer sin kropp. 

Det är rimligt att tro att han eller hon kan bli tacksam mot den som lindrar obehaget, lidandet 

och relationen stärks. En stärkt relation och en förmåga att ha klarat av ett obehag mot sin 

kropp är en hoppingivande faktor för patienten.  

Stärka sin förnuftiga kropp 

En patient vill komma hem för att kunna fortsätta sitt missbruk. Det är rimligt att tro att hans 

kropp känner ett sug medan hans förnuft säger att han bör avstå, alltså två motstridiga 

ambitioner inom honom. Avdelningen som rum håller patienten ifrån bruk av droger. Rebecka 

beskriver en ambivalens hos patienten, vissa dagar vill han lägga av med droger, andra dagar 

vill han hem och fortsätta. Hon känner själv en viss ambivalens. ”Vad ska vi hjälpa honom 

med?” Hans missbruk kulminerade, i ett främmande rum, under en utlandsresa och han fick 

hämtas hem av anhöriga, med hjälp av hans relationer. Hans kropp var inte kapabel att klara 

återresan själv. Patienten behöver specialisthjälp för sitt drogberoende, för att stärka den 

förnuftiga sidan av sin kropp och på så sätt förhindra psykossymptom.  

Vems känslor och när? 

Sättet att framföra sitt lidande påverkar hur berörd sjuksköterskan blir. Patienten gick in i en 

annan personlighet och återupplevde tortyr och våldtäkt som hon utsatts för och gick i terapi för 

på ett traumacenter. Patienten led, liggande på golvet, skrikande på engelska och med 

avvärjande rörelser mot en imaginär inkräktare. En tydlig gestaltning i sin kropp. Under dagen 

var hon en vacker, välsminkad och välklädd kvinna som talade bra svenska och rörde sig ute i 

samhället. Kvinnan hade tvingats till sexuella handlingar som gjorde att hon återupplevde 

kvävningskänsla. Då sjuksköterskan berättade om denna upplevelse blev hon tårögd och tog ett 

djupt andetag, senare illustrerade hon kvinnans rörelser men kom på sig med att detta inte syns 

på bandupptagningen under intervjun. Det ger många intressanta reflektioner och varje moment 

skulle kunna skärskådas i ännu finmaskigare detaljer: Sjuksköterskan relaterar till kvinnans 

upplevelse av kvävning; relation -kropp. Hon ser kvinnan liggande på golvet och illustrerar 

detta; rummet – kropp men även tid; sjuksköterskan förflyttar sig till en svunnen tid och 

återupplever något mer från kvinnans berättelse. Hon har i ett annat sammanhang berättat att 

hon ställer sina egna känslor utanför, hon hjälper inte kvinnan med att gråta med henne men i 

återberättandet kan hon tillåta sig att beröras och återuppleva något av kvinnans känsla i sig 

själv, ett nytt rum, en ny tid, en ny relation och en ny upplevelse i sin kropp.  

Livsexistentialer 

Från min egen erfarenhet av att arbeta på en psykosavdelning gör jag några reflektioner över 

livsexistentialerna. Jag tänker mig att livsexistentialerna skulle kunna ordnas efter dominans. 

Man kan fråga vilken livsexistential fokuseras i denna situation för att stärka eller begränsa en 

eller flera av de andra? Den låsta psykosavdelningen där rummet har en fast position som kräver 
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kompensation från övriga livsexistentialer men som också lätt kan förstärkas och därmed 

förminska övriga livsexistentialer. Man kan försöka kompensera patienten som är inlåst genom 

att undvika maktspråk bland personalen, genom att hitta aktivitet som gör att tiden upplevs, här 

och nu, kortare och man kan arbeta med relationen till patienten. Man kan också arbeta med 

själva rummet för att kompensera mot ”det låsta” genom ”hemtrevlighet”. I motsats kan man 

utöva påtryckning genom att förstärka personalens kroppsliga maktspråk då en patients tillstånd 

och mående kräver till exempel tvångsåtgärder. Patientens kropp får här en underordnad plats, 

den får anpassas till ett faktum; en låst dörr. Om man i rummet sjukhuslokalerna fokuserar på 

renlighet, säkerhet och stadiga rutiner kommer kroppen som livsexistential att minska i 

betydelse. Möjligheterna att utföra aktivitet så att tiden inte skall upplevas långtråkig blir 

beroende av hur mycket fokus som lagts på renlighet, säkerhet och stadiga rutiner. Arbetet med 

att skapa allians med patienten kan ju ha enklare eller svårare omständigheter i miljön. Om man 

tar fasta på tiden så skulle aktivitet och behovet att bryta upp dagen i sekvenser fokuseras mera 

och rummet skulle behöva anpassas till detta. Då kanske inte en TV-apparat har den centrala 

platsen utan istället rum för musiklyssning, en massagefåtölj, stafflier och teckningsmaterial, ett 

pingpongbord eller träningsredskap skulle få en viktigare plats eller åtminstone komma i fråga. 

Det finns möjlighet att använda det låsta rummet som ett skydd och trygghet mot en hotande 

omvärld. Har man inget fokus på aktivitet så blir vistelsen i det låsta rummet ytterligare 

decimerad för livsexistentialen kropp. Relationen i det låsta rummet med fokus på renlighet, 

säkerhet och stadiga rutiner och en aktivitet anpassad till dessa krav kommer att ha en 

tillbakadragen position. 

Lärande 

Fenomenologi som vetenskap lämpar sig för att ta emot berättelser från olika människor.
141

 

Patientens sätt att framföra sitt lidande, sin berättelse har betydelse för hur omgivningen förstår. 

En berättelse som ter sig verklig, alltså en ögonvittnesskildring berör medan patientens rädsla 

för något fiktivt har svårare att skapa inlevelse av respondenten. Drömmen kan beskriva vad 

man är uppfylld av. Den kunde klargöra relationen till en patient som genom sin passiva protest 

krävde stora omsorger av personalen. Den kan ge en distanserad möjlighet att se på sitt liv som 

det ter sig just nu. En förvrängd version av verkligheten som man kan bäva inför, skratta åt eller 

bara strunta i. Vilken ståndpunkt man än intar kommer drömmen från det egna livet och 

erbjuder på så sätt en aspekt. Det kan vara ett sätt att tala om sitt liv som en metafor och göra 

samtalet ofarligare och ändå lärorikt. Mänsklig erfarenhet blir aldrig uttömmande beskriven.
142

 

Formuleringen av människors liv, vilka ord som används i beskrivningen har betydelse för hur 

omgivningen kan sätta sig in i den Andres livsvärld. Fenomenologi är ett språk som sjunger 

världen, en fenomenologisk studie är en poetisk aktivitet.
143

 Formulering speglar patienten, 

sätter ord på sjuksköterskans uppfattning om honom eller henne. För att kunna lära sig krävs att 

man känner sig respekterad, förstådd och älskad.
144

 Formuleringen kan andas hopp och 
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framtidstro eller minska patientens tilltro till sig själv och sitt framtida liv, sina möjligheter att 

utvecklas. Sjuksköterskan har viss makt att stärka eller bryta ner självförtroendet. 

Empati? 

Om en patient uttrycker stark ångest behöver Camilla sätta sina egna känslor åt sidan, inte dras 

med i inlevelse. Hon lärde sig detta i ett sammanhang då det gällde att inte blanda ihop brott och 

person. På liknande sätt beskriver en annan sjuksköterska att hon på arbetet gläds åt att 

patienten skrivs ut även om vistelsen hemma, för patienten, inte blir så lång. Hon följer 

patienten utan att tänka på hela livssituationen. Kanske ställer hon sina känslor utanför i den 

direkta kontakten med patienten. Däremot när hon kommer hem till sina barn kommer känslor 

av sorg fram, hon får en helare bild av patienternas livsvärld och framtid och jämför den med 

sitt eget liv.  Identifikation och empati understryker avgrunden mellan jag och den Andre menar 

Levinas. 
145

 Med empati riskerar sjuksköterskan i denna situation att utgå från att patienten 

befinner sig i samma situation som henne och har samma känslor i situationen. Skulle hon ha 

den helhetsbilden i kontakten med patienten riskerar hon förmedla sorg över till patientens liv. 

Den sorgen är inte relevant för patienten.  

 

Camilla gjorde mig rörd under intervjun. Båda våra kroppar reagerade på berättelsen. Jag 

lyssnade till en återberättelse från en återberättelse från en upplevd händelse. En frusen tid, ett 

ögonblick som tinades upp och utlöste tårar i våra ögon. En annan tolkning är att jag rördes av 

sjuksköterskans känslor, inte primärt av berättelsen. En tredje tolkning är att sjuksköterskan 

rördes av min reaktion på hennes berättelse. Eftersom jag inte minns vems tårar som kom först 

återstår bara dessa spekulationer.  Camilla gör en jämförelse med en annan patients oro som är 

svårare att ta till sig. Leo talade om behovet av att odla sin empati i mötet med en patient som 

manipulerar utifrån sin livsvärld som missbrukare. Leo måste öka sin förståelse för denna 

patients livsvärld. Här krävs en överbryggande aktivitet, ett etiskt lärande.
146

 Sjuksköterskan 

verkar behöva växla mellan att odla sin empati och ställa sina känslor utanför. 

Förväntan 

En sjuksköterska talar om tiden, att ”se tiden an”. Hon gör det i samband med en patient som 

hon inte upplevt så stora framsteg med. Det förgångna ändras när vi lever mot framtiden som 

börjar ta form av ett hemligt mysterium av upplevelser. 
147

 När det gäller framsteg blir tiden en 

viktig faktor men även förväntningar tänker jag mig. Vi ser livet an antingen genom hopp och 

förväntan eller genom desperation och brist på livslust. Med uppmärksamhet på ett spektrum av 

möjliga gensvar som patientens sårbara tillstånd erbjuder kan sjuksköterskan formulera 

framsteg i patientens kropp, rum och relation.
148

 Med stegvisa målsättningar kan man skapa 

tilltro hos patienten, tilltro till sina egna resurser, ett tilltagande självförtroende. Man skapar 

också ett lärande av att uppmuntra sig själv och kunna säga; ”se, vad jag har lärt mig och nu 

klarar att hantera.” Sjuksköterskorna talar om de varaktiga relationer som utmärker arbetet med 
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psykospatienter, att de kommer ihåg sjuksköterskornas namn långt efteråt. Uppenbarligen gör 

personalen ett starkt intryck på patienten som håller över tid. Sjuksköterskor som känner 

patienten kan ju också jämföra och ge respons på en utveckling i patientens tillstånd.  

Reflektion 

Tid är en viktig faktor, både sjuksköterskans egen tid för reflektion och tid och tillgänglighet för 

utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan patient, anhöriga och sjuksköterskor. Här kan ett 

viktigt ömsesidigt lärande äga rum. Sjuksköterskan får kunskaper, formulerar målsättningar som 

stärker och stödjer patienten. Patienten får möjlighet att hitta fungerande strategier genom 

guidning av sjuksköterskan. En oetisk tvångsinjektion omöjliggjorde att få nödvändig 

information från patienten. Att reflektera över utförda tvångsåtgärder är ett sätt att förbättra 

arbetssättet med livsexistentialerna i minnet, minska rummets otäckhet, minska tidens frusenhet, 

göra minsta möjliga åverkan på kroppen och hålla fast i och odla relationen.  

 

Vårdtagaren sitter och vaktar tvättmaskinen och dammsuger på ett rituellt sätt, likadant varje 

gång, i samma ordning. Sjuksköterskan samlar ihop sina iakttagelser och finner ett begrepp för 

beteendet; tvångshandlingar. Sjuksköterskan förvånades över att man gått med i hans 

föreställningar istället för att ha förklarat hur saker hänger ihop. Hon satte upp delmål, förmådde 

vårdtagaren att lämna tvättstugan längre och längre stund. Vårdtagarens beteende tolkades som 

ett kontrollbehov, som att tvättmaskinen inte klarar jobbet utan vårdtagarens hjälp. Att bryta 

dessa mönster med både städning och tvättstuga var ångestladdat och det visade sig genom hans 

kropp som svettades.
 
Sjuksköterskan frågade vad beteendet stod för och frågan inspirerade till 

ett lärande. Hon informerar hur tvättmaskinen fungerar och uppmuntrar vårdtagaren att lämna 

tvättstugan först en kort stund, sedan allt längre. Jag tänker mig att lärandet var ömsesidigt då 

båda lärde sig något av samma situation även om de inte lärde sig samma sak. Vad vårdtagaren 

just nu lär sig från situationen vet vi inget om men respondenten fortsätter att reflektera.  

Kanske ruckades uppfattningen hos hennes kollegor om vad en jobbig vårdtagare också kan 

vara; en intressant och lärorik utmaning. Förutom det skulle man kunna använda Vivekas ord, 

här gjordes ”ett bra jobb”. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Provintervjun var en närmast hisnande upplevelse. Då jag en tid fördjupat mig i centrala 

teoretiska och filosofiska begrepp och nu satt med en levande person från verksamheten förstod 

jag vikten av att få plocka ut och både lyfta och lufta det som vanligtvis är detaljer i ens vardag. 

Jag märkte hur ord klingade på ett nytt och betydelsefullt sätt. Respondenten sa efter intervjun 

att det varit intressant att få tänka på sitt arbete på detta sätt.  

Sjuksköterskorna var följsamma och jag upplevde att det fanns risk att de kände sig förhörda. 

Jag kände därför behov av att bekräfta dem utan att ”lägga ord i munnen” på respondenten. Jag 

har ju trots allt egen erfarenhet av liknande arbete och ville inte förställa mig och låtsas helt 



 

55 

 

okunnig. Van Manen citerar Gadamers begrepp ”konsten att prova”, en konverserande relation i 

Sokrates anda; att inte göra den andre svag i dialogen utan föra en vänskaplig dialog och att 

fråga på ett sätt som stimulerar tänkandet.
149

 Trost skriver att respondenten gärna får uppfatta 

intervjun som ett samtal men intervjuaren får inte göra det.
150

 

Vid någon intervju fick jag snabbt ordna ett annat rum för intervju, det påverkade mig att stressa 

innan intervjun. Respondenten hade avsatt en timme och jag kände att den behövdes så väl, man 

vill hinna slå sig ner erbjuda något att dricka och medgivandet skall skrivas under.  

Det var mycket intressant och givande för mig personligen att möta andra strukturer och 

psykiatriska miljöer. På en ort hade brukarföreningen ett kontor i entrén till avdelningarna. Ett 

vänligt anslag på brevlådan som berättade att personerna här hade erfarenhet av att vara både 

patienter och anhöriga och att man vara hjärtligt välkommen att kontakta dem. Jag kunde slå 

mig ner utanför avdelningen och köpa enkel förtäring ifrån automater. Dessa arrangemang kan 

vara besvärande frånvarande på andra orter. 

Varje intervju innebar ett lärande för mig. Det var ett möte ansikte mot ansikte. Detta faktum 

gjorde att jag efter första provintervjun erbjöd respondenterna att blunda vid några av mina 

frågor. Jag avsåg att öppna för möjligheten att avskärma mitt ansiktes påverkan på mötet. Jag 

frågade inte respondenterna om det hade avsedd effekt. Respondenterna lämnade sig tillitsfullt 

till mina öron och ögon men också till min bandspelare. Ibland ville jag fördjupa en fråga men 

hittade inte rätt formulering för denna fördjupning. Formuleringen blev otymplig och jag 

riskerade att uppfattas som okunnig, oprofessionell och inkompetent. Jag behövde ge ett 

förtroendeingivande intryck. Ralf definierade ”självsäkerhet” som ett begrepp som kan stämma 

med denna kompetens. Respondenterna började sitt arbetspass med intervjun utom vid ett 

tillfälle. Det kan ha präglat intervjun. Jag uppfattar att det har stor betydelse när på dagen och i 

vilket arbetsskede man utför intervjun. Efter ett arbetspass är man trött och orkar inte reflektera 

på samma sätt och kanske inte ens dra sig till minnes, framförallt inte strukturera sina minnen. 

Jag gick alltmer ifrån intervjuguiden då jag kände att följdfrågorna var viktigare att fokusera på 

för att få den fördjupade intervju som jag önskade. Frågan om respondenternas tjänsts storlek 

fick ingen betydelse för mitt resultat, alla jag intervjuade arbetade heltid. Jag är själv osäker på 

om jag skulle orka arbeta heltid med psykosvård, men frågan ligger utanför forskningsfrågan. 

 

Redan under transkriberingen gjorde jag många reflektioner. Jag minns intervjuerna ganska bra 

men överraskade mig själv att jag faktiskt ställde önskvärda följdfrågor och att jag glömt att jag 

gjort det. Jag tolkar det som en närvaro i stunden som inte minnet uppfattat. Det gladde mig hur 

som helst och jag tar det som ett tecken på lärande. I efterhand kan jag se att jag kunde ha 

antecknat reflektioner under transkriberingen. Möjligen tappade jag bort några ”naiva” 

reflektioner. Det är slående hur man svävar mellan misströstan och förtröstan. ”Jag har inte fått 

fram något i intervjun” till ”vilken värdefull intervju”. Det är ännu mer hisnande hur man som 

en detektiv hittar skatter bland orden och uttrycken. Jag upptäckte ganska sent hur intressanta 

livsexistentialerna var som reflektionsverktyg. Just detta ord reflektionsverktyg var förlösande 

för min reflektion. Jag skrev direkt på datorn och märkte hur det ena ledde till det andra. Jag 

fick skriva snabbt för associationerna är flyktiga men mycket värdefulla.  
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Resultatdiskussion  

Mitt resultat ger beskrivningar av psykospatienterna som visar på skilda symptom som iakttagits 

av sjuksköterskorna. Det leder till ett behov av olika strategier för kommunikation. 

Sjuksköterskorna beskriver situationer där kommunikationen fungerat bra och när den fungerat 

dåligt men de beskriver även svårigheterna i kommunikationen. I berättelserna finns 

beskrivningar av lärande, ibland ett ömsesidigt lärande mellan sjuksköterska och patient.  

Psykotisk kropp 

Psykos kan yttra sig fysiskt på olika sätt. Viveka beskrev en patient med kramper och svårighet 

att gå. Hon kommer in på kroppsövningar och utövar själv yoga för att få möjlighet till 

eftertanke och hon har gått kurs i medicinsk yoga. Hon menar att det är ett underskattat 

hjälpmedel i psykosvård, att använda sig av kroppsövningar: 

 

För dom vet ju inte vad dom har för kropp och ben... Jag tror ju att det skulle vara otroligt 

värdefullt att jobba med kroppskännedom. Så i den bästa av världar skulle vi ha en 

sjukgymnast. (Viveka) 

 

I vårdprogrammet rekommenderas att patienten erbjuds till exempel basal kroppskännedom.
151

 

Sanseeha et al. studie visade att deltagarna, för att få sinnesro, använde sig av mindfulness, 

meditation och bön som de var förtrogna med genom sin buddistiska livsstil.
152 

Seikkula och 

Olsson beskriver hur man genom att konstruera begrepp och etablera symbolisk kommunikation 

gör rösten hörd, skapar identitet och hjälper människor att samspela, en möjlighet att skapa och 

återskapa berättelser, identiteter och relationer som konstruerar självet och en social värld. 
153

 

Olika kulturer erbjuder olika verktyg som fungerar olika bra för olika människor. På ”min” unga 

patients fråga om ”olika människor har olika psykoser” bör svaret vara – ja, och det medför 

konsekvenser för bemötande och omvårdnad. 

Lidandets form 

Diagnosen säger inte något om de problem patienten upplever eller uppträder med menar 

Camilla men den kan vara vägledande för bemötandet. En ”maniker” bör man hålla sig i 

närheten av för att det inte ska bära iväg säger Ylva. Sättet att framföra sina besvär på gör det 

olika lätt för sjuksköterskan att förstå patienten och hennes eller hans problem. Om en patient 

framför sina problem på ett sätt som uppfattas som osympatiskt och problemet dessutom saknar 

verklighetsgrund kan sjuksköterskor ha svårt att bemöta patienten på ett konstruktivt sätt. Det 

skapar problem för patienten som har rösthallucinationer till exempel. Dearing och Steadman 

har gjort en studie på hur vårdpersonal kan förbättra sin inlevelseförmåga av att höra röster 

genom ett röstsimulationsexperiment. Respondenterna i studien tyckte sig få bättre insikter i att 

vara störd av röster och kunde överbrygga missförstånden i kontakten med en patients 
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livsvärld.
154

 Berättelsen om psykos inifrån blir sällan beskriven. Journaler innehåller snarare 

betraktelser och antaganden. Cullberg anser att vi kan göra oss föreställningar om hur det känns: 

 

/…/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.
155

 

 

Rebecka beskriver en patient som trivs med sitt psykostillstånd och är svår att motivera till 

behandling. Ibland vill han sluta med droger för att i nästa stund önska att få komma hem och 

fortsätta sitt beroende. Roberts forskning säger att det inte blir konstruktivt med begreppet 

sjukdom. Fenomen som bland annat missbruk kan inte förstås utan att man uppmärksammar det 

existentiella vakuum som ligger i grunden. Uppgiften att hjälpa till att skapa mening och ge 

hopp borde vara en viktig uppgift för sjuksköterskor inom mentalvården skriver Roberts. 
156

 Leo 

talar om personalens attityd till bland annat missbrukare och om sin egen kamp att inte ge upp. 

Han måste odla sin empati för att kunna förmedla hopp och för att kunna bemöta denna 

patientgrupps manipulerande beteende. Rebecka beskriver en annan patient som har 

motsägelsefulla egenskaper och det verkar skapa osäkerhet i kontakten mellan sjuksköterska 

och patient. Friberg tar upp dels möten mellan patienters och personalens livsvärldar men också 

mellan ”medicinska och livsvärlds-röster”, vidare skriver hon att sjuksköterskor undviker 

existentiella frågor.
157

 Mötet med psykos kan ses som ett etiskt möte och ett möte mellan två 

verkligheter. Halvars-Franzén skriver: ”I leken krävs närvaro, öppenhet och en beredskap att 

möta lekens andra deltagare, på så sätt har leken mycket gemensamt med ett etiskt möte.” 
158

 

Från mitt arbete som sjukhusclown har jag starka minnen av en kommunikation, ett ibland helt 

ordlöst möte. Seikkula och Olson beskriver psykos som en temporär, radikal och skrämmande 

alienation från ett ingen-mans-land där det inte finns ord för outhärdliga upplevelser. De föreslår 

”dialogism” och citerar franska filosofen Lyotard som säger att det viktigaste är att lyssna och 

när man talar skall man tala som en lyssnare.
159

 Leo beskrev sin uppgift som att ”guida patienten 

tillbaka till verkligheten”.  

Ångest, känslighet och drömmar 

Beskrivningen av ångest har oftast negativa förtecken och ses som ett hot både av patienter och 

av sjuksköterskor i den psykosvård jag har erfarenhet av. Van Deurzen ser ångesten som en 

drivkraft och existentiella terapeutens uppgift är att hitta kreativa sätt att gå vidare, inte förändra 

eller bota klienten.
160

 Även känslighet har ofta negativa förtecken i psykiatri. Jag använder 
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ibland röstpedagogens berättelse i mina möten med patienter, hur han så småningom insåg att 

det var känsligheten som var hans viktigaste egenskap, att det var den han använde sig av i 

mötet med sina elever. Berättelsen om vem vi är, vilka ord som beskriver våra egenskaper har 

betydelse för hur vi uppfattar oss själva. Fascinationen med en välskriven roman tänker jag, är 

väl just detta att vidga ordens innebörd och på så sätt nyansera och berika upplevelsen av livet. 

Människor projicerar sina aktuella bekymmer och karakteristiska förhållningssätt i tillvaron på 

sina drömbilder. Drömmarnas funktion kan bestå i att ge bilder som underlättar orienteringen, 

man kan på så vis utveckla bilderna vidare, och låta drömmarna bli en vägledare som kan ge 

både hopp och klarhet.
161

 Man kan få lättare att orientera sig i livsrummet, se proportionerna 

tydligare, hur man disponerar och använder sina möjligheter. Drömmen klargjorde relationen 

mellan Ylva och kvinnan som krävde stort engagemang. 

Sjukdomsinsikt 

Patienten tycker sig ofta inte ha behov av medicinen. Camilla funderar på om hennes 

ambivalens gör att hon förstår patienten bättre. Pedagogikens strävan är; ”att ge mer än jag kan 

omfatta” och ”ta emot utöver jagets förmåga”.
162 

Att övertala en patient som misstror 

medicineringen på olika nivåer måste ses som ett pedagogiskt uppdrag. En inställning hos 

sjuksköterskan av osäkerhet, tveksamhet och ambivalens är just vad Todd efterfrågar i 

undervisningssituationen för att undvika våld och få till stånd ett lärande. Lärandet skulle här i 

bästa fall leda till att patienten fick sjukdomsinsikt. ”Utan sjukdomsinsikt” ser man ofta i 

läkarjournaler över en psykospatient. Vad innebär denna beskrivning? Ett varande som inte 

deltar, som ser världen som ett spektakel och är ensamt men också oantastligt.
163

 Patienten ser 

inte samma problem som personalen, läkaren. Personalen kan inte beskriva hur psykos känns. 

Sägandet och det sagda är olika aspekter men också varandras förutsättningar.
164 

Sägandet 

kunde vara patientens perspektiv när det gäller psykos och det redan sagda är de slutsatser 

vården drar av det som iakttas av patientens beteende. Här kan man finna en terminologi för 

etiken.
165

 Sägandet eller patientens föreställning och livsvärld väger lätt mot omvärldens 

bedömning. Utan sjukdomsinsikt isoleras man och blir ensam och oantastlig, fångad i sin egen 

sanning.
166

 Det kan vara en beskrivning av mötet mellan en patient ”utan sjukdomsinsikt” och 

vårdpersonal. Vården borde fokusera på ”problem med livet och levandet”.
167

 Begreppet 

sjukdom är inte konstruktivt menar Robets. Moderna människor har ökat sin självförståelse men 

den förståelsen för med sig en tyngre börda av förståelse. Känslor av meningslöshet; fenomen 

som depression, aggression och missbruk kan inte förstås utan att man uppmärksammar det 

existentiella vakuum som ligger i grunden. Uppgiften att hjälpa till att skapa mening och ge 

hopp borde vara en viktig uppgift för sjuksköterskor inom mentalvården skriver han. Roberts 

                                                      

161 Van Deurzen, 221, 233. 

162 Todd, 199-200. 

163 Levinas, 90. 

164 Halvars-Franzén, 182. 

165 Ibid., 182. 

166 Levinas, 90. 

167 Roberts, 280-281. 



 

59 

 

förespråkar ett bredare filosofiskt perspektiv. Om man inte blir förstådd stigmatiseras man och 

isolerar sig men räddningen kan vara en endaste person som förstod.
168 

 ”Öppna dialogansatsen” 

hjälper till att skapa en berättelse om personens psykotiska kommunikation, man eftersträvar att 

förstå snarare än konsensus.
169

 Hamilton Wilson menar att sjuksköterskan bör inse att patienten 

är den verklige experten på erfarenhet av psykos. För att relationen mellan sjuksköterska och 

patient ska vara värdefull krävs att båda är redo att förändra sitt tänkesätt, sina känslor och sin 

uppfattning om den andre.
170

 Det skulle innebära att vårdpersonal eftersträvar att möta patienten 

på halva vägen. Det förhållningssättet krockar möjligen med det medicinska perspektiv där 

vårdpersonal äger kunskapen om sjukdomen och behandlingen av den. Trots att 

policydokument betonade att patienter och deras vårdare/anhöriga är ”experter i upplevelse av 

psykisk sjukdom och dess konsekvenser” rankas forskning på området lägst enligt en 

översikt.
171

 Att se patienten som expert är snarast en motsats till att uppfatta patienten som 

”utan sjukdomsinsikt”. 

Basvård 

Patientens problem är sammanlänkade med deras personlighet och förutsättningar i stunden och 

gör situationerna olika för varje patient.  Det innebär att man inte kan använda rutin annat än 

som övergripande hållning tänker jag, till exempel att fokusera på fysisk basvård.  Enarsson et 

al. visar att personal trodde på vårdplaner för att patienter skulle tillfriskna medan patienter 

betonade relationer och personal som präglas av genuin värme och mänsklighet samt som 

trodde på patientens tillfrisknande.
172

 Ylva poängterar det fysiska fokus man bör ha på 

omvårdnaden, patienterna kan inte tillfriskna utan dessa omsorger. Leo beskriver att hans kärlek 

till patienterna vägleder honom att se till deras bästa i en omvårdnad med många nyanser. 

Arbetet med psykospatienter är intressant och ibland förbättras deras tillstånd mycket snabbt 

säger Ralf.  Forchuk tar upp att sjuksköterskor tyckte det var stimulerande att ändra sina roller i 

förhållande till klienten från att bistå med hjälp vid symptom av psykos till att bli delaktig i en 

rehabilitering som i ökande grad drevs av klienten själv.
173

 Genom att sätta upp mätbara mål, så 

som Camilla beskrev angående mannen i tvättstugan, kan man skapa en utvecklingspotential för 

patienten. I denna läroprocess är både patienter och sjuksköterskor delaktiga. Sjuksköterskor 

kan lära sig att förfina de formuleringar som ger god effekt på självförtroendet hos patienten. 

Om sjuksköterskan lyckas väva in en lagom utmaning och förväntan som hon vet att patienten 

kan klara att uppnå, kanske redan har uppnått men ännu inte fått bekräftad, så kan en 

måluppfyllelse ge en stärkt självtillit hos patienten. Det här resonemanget går över i 

dokumentationsaspekter och jag lämnar ämnet då det är omfattande och ligger utanför denna 

studie.  
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Balanserat och känsligt bemötande 

Ett balanserat och känsligt bemötande kan vara att leva med i nuet, bortse från helhetsbilden av 

patientens liv så som Rebecka beskriver och inte jämföra med sina egna värderingar i denna 

situation. Trovärdighet och livserfarenhet ses som viktiga egenskaper hos sjuksköterskan vid 

mötet med psykospatienter för att patienten skall känna hoppfullhet. Hoppfullheten kommer ur 

en realistisk tillförsikt som jag förstår det. Sjuksköterskans och patientens relation utjämnas i 

bådas behov av bekräftelse och behov att bli sedda och på så vis kan en patient som är 

avvisande förbises. Kan man och ska man arbeta pedagogiskt i en situation där en patient är 

avvisande? Roe et al. beskriver i sin forskning att inåtvändhet rankades av patienter som bästa 

strategi 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 avskiljande. Det är viktigt fokusera på 

vad som förhöjer individens känsla av att vara en värderad och självständig människa .
174

 Van 

Deurzen menar att depression kan vara orsakad av att man dragit sig undan normalt liv. En 

strävan mot ett autentiskt liv innebär att man håller ut i en känsla av verklighet och har omsorg 

om något eget.
175

 Jag tycker detta är intressanta synpunkter eftersom isolering ofta ses som ett 

problem i psykosvård. Uppenbarligen behöver ”isolering” problematiseras.  

Kroppen som verktyg i mötet 

Sjuksköterskan använder sig själv som verktyg i mötet med psykospatienter. Det handlar om en 

förmåga att förstå patientens situation och hjälpa till att hantera de svårigheter patienten möter. 

Leo talar om professionalitet och om att ”man måste visa sig trygg i sig själv”. Jag associerar 

det till en fysisk utstrålning i kroppen. Vidare anser han att man bör kunna ”lyssna utan att lova 

för mycket”. Det antyder att sjukdomen är allvarlig, det kommer att finnas svårigheter på vägen 

och det bör man inte dölja. ”Tala om för mig vad du känner för din situation just nu.” Leo börjar 

där patienten är, söker efter de problem patienten själv upplever. För att i någon mån och på 

något sätt få klarhet i denna fråga krävs en förtrolighet mellan sjuksköterska och patient enligt 

min erfarenhet. Leos nästa frågor är kanske snarare förhållningssätt än frågor: ”Jag vill veta vem 

du är och hur kan vi hjälpa dig?” Han förordar förhållningssätt som verkar relevanta: Inte för 

ivrig, inte för bestämd, inte för omhändertagande, inte heller vara för slapp utan man bör hitta 

en balans däremellan. Bemötandet går ut på att guida patienten tillbaka till verkligheten. Lindh 

et al. talar om mod som kan ses som ett ontologiskt koncept med egenskaper som; inre styrka, 

tillförlitlighet/äkthet, auktoritet, att vara jordad/rotad, uthållighet, förtroendeingivande genom 

självförtroende och en känsla av frihet och beslutsamhet men också ses som en tillgång i en 

etisk situation. Mod kan också ses som en kreativ process, att skapa handlingsutrymme mellan 

chanstagning och säkerhet.
176

 Ylva och Ralf talar om livserfarenhet som bör kunna utveckla 

flera av dessa kvaliteter.  
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Förhållningssätt 

Ward har undersökt hur personer med både bipolär sjukdom och drogberoende upplever sin 

situation.
177

 Det viktigaste var att bli lyssnade på, att bli accepterade och förlåtna av sin 

omgivning för att bli produktiva i samhället. Deltagarna önskade att ha någon de litade på att 

diskutera sina hälsofrågor med och utifrån denna kommunikation skapa individuella planer för 

att mota svårigheter i sina liv. När personal har attityden att en patient är jobbig, tråkig eller att 

de har svårt att förstå en missbrukare så erbjuder man misstro och hopplöshet. Det är brist på 

kompetens säger Leo och jag drar slutsatsen att det skadar möjligheten för patienten att känna 

hoppfullhet och inspireras till utveckling och därmed även till växande och lärande. En patient 

som klarar av en blodprovstagning som upplevts som otäck kan stärka självförtroendet och öka 

möjligheterna till lärande. Det kan ses som att i den pedagogiska roll man har som sjuksköterska 

uppmärksamma patientens möjliga gensvar i sitt sårbara tillstånd. 
178

 Leo menar att 

professionalitet i psykosvård är; ett balanserat och känsligt bemötande med många nyanser, en 

balansgång mellan olika förhållningssätt för att guida patienten tillbaka till verkligheten. Det 

handlar om en förmåga att kontinuerligt förnya jaget och vara uppmärksam på hur jag förändras 

i mötet med den andre. Todd anser utifrån Levinas att avsiktlighet reducerar de risker som 

behövs för ett lärande och för att skapa en etisk interaktion 
179

 Många situationer som 

sjuksköterskor i psykosvård ställs inför kräver att klara av oförutsedda situationer med 

oförutsägbara människor som ofta saknar tillit till sin omgivning. Levander slår fast att olika 

patienter har behov av att närma sig sina problem på olika sätt och beroende på vilken fas av 

förloppet patienten befinner sig. Det ger skäl till att både forskningsmässigt och kliniskt 

använda individuella, behovsanpassade planeringar i vården av psykos.
180

 För att klara 

uppgiften som psykiatrisjuksköterska har Ralf behövt fylla på sina egna livserfarenheter, särskilt 

som ung och nyutbildad. Leos drivkraft är människokärlek och humanism, som ger ett intresse 

för hur människor har det och kan få hjälp att få det bättre. Intensiva känslomässiga upplevelser 

som psykoterapi eller en stark och långvarig ångest sätter spår i hjärnan.
181

 Ylva avråder från 

djuplodande samtal under tvångsvård och med pågående psykos men däremot bör patienten 

erbjudas samtal i öppenvården.  

Inlevelse 

Ralf föreställer sig patientens situation, att han ligger på golvet och är fasthållen. Han tänker sig 

höra personalens röster som talar med varandra och inte med honom. Han gör en tolkning; att 

patienten inte känner sig närvarande. Psykoterapeuten Barbro Sandin talar om hur en psykos 

kan kännas som ”att man inte finns”.
182

  Ralfs hållning är tydlig; att tala med patienten, hålla 

patienten uppdaterad med vad som händer och vilka planer man har som personal. Begreppet 

”empati” blir intressant att belysa eller talar vi här snarare om intersubjektivitet? 
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Intersubjektivitet handlar inte om relationen mellan rena medvetanden eller relationen mellan 

rent fysiska kroppar utan om en relation mellan levda kroppar som subjekt.
 183

 Vi föds in i en 

intersubjektiv värld. Intersubjektivitet är ömtålig och kan bryta samman om vi inte möter den 

andre som ett subjekt i en ömsesidig dialog som i efterhand blir min privata historia säger 

Merleau-Ponty. Detta varande i världen, vi-et, är en viktig grund för att förstå andra 

människor.
184

 Sjuksköterskan föreställer sig hur det känns att bli fasthållen och får på så sätt en 

förståelse för patientens situation. Camilla beskriver hur hon ställer sina känslor utanför 

situationen, ”jag hjälper inte patienten med att gråta med henne”. Det senare beskriver en affekt 

som ligger nära till hands i mötet med patienten som återupplever ett trauma. Kvinnan arbetar 

med sitt trauma. Hon går på traumacentrum för behandling. Det är sin egen upplevelse kvinnan 

bearbetar. Hur skulle hon känna det om någon annan går in i samma känslor? Det finns en risk 

att hennes utlevelse skulle störas. Det finns ju också en möjlighet att kvinnan skulle känna en 

delad börda. Frågan är vilket sätt som är tryggast att förhålla sig till som sjuksköterska?  

Levinas ger ett entydigt svar: Att försöka ”vara i den andres kläder” stänger snarare till 

möjligheten till kommunikativ öppenhet och lärande från den Andre.
185

 Jag ser det som en 

annan situation att i efterhand tänka sig in i hur patienten känner det och reflektera över sitt 

bemötande. Ralf kan väga för och emot, han befinner sig inte i ett direkt möte med patienten. 

Empati har en plats i vårt känsloliv men vi skall veta att lärande genom empati förleder oss att 

tro att den Andre är ungefär som jag.
186

  

Handledning 

En sjuksköterska beklagar att han inte har tillgång till handledning. Han menar att fördjupad 

reflektion ger honom möjlighet att formulera tyst kunskap. Det i sin tur ger möjlighet att lättare 

förmedla tyst kunskap till mer oerfarna kollegor. Det ger ju också en utvecklad kompetens för 

arbetsledning av personal. Möjligen har även patienten glädje av denna formulerade tysta 

kunskap. För att ett lärande skall äga rum räcker alltså inte rådgivning eller konsultation skriver 

Lauvås och Handal.
 187

 Inledningen och utgångspunkten för handledning beskriver de som att 

hitta punkten där den lärande befinner sig, en relation mellan denna punkt och den kompetens 

som skall erövras. Handledaren bör handleda med didaktisk reflektion för att individen skall 

klara situationer som ställer etiska och omdömesfyllda krav. Begreppen ”självsäkerhet” och 

”blivit varm i kläderna” är uttryck för en tryggare yrkesroll. Kanske är det också synonymt med 

civilkurage men också med yrkeskompetens. Lauvås och Handal tar upp tre sorters expertis: 

Rutinexperten, den artistiska experten och den adaptiva experten och kommer in på 

metakognitiv kompetens (en uppmärksamhet och medvetenhet om sitt eget tänkande) vilken 

saknas hos de två första experterna. För att utveckla en adaptiv expert krävs variation och 

oväntade inslag i de situationer man möter under utbildningen. Vidare att man belönas för 
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förmåga till nytänkande samt en miljö som vågar utmana det trygga och etablerade.
188

 För att 

klara uppgiften som psykiatrisjuksköterska har en sjuksköterska behövt fylla på sina egna 

livserfarenheter, särskilt som ung och nyutbildad. Var det ett sätt att öka den tysta kunskapen? 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna säger sig trivas mycket bra med psykospatienter. Är 

det användandet av sin tysta kompetens som fascinerar sjuksköterskorna? 

Zoner för lärande 

Hawkins och Shohet talar om tre zoner: trygghetszonen, lärandezonen och panikzonen. I 

trygghetszonen behandlar man personen framför sig slentrianmässigt, som en typ av människa 

utan att ta hänsyn till det unika. I lärandezonen är man på gränsen mellan vad man vet och vad 

man ännu inte känner till. Här får man vara beredd på att inte alltid veta och vara trygg med det. 

Paradoxalt nog, menar författarna att en avspänd hållning till lärande gör det lättare att lära sig 

nytt, man begår färre misstag och lär sig mer. I panikzonen hamnar man bortom sin kompetens 

och kapacitet och flyr till det man har kontroll över. Författarna refererar till fyra föreställningar 

som sätter käppar i hjulet. Om jag anser att jag måste: vara kompetent; ha kontroll; vara 

konsekvent; känna mig trygg. Att utöka remsan mellan trygghetszon och panikzon, att våga vara 

inkompetent, inte ha kontroll, vara inkonsekvent och otrygg är att ge plats för lärande. Samma 

författare tar upp hur posttraumatisk stress skiljer sig från yttre stress. En person med 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är inte öppen för nya kunskaper, syndromet skapar en 

mur där alla vägar till självförnyelse är stängda till dess tillståndet har bearbetats.
189 

Det här 

känns viktigt i min verksamhet, då många patienter befinner sig just i panikzonen och många 

troligen har haft eller fortfarande lider av PTSD. Funktionstester och begåvningstester måste 

anpassa sina slutsatser efter dessa förhållanden. Genom att ge patienten hopp om att klara av en 

obehaglig situation kan det friläggs en potential för lärande, att kunna klara även en annan 

obehaglig situation. Genom att identifiera vilka framsteg patienten gjort, benämna dem och 

påvisa dem kan man utöka zonen för lärande.
190

 Att bistå en patient att klara en obehaglig 

situation kan stärka patientens självförtroende. 

Samhällsaspekter 

Maddocks fann att sociala myndigheter var svåra att nå och ansågs ha svag förståelse för 

patientens agerande.
191

  Psykospatienter kommer ganska ofta tillbaka för vård. Vi ser det som 

positivt när de kommer in i ett tidigare skede och på frivillig väg (HSL).
192

 Många vårdas under 

lång tid och jag anar att detta kan vara svårt att motivera för sjukvårdspolitiker. Om det är varje 

inläggning som räknas positivt i ekonomiska termer samt en ”effektiv” vårdtid, då kommer vi 

att ha dåliga resultat. Om man mäter hur frekvensen och inläggningstillstånd och mätt över 

längre tid kanske vi skulle ligga bättre till. Uppgifter i Regionala vårdprogrammet beskriver 
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kostnadseffektivare vård med Fallskärmsprojektets rekommendationer mätt över en treårsperiod 

av nyinsjuknade jämfört med sedvanlig psykosvård.
193

 Regionala vårdprogrammet 

rekommenderar korta slutenvårdstider men där har det stor betydelse hur kommunen och 

öppenvården fungerar och är organiserad. Vad händer när man arbetar på en arbetsplats med 

uppdrag att företräda en svag röst i samhället och känner att man inte gör denna röst rättvisa? 

Leo säger rakt ut; ”det ger mig ett depressivt tillstånd”. Motvikten för hans del är ett arbetsteam 

han ingår i som drar åt samma håll. En grupp människor som delar samma värderingar. En 

grupp som har respekt för varandras uppgift. Detta är en tröst i hans arbete. Han antyder att de 

också delar en uthållighet, jag anar en viss livlighet hos Leo då han tänker på detta arbetsteam. 

Intervjun äger rum i deras konferensrum och bilden av arbetsteamet verkar lätt att framkalla ur 

minnet. Leo säger: ”det som skulle vara bra ute i samhället att alla skulle stödja varandra och 

visa makt över det ofrånkomliga.” Det ofrånkomliga tolkar jag i det här fallet som en patient 

med psykossjukdom.  

Önskan, förväntan, avsikt 

Att som sjuksköterska undvika att gå in i en patients rum, underförstått för att inte råka ut för 

våld. Verktyget kroppen måste känna säkerhet för att kunna utstråla trovärdighet. En förhållning 

som utgår från att göra patienten mer trygg med sig själv kan ses både som förväntningar och 

som önskningar från sjuksköterskans sida om hur mötet skall avlöpa och vad det ska leda till. 

Rebecka beskriver att patienten ”är snygg”, hon kan förstå att kvinnor som möter patienten ute 

blir attraherade och inte förstår att han är sjuk. Den mask vi bär omkring i livet innebär att 

omvärlden kommer att tolka oss på ett visst sätt, omvärlden speglar oss och speglar också 

förväntningar på vem vi ser ut att vara. Vi kommer att bearbeta förväntningarna och reflektera 

dessa impulser mot vår bild av oss själv. Naturen av mänskligt varande är både något man är 

och något man försöker vara.
194

 I anblicken av en publik händer något med tiden men också 

med kroppen, rummet och relationen. I detta spänningsfält använder vi den Andre för att skapa 

oss själv, skapa vårt inre. Det är för mig en tydlig koppling till maskteaterarbete. Jag har 

iakttagit hur maskskådespelaren anpassar sitt beteende till publikens förväntningar och kan 

ibland låta publiken ”regissera” hela scener. En uppmärksamhet och reflektion över hur 

sjuksköterskan med olika nyanser bemöter patienten blir i skenet av denna aspekt särskilt viktig 

och intressant. Det är tydligt både för mig själv i mina möten med psykospatienter och i 

respondenternas berättelser att vi arbetar med etiskt känsliga möten. Att göra rätt, genomsyrar 

vårt arbete särskilt mycket, psykiatri är ett känsligt område med många nyanser. Todd talar om 

att avsiktlighet reducerar de risker som behövs för ett lärande och för att skapa en etisk 

interaktion. 
195

 Hon förtydligar att det är förmågan att förändras i mitt möte med den Andre och 

det är ingen lätt uppgift. Att använda ”rätt bemötande” i praktiken i olika situationer kräver 

självkontroll och reflektion. Forchuk fann att studien gjorde att personal blev mer engagerade i 

klientens framtid och möjligheter och fokuserade mindre på förvirring och hallucinationer, de 

gav mer akt på klientens självförtroende. Även organisationen utvecklades mot att tillåta mer 
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långsiktiga och meningsfullare relationer mellan personal och klient som fördjupade tilliten.
196

 

Ett intresse utifrån angående det arbete som utförs verkar uppenbarligen stimulerande och 

lärande. Vi kan alla göra ännu bättre och här inkluderar jag i högsta grad mig själv. Jag tror att 

förbättring kan ske genom ökad kunskap och ett samtal där vi får tillfälle att reflektera över vår 

insats. Jag tror också att arbetet med sig själv i förhållande till sina arbetsuppgifter är 

stimulerande och ökar ens lust till arbetet. Denna övertygelse var min drivkraft i denna 

undersökning.  

Vidare forskning 

Det finns många lösa trådar i denna studie att fortsätta att undersöka. Några av dem är: Hur kan 

sjuksköterskans dokumentation runt psykospatienter utvecklas så att patienten är experten? Hur 

kan kommunikationen med psykospatienter utvecklas? Hur arbetar man inom slutenvården med 

ett ständigt varierande arbetsteam som behöver hitta ett ”känsligt”, trovärdigt, hoppingivande 

och lärande bemötande?  

 

                                                      

196 Forchuk et al., 269-276. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE EFTER PROVINTERVJU 2 

Presentation av mig; att jag är sjuksköterska på en psykosavdelning i Stockholm; att jag nu gör 

en intervjustudie; att jag kommer att säkerställa att varken patienter eller sjuksköterskan kan 

identifieras. Jag avser innan intervjun ha lämnat intervjumedgivandet och fått det underskrivet. 

Jag vill tala med dig om hur du upplever att arbeta som sjuksköterska med patienter som har 

psykos. Det är alltså din upplevelse jag undersöker. Det är ögonblicket jag vill fånga och 

detaljer i ögonblicket. Först: Hur länge har du arbetat med psykosvård som sjuksköterska? Hur 

gammal är du? *Hur stor tjänst har du?(tillägg efter intervju 3) 

 

Berätta om något möte med en patient som har stannat kvar i ditt minne. Om du skulle beskriva 

patienten och dennes beteende – hur skulle du säga då? Ev. följdfrågor: Vad gjorde du? Varför? 

Hur upplevde du mötet? Vad hände sedan? Lärde du dig något i mötet? 

Ev. om inte det redan kommit upp: Om du tänker på ditt jobb. Vad tycker du är det svåraste, 

jobbigaste du har upplevt, med patienterna? Något som berört eller påverkar dig. Du får gärna 

berätta om någon patient. (Ev. fördjupningsfrågor: Hur menar du? Kan du förklara? Kan du 

berätta mer? Uppmärksamhet på: rummet, tiden, kroppen och relationen. Försöka fånga aspekter 

av inlevelse.) 

 

Vad är det finaste du har varit med om i kontakt med patienterna? Har du någon sådan patient 

som du tänker på?( Ev. fördjupningsfrågor) 

 

Kan du berätta om några konkreta situationer som du minns speciellt: 

Blodprovstagning 

Administrering av läkemedel,  

 

Temaord: Ev. uppmana respondenten att blunda. 

Ansikte 

Sjukdom 

Makt 

Rädsla om det inte kommit upp under samtalet 

Kärlek 

Hur har du upplevt detta samtal, denna intervju? 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 
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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 (D-uppsats). 

 

Inom ramen för detta genomför jag en intervjustudie.  

 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av möten med psykospatienter 

och eventuella lärande i dessa möten inom slutenvården. 

 

Frågeställningar:  

Hur beskriver sjuksköterskorna psykospatienterna? 

Hur beskriver sjuksköterskorna kommunikationen i mötet med psykotiska patienter? 

Upplever sjuksköterskorna någon form av lärande i sina möten med psykospatienterna? 

 

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: Eva Eliasson 

                                                                                                                                                                                               

tel.nr till Birgit : 070-270 82 24                                                                                                                                                                                         

e-post: till Birgit <071birfre@student.su.se>      till handledaren: eva.eliasson@utep.su.se 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information:   

 

Ort och datum                                     Namn 

 

 

mailto:eva.eliasson@utep.su.se


 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


