
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2017:36 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kommunikation och personcentrerad vård 
Vårdpersonalens upplevelse av sin förmåga att kommunicera med patienter 

med psykisk ohälsa 
 
 
 

Carolina Lindström 
Viktoria Nilsson 

 
 

 
 
 

 
  



Uppsatsens titel: Kommunikation och personcentrerad vård  
Vårdpersonalens upplevelse av sin förmåga att kommunicera 

med patienter med psykisk ohälsa 
 

Författare: Carolina Lindström och Viktoria Nilsson  
 

Huvudområde: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Specialistsjuksköteutbildning med inriktning psykiatrisk vård  
 

Handledare:  Annelie Sundler  
 

Examinator:  Lena Hedén  
 

  
 
Sammanfattning    
 
  
Samtalet är ett av dem främsta arbetsverktygen i den psykiatriska omvårdnaden. 
Kommunikationen är betydelsefull för att bjuda in och göra patienten delaktig i vården 
och skapar även tillit och trygghet. Om kommunikationen brister kan det medföra lidande. 
Vårdpersonalens förmåga att möta och kommunicera är en förutsättning för en 
personcentrad vård. Syftet med studien är att beskriva  och jämföra sjuksköterskor och 
skötares upplevelser av sin förmåga att möta och att samtala med patienter med psykisk 
ohälsa och deras anhöriga utifrån en personcentrerad vård.  
 
En mixad metod har använts där datamaterialet har samlats in genom frågeformulär. Data 
har analyserats både kvalitativt och kvantitativt. Resultatet visar att vårdpersonal skattar 
generellt hög förmåga i att möta och kommunicera med patienter med psykisk ohälsa. I 
resultatet framkommer svårigheter att fördela tid och planera vården med patienter och 
anhöriga efter gemensamma beslut. Information och kommunikation tenderar att bli 
generell och inte anpassad efter patienten. Betydelsen av vårdpersonalens empati  i vården 
är framträdande men kan bli en källa till arbetsrelaterad ohälsa i form av empatitrötthet.  
 
 
 
Nyckelord: Personcentrerad vård, psykiatrisk omvårdnad, kommunikation, delaktighet, 
empati.  
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INLEDNING 

 
Som sjuksköterskor i den psykiatriska vården har vi ett intresse för de mellanmänskliga 
möten som dagligen sker mellan omvårdnadspersonal och patienter med psykisk ohälsa. 
En del i dessa mellanmänskliga möten är kommunikationen, både den verbala och den 
icke verbala. Mötet ska vara öppet och inbjudande där patienten är delaktig och kan ges 
tid till att uttrycka sina behov och önskemål. Av olika anledningar kan det vara svårt att 
få till en bra kommunikation, inte minst med patienter med psykisk ohälsa som kan 
uttrycka och förmedla sina behov och problem på många olika sätt. Psykisk ohälsa kan 
medföra att patienten har svårt att se behovet av vård. Vårdpersonalen behöver vara 
lyhörd och visa ett intresse för att förstå patientens mående för att skapa en bra 
vårdrelation. När kommunikationen kantas av utmaningar behövs det kunskap för att 
skapa förståelse och kunna mötas i ett mellanmänskligt möte. Vi avser därför lyfta den 
psykiatriska vårdpersonalens kunskap i att möta och samtala med patienter med psykisk 
ohälsa som ett led i att öka förståelsen kring vårdpersonalens kompetens. Kunskaper 
behövs om hur olika områden inom personcentrerad vård och kommunikation upplevs 
utifrån vårdpersonalens perspektiv. Även kunskap om patienters delaktighet och hur den 
kan främjas.  
 

Begreppsförklaring 
Inom den psykiatriska slutenvården är idag olika personalkategorier verksamma. På den 
aktuella enheten där studien är genomförd arbetar skötare, undersköterskor, 
sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med inriktning mot 
psykiatrisk omvårdnad. I föreliggande studie används det gemensamma samlingsnamnet 
vårdpersonal när fokus är på hela arbetsgruppen med samtliga arbetskategorier. Studien 
avser att ha främsta fokus på gruppnivå, varför vårdpersonal används som en gemensam 
enhet för all personal inom den psykiatriska slutenvården som arbetar med omvårdnad 
för patienter med psykisk ohälsa.  
 
Vidare görs en uppdelning av hela arbetsgruppen till två personalkategorier som benämns 
skötare/undersköterskor och sjuksköterskor. Detta för att se eventuella skillnader mellan 
medicinskt ansvarig omvårdnadspersonal, d.v.s. sjuksköterskor och allmän 
omvårdnadsansvarig personal som är skötare/undersköterskor. 
 
BAKGRUND 

Grunden i hälso- och sjukvård är att vården skall bedrivas med respekt för människans 
lika värde, värdighet, självbestämmande och integritet. Varje människa skall bemötas 
efter den unika individens speciella behov och sammanhang. Detta kräver lyhördhet och 
att vården planeras och genomförs tillsammans med patienten (Socialstyrelsen 2009). 
Enligt Patientlagen (3 kap, SFS 2014:821) bör information anpassas till mottagarens 
ålder, mognad, erfarenhet, språkliga förmåga, bakgrund och andra individuella 
förutsättningar. Den som ger informationen ska försäkra sig om att mottagaren har förstått 
innehållet och vid behov ska information lämnas skriftligen med hänsyn till mottagarens 
förutsättningar. 
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Patienter som vårdats inom psykiatrisk slutenvård i Västra Götalandsregionen har uppgett 
att de inte har bemötts med omtanke och respekt i samma utsträckning som patienter i 
andra områden. De beskriver också att de inte känt sig delaktiga i planeringen av vården 
(Socialstyrelsen 2010, ss. 29-30). Sammanställning från patientnämnden 2015 visar att 
anmälningar från patienterna ökar. Det är framförallt brister i bemötande, kommunikation 
och information till patienter och anhöriga som beskrivs. För att bidra med god vård 
behöver vårdpersonal kunna identifiera patientens problem och individanpassa 
informationen och göra den begriplig. Genom att förbättra kommunikationen kan detta 
stärka patientens upplevelser av god vård (IVO 2016, ss. 5-4, 9).   
 

Kommunikation 
Kommunikation kan definieras som ett ömsesidigt utbyte, samtal, dialog eller 
tankeutbyte. Genom att kommunicera kan patienters behov förstås och tillmötesgås, och 
kommunikationen möjliggör också ett samarbete. Alla patienter har unika egenskaper och 
förutsättningar för att ta emot och förmedla information om sitt hälsotillstånd. 
Kommunikation är mer än bara språket. Det handlar om tecken och signaler som behöver 
tolkas och det finns ingen säkerhet i vad uttrycken betyder. Även ord kan behöva tolkas 
då de kan vara tvetydliga. Tillsamman är den verbala och icke verbala kommunikationen 
komplex (Eide & Eide 2009, ss. 22-23). 
 
 
Kommunikation i vårdsammanhang 

Professionell kommunikation är inte detsamma som den kommunikation som används i 
det dagliga livet av privatpersoner. Omvårdnadsorienterad kommunikation har som syfte 
att stödja, vara hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och återställa hälsa och lindra 
lidande (Eide & Eide 2009, ss. 22-23). Kommunikationen ska vara ett informationsutbyte 
och användas för att etablera relationer (Sundler, Råberus & Holmström 2017). 
 
Att inte kommunicera är omöjligt eftersom valet att inte säga något och vända sig bort 
också är en kommunikation. Kommunikation är grunden i vårdprocessen där det 
mellanmänskliga mötet förstärks (Wiklund Gustin 2015, s. 325). Även känslor och empati 
kommuniceras omedelbart och omedvetet. Som vårdpersonal är det viktigt att ha 
kännedom om att känslor kan smitta av sig. Trygghet, hopp och optimistisk energi speglar 
av sig i kommunikation. Reflektion i hur kommunikationen med patienten framhävs blir 
därför viktig (Eide & Eide 2009, s. 45). God kommunikation med vårdpersonal kan 
medföra en ökad upplevelse av hälsa men den behöver inte vara förenlig med klinisk 
förbättring av hälsa. Om sjuksköterskans kommunikation upplevs kontrollerande skapar 
detta en försämrad medbestämmanderätt för patienten i behandlingen, vilket gör både 
motivation och resultat sämre (Street, Makoul, Arora & Epstein 2009).  
 
 
Kommunikation och hälsa 

Kommunikationens komplexitet och vilka element i kommunikationen som skapar vilken 
utgång är inte fullt klarlagt. Mer kunskaper behövs om relationen mellan kommunikation 
och hälsa. Men det finns vissa gemensamma nyckelegenskaper i kommunikationen som 
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har särskild betydelse. Dessa beskrivs vara; hur informationsutbytet ser ut, hur osäkerhet 
blir hanterad, om patientens egenvård möjliggörs, hur patientens känslor blir bemötta, om 
vårdare- och patientrelationen möjliggörs och hur beslut fattas. Ett empatiskt möte 
minskar rädsla och oro och kan även öka känslor av hopp och optimism. Det egna värdet 
kan också stärkas och har en påverkan på hälsan. Den icke verbala kommunikationen som 
beröring och tonläge beskrivs ha direkt inverkan på patienters hälsa och välbefinnande 
(Street et al. 2009). Förmågan att förstå och använda information för att förbättra sin hälsa 
kräver kognitiva och sociala färdigheter. Därför ställs krav på hur informationen 
kommuniceras och görs tillgänglig. Genom utbildning kan inställning och förmåga att 
kommunicera med patienten utvecklas (SBU 2013).  
 
 
 

Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård förhindrar att patienten hamnar i en  roll som passiv mottagare. En 
aktiv roll i beslutsfattandet i hälso- och sjukvården uppnås genom kommunikation och 
samarbete mellan patient och vårdgivare. Att arbeta personcentrerat där patientens styrkor 
och förmågor framhävs kan medföra mindre nyttjande av vården vilket leder till 
effektivisering och minskade kostnader för hälso- och sjukvården (Castro, Van 
Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus & Van Hecke 2016). Personcentrerad vård skall 
grundas i patientens autentiska värden. Arbetssättet kräver att sjuksköterskan erkänner 
självbestämmanderätten för patienter som en grundläggande och värdefull mänsklig 
rättighet (McCormack 2003).    

Personcentrerad vård är idag nära förknippat med god vård och innebär att individens 
värderingar och önskemål utgör grunden för vården och att patienten är delaktig i beslut. 
Vården bör vara flexibel och anpassningsbar och förändras efter patientens 
livsomständigheter.  
 
Viktiga element i den personcentrerade vården beskrivs innefatta;  

•   Individanpassad och målinriktad vårdplan baserad på personens önskemål 
•   Kontinuerlig utvärdering av patientens mål och vårdplan 
•   Patienten ska vara en del i det tvärprofessionella teamet 
•   Finnas en kontaktperson för patienten och kontinuerlig kommunikation 
•   Patient- och anhörigutbildning för att stärka autonomi och fatta grundade beslut 

gällande sin vård (American Geriatrics Society Expert Panel 2016) 
 

Det kan vara en utmaning att bedriva personcentrerad vård. Exempelvis beskriver 
patienter med psykisk ohälsa upplevelser av att inte bli sedda och nonchalans från 
personal som inte lyssnar till det uttryckta behovet. Det förekommer brister i 
kommunikationen som kan skapa en maktobalans. Utebliven kommunikationen kan ge 
känslan av att vara starkt underlägsen vårdpersonal och kan förstärka patienters lidande 
(Sundler, Råberus & Holmström 2017).  
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Personcentrerad vård kräver att vårdarbetet har gemensamma mål och att vårdrelationen 
är jämlik. Vård som är personcentrerad ger säkerhet och styrka till de egna förmågorna. 
Att bli involverad och erkänd gör det möjligt att aktivt delta i beslut och planera för 
framtiden. Patienter med psykisk ohälsa uttrycker att de vill mötas med respekt för den 
de är och inte utifrån sin diagnos. Patienter med psykisk ohälsa beskriver att de blev 
utlämnade i beslutsfattandet vilket kunde medföra att behandling och stöd inte blev 
förenliga med patientens upplevda behov (Dahlquist Jönsson, Schön, Rosenberg, 
Sandlund & Svedberg 2015).  
 

 

Delaktighet i vården 
Patienter uttrycker att delaktighet i vården innebär eget ansvar. Patienterna önskar 
stöttning av personalen när måendet är som sämst. Inkännande och ett flexibilitet hos 
vårdpersonalen värdesätts (Johansson, Skärsäter & Danielsson 2009). Patienter beskriver 
att de vill dela ansvaret för sin vård tillsammans med personalen och värdesätter ett ärligt 
vuxet möte (Molin, Graneheim & Lindgren 2016). När vårdpersonal visar empatiska 
egenskaper medför det att patienten känner sig viktig och delaktig (Greenfield et al. 
2014). Vård som grundas i förståelse för patientens livsvärld, önskemål och behov 
upplevs medmänsklig. När patienter känner sig sedda upplevs hopp (Arman & Rehnsfeldt 
2007).  
 
Vård som gör patienten delaktig medför att sjuksköterskor  känner högre tillfredsställelse 
med vården och deras arbete (Lehuluante, Nilsson & Edvardsson 2012). När det saknas 
förståelse från personalens sida om att bjuda in patienten till att vara en aktiv deltagare i 
sin vårdplanering ses detta medföra att patienterna faktiskt blir ointresserade i att delta 
(Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson 2014). Studier utifrån olika 
patientgrupper inom psykiatrisk slutenvård visar stora variationer mellan uttryckta behov 
inom olika grupper av patienter. Vården behöver anpassas efter patienters specifika 
behov, symtom och livssituation vid vårdtillfället (Tempier et al. 2010).  
 
	  

Personcentrerad kommunikation 
När kommunikation är personcentrerad synliggörs patientens helhet och det är avsikten 
med personcentrerad vård. Genom kommunikationen uppmuntras patienten till 
delaktighet. Vårdpersonalens uppgift är att sträva efter att inkludera patienten i vård och 
behandling. Centrala delar i personcentrerad vård är att respektera personlighet och 
individens behov av att få vara sig själv (Fossum 2013, ss. 208-209).   
 
Att lyssna på vad patienten faktiskt säger är en viktig aspekt i personcentrerad 
kommunikation. Den information som ges till patienten ska vara tydlig. När vårdpersonal 
lyssnar ses detta stärka patientens förmåga att söka information och aktivt fråga när det 
behövs mer information. Kommunikationsförmåga är därför en viktig egenskap bland 
vårdpersonal eftersom det direkt påverkar patientens möjligheter till delaktighet (Río-
Lanza, Suárez-Álvarez, Suárez-Vázquez & Vázquez-Casielles 2016).  
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Tidigare dålig erfarenhet av mellanmänsklig kommunikation medför generellt sämre 
tillfredställelse av vården och upplever lägre grad av delaktighet i vårdprocessen (Altin 
& Stock 2015). Patienter beskriver att psykiatrisk vård begränsar deras möjligheter till 
delaktighet genom att de får ofullständig information kring medicinering, biverkningar 
och behandlingsalternativ. Även att det inte ges utrymmet till att tänka igenom och 
förbereda sig för diskussion eller beslut.  Den egna kunskapen och upplevelsen av sitt 
mående förbises ofta enligt patienterna. Att uteslutas från sin vård och planering skapar 
försämrat självförtroende och ökar passiviteten i beslutsfattandet (Dahlqvist Jönsson et 
al. 2015). 
 
Förbättringsområden lyfter behov av mer personcentrerad hälso- och sjukvård, vilket 
innefattar att patienten ges möjlighet att diskutera sin rätt till hälsa. Patienter som blir 
respekterade och upplever att vårdpersonal lyssnar till dem visar bättre följsamhet i 
behandlingsplanering (Sundler, Råberus & Holmström 2017). Det krävs ökad kunskap 
bland personalen för att kunna ge patienterna information som stärker dem i att fatta 
beslut och känna kontroll i sin situation (Greenfield et al. 2014). 
 
 
Vårdande samtal 

Förutsättningen för ett vårdande samtal är gemenskapen med patienten och det är 
vårdarens ansvar att bjuda in till denna gemenskap. Det krävs att det finns en närvaro i 
mötet som inte bara är fysisk utan även känslomässig. Sådan närvaro kräver tid och 
engagemang till patientens berättelse (Fredriksson 2003, ss. 57-58). När tid och utrymme 
anpassas efter patientens förmåga kan det bidra till minskat lidande. Om det finns genuint 
intresse, underlättar det till att förstå patientens handlingar, beteende och mående (Vincze, 
Fredriksson & Wiklund Gustin 2015). Samtalet är ett redskap för att skapa en relation och 
det blir viktigt att delta i samtalet med intresse för att försöka förstå situationen i sin helhet 
(Fossum 2013, ss. 26-27). Samtalet behöver styras efter patientens känslor och tankar 
kring hälsa och ohälsa och patientens förväntningar på vården. Patientens livsvärld är av 
betydelse för att vården ska kunna möta patientens behov (Andersson 2013, ss. 126-129). 
För att skapa ett hälsofrämjande samtal behöver patienten tas emot i sin helhet. 
Personalens kroppsspråk, hjälpsamhet, artighet, vänlighet, tonfall och hur samtalet förs 
påverkar mötet med patienten. Dåligt bemötande definieras av okunnighet, bristande 
engagemang, osäkerhet eller avsaknad av omdöme. Men bemötande är ändå något som 
tolkas (Fossum 2013, ss. 30-36).   
 
När patienten ges möjlighet att berätta om sin situation och sitt lidande, kan det även 
möjliggöra kommunikation om framtidens förhoppningar och mål. Den egna berättelsen 
beskrivs som ett fenomen som sträcker sig från bakåt i tiden, nutid och till framtid 
(Fredriksson 2003, ss. 58-60, 73-77) och här finns grunden för vår självbild och 
självkänsla som hjälper oss att förstå oss själva (Eide & Eide 2009, s. 70).  
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PROBLEMFORMULERING  

Inom psykiatrisk slutenvård är det mellanmänskliga mötet och samtalet ett av de främsta 
arbetsverktygen för vårdpersonalen för att nå fram till och stödja patienter i deras lidande. 
Samtalet och kommunikationen är en förutsättning för personcentrerad vård där 
patientens känslor och unika behov synliggörs. Genom kommunikation kan patienten 
påverka sin vård och uttrycka känslor. Patientens anhöriga har betydelse för att forma 
vården efter patientens individuella förutsättningar. Vårdpersonal behöver aktivt bjuda in 
och skapa möjligheter för möten och samtal för att göra patienten och dennes anhöriga 
delaktig. Kommunikation och interaktion mellan vårdpersonal, patient och anhöriga är 
därför essentiell för patientens vård eftersom den kommunikativa förmågan kan påverka 
patientens delaktighet. Det saknas kunskap om vårdpersonalens upplevelse och 
beskrivningar av sin förmåga att möta och kommunicera med patienter och anhöriga med 
psykisk ohälsa.  
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva och jämföra sjuksköterskor och skötares upplevelser av sin förmåga 
att möta och att samtala med patienter med psykisk ohälsa och deras anhöriga utifrån en 
personcentrerad vård.  
 
 
METOD 

I detta arbete har en ansats med mixad metod använts. Fördelar med denna design 
benämns vara att den är komplementär, praktisk och ökar trovärdigheten. Designen ger 
både kvantitativ och kvalitativ data (Borglin 2012, ss. 270, 273). Studien har en deskriptiv 
och jämförande design. Kvantitativa data har samlats in med hjälp av ett tidigare validerat 
instrument för självskattad kommunikativ förmåga och kvalitativa data med hjälp av två 
öppnafrågor med fokus på vad som är betydelsefullt för kommunikation och möte med 
patienter med psykisk ohälsa.  
 

Informanter 
Denna studie riktar sig till vårdpersonal inom psykiatrisk slutenvård. Urvalet var 
konsekutivt och har utgjorts av all verksam vårdpersonal vid en enhet för sluten 
psykiatrisk vård på ett sjukhus i västra Sverige. Data har samlats in med ett frågeformulär 
som besvarats av yrkesgrupperna skötare, undersköterskor, sjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor samtliga enheter för psykiatrisk slutenvård på sjukhuset där 
studien genomfördes. Målet var att nå ut till så många som möjligt av dessa yrkesgrupper. 
Timvikarier som arbetar enstaka pass eller haft anställning mindre än ett år exkluderades. 
Tillsvidareanställda som varit anställda i mindre än ett år inkluderades.  
 
Innan arbetet påbörjades kontaktades ansvarig verksamhetschef, som också gav sitt 
skriftliga medgivande till studien. Efter detta kontaktade författarna samtliga 
avdelningschefer för de fem psykiatriska vårdavdelningarna och den psykiatriska 
akutmottagningen för att presentera studiens genomförande och syfte. Godkännande 
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erhölls till att informera om studien och att lämna ut frågeformulären på respektive 
avdelnings arbetsplatsträff.  Den personal som inte gick att nå via arbetsplatsträff har 
författarna aktivt sökt upp i samband med överrapporteringstillfällen, vid början eller 
slutet av ett arbetspass. På detta vis har även nattpersonal nåtts och därmed en 
svarsfrekvens som är representativt på klinikens alla verksamma timmar. 
 
Alla informanter har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte och att det 
var frivilligt att delta. Ett papper för skriftligt medgivande lämnades ut, där informanterna 
aktivt fick intyga att de delgetts information om studien och där de tillfrågades om att 
delta i studien (se bilaga 2 och 3). 
 

Datainsamling 
Datamaterialet samlades in med hjälp av ett frågeformulär som bestod av tre delar (se 
bilaga 3). Frågor av demografisk och arbetsrelaterad karaktär har använts för att erhålla 
beskrivande data om informanterna såsom kön, ålder, yrkesgrupp, erfarenhet av vårdyrket 
och typ av anställning. Detta för att identifiera eventuella skillnader mellan arbetsgrupper 
och upplevd kommunikativ förmåga. 
 
Därefter bestod frågeformuläret av ett tidigare beprövat och validerat instrument med 17 
påståenden för skattning av vårdpersonalens förmåga att kommunicera med patienter. De 
första 12 påståendena gäller upplevelser av kommunikation med patienter. De avslutande 
fem påståendena fokuserar samtal och möten med patienter och deras anhöriga. 
Instrumentet har i studien använts för att undersöka vårdpersonalens självskattade 
förmåga att kommunicera och möta patienter med psykisk ohälsa. Frågorna i formuläret 
besvarades på en tiogradig ordinalskala, där 1 motsvarar inte särskilt säker till 10 som 
motsvarar mycket säker. Informanterna kunde även svara ej relevant. Instrumentet som 
använts är; Self efficacy questionnaire (SE-12) measuring the clinical communication 
skills of health care proffessionals. Instrumentet är avsett och användbart för 
självskattning av klinisk kommunikation. Formuläret har tidigare prövats avseende 
reliabilitet och validitet och bedömts som tillförlitligt (Axboe, Christensen, Kofoed & 
Ammentorp 2016).  
 
Frågeformuläret avslutades med två öppna frågor; Beskriv med egna ord vad du tycker 
är betydelsefullt för en bra kommunikation och ett bra möte med en patient med psykisk 
ohälsa? och avslutades med Är det något du vill tillägga kring kommunikationen och 
det vårdande mötet. 	  
 
Öppna frågor ställs med avsikten att få beskrivningar av det fenomen som undersöks. Att 
använda öppna frågor bygger på en livsvärldsteori med önskan att ta del av och förstå 
människans erfarenheter, även om detta görs i begränsad omfattning i en enkät (Dahlberg 
2014, ss. 53-54).  
 
Datainsamlingen genomfördes under två veckor. All yrkesverksam personal inom 
tidigare angivna yrkesgrupper på den aktuella psykiatriska kliniken uppskattades vid 
genomförandet till omkring 125 personer. Totalt lämnades 107 frågeformulär ut. Av 
dessa besvarades 89 frågeformulär, vilket gav en svarsfrekvens om 83 %. Av bortfallet 
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har nio frågeformulär lämnats tillbaka utan att vara ifyllda, fyra personer tackade nej till 
att delta, tre frågeformulär var inte korrekt ifyllda och ytterligare två försvann.  
 
 

 
Figur 1. Flödesschema över datainsamling och svarsfrekvens. 
 
 

 
Dataanalys 
 
Kvantitativ data 

Samtliga svar från del ett och två i enkäten har analyserats i dataprogrammet Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). Demografiska frågor redovisas i resultatet med 
beskrivande statistik med procent, medelvärde och antal. När informanter exempelvis 
svarat att; de arbetat på nuvarande arbetsplats 2.5 år eller att deras erfarenhet av att arbeta 
med psykiatrisk vård var 15.5 år har värdena avrundats uppåt till 3 respektive 16 år för 
analys i SPSS.  
 
Frågorna ifrån Self efficacy questionnaire (SE-12) har analyserats avseende 
spridningsmått, medelvärde och jämförande statistik. Jämförande analys med 
independent T-test har genomförts för att se om det fanns någon skillnad i medelvärde 
mellan yrkesgrupper skötare/undersköterskor och sjuksköterskor. Informanternas 
totalmedelvärde och medelvärden för respektive yrkesgrupp samt högst skattade poäng 
för varje fråga redovisas. Den informanten som valt annan arbetskategori är exkluderad 
i den jämförande statistiska analysen. Signifikansnivån är satt till 0.05 och stjärnan i 
tabellen markerar påståenden där det finns signifikant skillnad mellan gruppernas 
medelvärden. Samtliga frågor ifrån del två i frågeformuläret redovisas i tabell och 
tydliggörs i löpande text. 
 
 

Kvalitativ data 
De öppna frågorna hade besvarats i 77 frågeformulär. Svaren bestod av skriven text som 
omfattade allt från några få ord upp till 10 meningar kring vad som beskrivs vara viktigt 
i kommunikation och i möte med patienter med psykisk ohälsa. De öppna frågorna har 
analyserats med innehållsanalys.  
 
En innehållsanalys kartlägger och beskriver vad människan uttrycker och fokuserar på 
människans upplevelse av tillvaron. När datamaterialet är bekant delas materialet upp och 
grupperas. Meningar och stycken som beskriver samma innebörd blir en meningsenhet 

89	  enkäter (83%	  svarsfrekvens)

107 enkäter	  delades	  ut
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och skapar djupare förståelse för det som beskrivs eller uppges. Begrepp och påståenden 
formas till innehållskategorier (Dahlberg 2014, ss. 119, 121, 123). Metoden hjälper 
författarna att bearbeta data för att få ökad förståelse för hur psykiatripersonalen upplever 
mötet med patienter med psykisk ohälsa. 
 
Enkätens öppna frågor har lästs igenom av båda författarna vid upprepade tillfällen tills 
författarna upplevde en god kännedom av innehållet. Ord och begrepp som var vanligt 
förekommande i de öppna frågorna skrevs ned på separat papper. För varje gång samma 
ord eller begrepp hittades markerades detta med ett streck som sedan författarna bildade 
i teman. 
 
 

Förförståelse 
Förförståelse är en nödvändig del för att tolka omgivningen och händelser i vardagen. 
Alla människor bär på kunskaper och erfarenheter som bidrar till hur livet och världen 
betraktas. Dock kan förförståelsen skapa en begränsning. I kvalitativa analyser är det 
viktigt att förförståelsen medvetandegörs, saktas ned och tyglas. Detta medför att 
förförståelsen inte tar över och styr undersökningen eller förhindrar att undersökaren 
kommer till kärnan (Dahlberg 2015, ss. 69-70, 73).  
 
Båda författarna är verksamma på den psykiatriska kliniken där studien har genomförts, 
vilket kan bidra till en vinklad bild av hur verksamheten ser ut och fungerar. Författarna 
har försökt att tygla och medvetandegöra sin förförståelse i tolkning av resultat. Även 
uppsatsens bakgrund kan påverka att svar tolkas och riktas till att passa in i uppsatsen 
syfte. För att tygla vår förförståelse har enkäternas öppna frågor lästs separat och båda 
författarna har själva sammanställd en egen version innan vi diskuterade resultatet 
gemensamt. Vi har aktivt försökt att bortse från vår bakgrund och bygga kvalitativt 
resultat utifrån de aktuella svaren som erhållits i de öppna frågorna. Som en styrka till de 
öppna frågorna finns kvantitativ data som inte tolkas av författarna utan analys görs i 
SPSS.  
 
 

Etiska överväganden 
Forskning som involverar människor kräver särskilda etiska principer som syftar till att 
skydda forskningsdeltagaren. Studiens syfte och metod skall framgå till de som erbjuds 
delta i forskningsstudien. Deltagarna skall om möjligt lämna ett skriftligt samtycke och 
muntligt medgivande att delta i studien. Deltagandet skall vara frivilligt och personen har 
rätt att tacka nej till studien eller avbryta deltagandet utan att ifrågasättas 
(Helsingforsdeklarationen 2008).  
 
Samtliga informanter erhöll muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
varför just de tillfrågas. Information om att deras medverkan inte kommer påverka deras 
arbetsförhållande negativt. Informanter blev informerade om att deltagandet i studien var 
frivilligt. Samtliga informanter har lämnat skriftligt medgivande till att delta i studien. 
Information om att frågeformuläret är anonymt och om svar i de öppna frågorna skulle 
innehålla något som riskerade att röja deras identitet skulle detta inte framgå i den färdiga 
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studien. Resultaten redovisas på gruppnivå då studien ämnar undersöka hur det ser ut i 
gruppen vårdpersonal. Inga enskilda informanters kommer synliggöras.  Författarna 
kommer redovisa studiens resultat på arbetsplatsträffar. Frågeformulär förvaras för att 
skyddas från åtkomst av obehöriga. Material som samlas in kommer enbart användas i 
föreliggande studie.  
 
Ansökan till Etikprövningsnämnden (EPN) har inte genomförts eftersom 
magisteruppsatsen görs inom ramen för en högskoleutbildning till specialistsjuksköterska 
varpå ansökan inte krävs. EPN:s riktlinjer för ”Vägledning till 
forskningspersonsinformation” har följts avseende information till deltagare. 
Vägledningen berör; information kring syftet med studien och hur den ska genomföras, 
varför informanten tillfrågas, fördelen med studien, hur material kommer förvaras, hur 
deltagarna får tillgång till studien när den är färdigställd, frivillighet och vikten av 
samtyckesformulär. 

 
 

RESULTAT 

Studiens resultat redovisas i tre delar. Först presenteras en demografisk beskrivning av 
informanterna. Därefter ges en beskrivning av vårdpersonalens självskattade 
kommunikationsförmåga, och avslutningsvis presenteras svaren på de öppna frågorna i 
fyra teman.   

 
Demografisk beskrivning av informanter 
Frågeformuläret besvarades av 89 informanter. Ålder varierade mellan 21-72 år och 
medelåldern var 44 år. Fördelningen mellan könen var 61 kvinnor (68.5 %) och 28 män 
(31.5%). De var främst skötare/undersköterskor (n=54, 61 %) och sjuksköterskor (n=34, 
38 %) som ingick i studien. Därtill uppgav en informant att personen tillhörde en annan 
yrkeskategori. Majoriteten hade en tillsvidareanställning (n=79, 89 %)  
 
Spridning mellan deltagarnas arbetslivserfarenhet av psykiatrisk omvårdnad varierade 
mellan 0-45 år (medelvärde= 13.3 år) och 69.7 % (n=62) hade sedan tidigare fått någon 
utbildning i kommunikation. På sin nuvarande arbetsplats hade informanterna arbetat 
mellan 0-40 år och 38.1 % uppgav att de jobbat där i tre år eller mindre medan 36 % att 
de arbetat på kliniken mer än tio år. Majoriteten av informanterna hade svenska som 
modersmål (n=69, 77.5%).  
 
 

Vårdpersonalens självskattade kommunikativa förmåga (SE-12) 
Utifrån samtliga svar i frågeformuläret ses en generellt hög självskattad förmåga bland 
vårdpersonalen. Att den självskattade poängen bedöms som hög beror på att majoriteten 
av informanterna har gett svar som är mellan 6 och 10 poäng och medelvärdet varierar 
mellan 6.69 och 8.42 i samtliga 17 frågor, se Tabell 1.  
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I frågeformulärets inledande del (fråga 1 till 12) fokuseras	  upplevelser av kommunikation 
med patienter, se tabell 1. Här ses personalen skatta sig minst säkerhet i de frågor som rör 
patientens delaktighet och att planera vården tillsammans med patienten (fråga 2 och 11), 
med medelvärden 7.13 respektive 7.18. På frågan om förmågan att kunna lyssna 
uppmärksammat till patienten utan att avbryta eller prata om annat (fråga 4) och om att 
visa empati (fråga 8) är de två frågor som har erhållit högst svarsvärden från 
vårdpersonalen med medelvärden på 8.37 respektive 8.52.  I frågan som fokuserar empati 
ses 25.8 % av deltagarna skatta sin förmåga enligt högsta poäng (dvs. 10=mycket säker). 
 
Vid jämförelser mellan de olika yrkesgrupperna ses att sjuksköterskor är den yrkesgrupp 
som har skattat sin förmåga att kommunicera och möta patienter högst i majoriteten av 
frågorna. Det skiljer sig dock inom två områden, där skötare/undersköterskor ses skatta 
sin förmåga högst, vilka områden är att lyssna uppmärksammat utan att avbryta och att 
kunna visa lämpliga icke verbala uttryck (fråga 4 och 7). I en av dessa frågor (fråga 4) ses 
även yrkesgruppens högsta medelvärde på 8.37. För sjuksköterskorna ses högst 
medelvärdet på 8.62 i frågan som avser empati (fråga 8).  Sammanlagt finns en signifikant 
skillnad mellan yrkesgrupperna i fyra frågor och sjuksköterskor skattat generellt högre 
värden. Frågorna fokuserar att; ”identifiera vad som är viktigt i mötet med patienten, 
uppmuntra patienten till att berätta om tankar och känslor, stämma av vad patienten vet 
för att kunna ge tillräcklig information” och ”framföra svåra besked till 
patienter/anhöriga” (fråga 1, 5, 9, 15), se Tabell 1 och 2.  
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Tabell 1. Vårdpersonalens upplevelse av sin förmåga till kommunikation med patienter (SE-12), (skala 1-
10, 1 = inte särskilt säker till 10= mycket säker). 
Påstående 
Hur säker är du på 
att du kan lyckas 
med att… 

Totala 
medelvärdet 
(n=89) 
(SD) 

Medelvärde för 
respektive 
yrkesgrupp  
Sjuksköterskor (n=34) 
usk/skötare (n=54) 

Sig. (2-
taild)* 
(n=88) 

Högsta 
svarsalternativ 
redovisat i 
procent 

1:..identifiera vad 
som är viktigt i 
mötet med 
patienten? 

7.54 
(1.37) 

7.88 
7.30 

.049* 10 
4.5% 
 

2:…planera för 
möten och samtal 
för patienten? 

7.18 
(2.07) 

7.52 
6.94 

.215 
 

10 
5.7% 

3:…uppmuntra 
patienter att tala 
djupare om problem 
och bekymmer? 

7.51 
(1.50) 

7.74 
7.33 

.223 10 
3.4% 

4:…lyssna 
uppmärksamt utan 
att avbryta?  

8.37 
(1.52) 

8.35 
8.37 

.959 10 
21.3% 

5:…uppmuntra 
patienten till att 
berätta om tankar 
och känslor? 

7.54 
(1.64) 

8.03 
7.26 

.016* 10 
4.5% 

6:…skapa struktur i 
samtal med 
patienten? 

7.46 
(1.54) 

7.50 
7.41 

.785 10 
5.6% 

7:…visa lämpliga 
icke verbala uttryck 
i samtal med 
patienten? 

7.56 
(1.65) 

7.44 
7.61 

.641 10 
9.0% 

8:…visa empati? 8.42 
(1.46) 

8.62 
8.28 

.241 10 
25.8% 

9:…stämma av vad 
patienten vet, för att 
kunna ge tillräcklig 
information? 

7.30 
(1.74) 

7.85 
6.69 

.018* 10 
4.5% 

10:…ta reda på om 
patienten har 
förstått den 
information som 
ges? 

7.61 
(1.47) 

7.74 
7.50 

.469 10 
3.4% 

11:…planera 
vården utifrån 
gemensamma 
beslut mellan dig 
och patienten? 

7.13 
(1.60) 

7.41 
6.93 

.167 10 
1.1% 

12:…din förmåga 
att avsluta samtal 
och försäkra dig om 
att patienten har fått 
svar på sina frågor? 

7.80 
(1.44) 

7.82 
7.76 

.848 10 
7.9% 

* Statistisk analys från oberoende T-test, med jämförelser i medelvärden mellan yrkesgrupper, p<.05*. 
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Frågeformulärets avslutande del (fråga 13 till 17) fokuseras vårdpersonalens upplevelser 
av samtal och möten med både patienter och anhöriga (se tabell 2). Majoriteten skattar 
sin förmåga över 6 poäng och medelvärdena sträcker sig mellan 6.69 till 7.85 för de fem 
frågorna. 
 
Minst säker skattar sig vårdpersonalen i frågan om att lyckas fördela tid tillsammans med 
patienter och anhöriga (fråga 16). Detta är den enda frågan i hela frågeformuläret som 
ingen informant har angett högsta svarsalternativ på och det totala medelvärdet för frågan 
är 6.69. Att hantera känsligt berörda patienter och anhöriga (fråga 13) har här erhållit det 
högsta medelvärdet på 7.85. I fråga 15 som beskriver ”framföra svåra besked till patienter 
och anhöriga” ses signifikant skillnaden mellan yrkesgrupperna. Även här är det 
sjuksköterskor som skattar högre poäng och ett på medelvärde 7.85, jämfört med 
skötare/undersköterskor som har ett medelvärde på 6.61(Tabell 2). Även om skillnader 
mellan yrkesgrupper inte är signifikanta i alla frågor, ses ett mönster där sjuksköterskor 
tycks skatta sin förmåga något högre på samtliga fem frågor i den avslutande delen av 
frågeformuläret.  
 
 
Tabell 2. Vårdpersonalens upplevelse av sin förmåga i samtal och möten med patienter och deras 
anhöriga (SE-12), (skala 1-10, 1 = inte särskilt säker till 10= mycket säker). 
Påstående 
Hur säker är du på 
att du kan lyckas 
med att… 

Totala 
medelvärdet 
(n=89) 
(SD) 

Medelvärde 
för respektive 
yrkesgrupp  
Sjuksköterskor 
(n=34) 
usk/skötare 
(n=54) 

Sig. (2-
taild)* 
(n=88) 

Högsta 
svarsalternativ 
redovisat i 
procent 

13:…hantera 
känsligt berörda 
patienter/anhöriga? 

7.85 
(1.56) 

8.15 
7.65 

.145 10 
11.2% 

14:…hantera arga 
patienter/anhöriga? 

7.61 
(1.66) 

7.82 
7.44 

.301 10 
11.2% 
 

15:…framföra     
svåra besked till 
patienter/anhöriga? 

7.11 
(2.11) 

7.85 
6.61 
 

.007* 10 
6.7% 

16:…fördela din tid 
tillsammans med 
patienter/anhöriga?  

6.69 
(1.92) 

6.85 
6.54 

.453 9 
14.6% 
 

17:…involvera 
patienter/anhöriga i 
de beslut som tas? 

6.92 
(1.83) 

7.33 
6.65 

.091 10 
4.5% 

*Statistisk analys från oberoende T-test, med jämförelser i medelvärden mellan yrkesgrupper p<.05*.  
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Kommunikation och möten med patienter med psykisk ohälsa  
 
Svaren på de två öppna frågorna i formuläret redovisas utifrån fyra teman. 
 

•   Konsten att lyssna – ett samtal måste få tid och ta tid 
•   Att bjuda in till delaktighet 
•   Samtal och kroppsspråk – en tolkande process som kräver kunskap   
•   Naturligt möte med respekt och empati  

 
Varje tema styrks och presenteras med citat från informanterna.  
 

Konsten att lyssna – ett samtal måste få tid och ta tid  
Ett bra möte och samtal beskrivs genom att ge patienten tid och utrymme för att 
uttrycka sin egen berättelse. Att lyssna in och intressera sig för patienten visar genuint 
engagemang. Informanterna beskriver att samtalet förutsätter inkännande och tolkning 
för att det ska ske utifrån patientens förutsättningar. Att lyssna, mötas och samtala 
beskrivs ta tid och kan vara svårt att genomföra.   
 
Tiden beskrivs som en viktig del för att skapa ett gott möte och bra kommunikation med 
patienten. Att ge patienten tid i samtalet och vänta in kan ge ett bra möte. Patientens ord 
och berättelse ses som en del för att vården skall ske utifrån den unika individens behov 
och förutsättningar. Att lyssna aktivt och vara en god lyssnare återkommer som viktigt 
för ett bra möte. Informanter uttrycker att samtalet och kommunikationen behöver tolkas. 
Även nyfikenhet och öppenhet nämns som betydelsefullt inför vad patienten förmedlar i 
samtalet, samt att vara uppmärksam på det som inte sägs. 
 

Det är betydelsefullt att vara öppensinnad och lyhörd. Att ha förmågan att 
höra de som sägs mellan raderna.(Informant 48) 

 
Att skapa förtroende mellan patient och personal beskrivs ta tid och det kan vara bra att 
inte ha bråttom eller stressa. Mötet och samtalet med patienten behöver anpassas till 
patientens mående, förutsättningar och förmåga. Exempelvis beskrivs att det kan vara 
viktigt att tala med lugnt tonläge och vara lugn i sig själv. Flera informanter uttrycker 
också att det är viktigt att låta patienten prata till punkt och inte avbryta. Informanter 
uttrycker att tid för samtal påverkas av avdelningens bemanning och möjligheten att få 
prata ostört påverkar kvalitén på mötet. Några informanter nämner att det behövs avskilda 
rum och en miljö som bjuder in till samtal. Informanter uppger även att de behöver känna 
att avdelningsarbetet fortsätter även om de sitter i samtal.  
 

Kommunikation tar tid och tid är något som är en bristvara inom vården. 
Alla patienter är olika och det tar olika lång tid att kunna ”träffa varandra” 
och skapa tillit. (Informant 32) 
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Att bjuda in till delaktighet 

Att förmedla närvaro framkommer som betydelsefullt för att kunna skapa ett bra möte 
och kunna bjuda in patienten till delaktighet. Informanter uppger att intresse för 
patienten och dess upplevelser skapar förtroende i mötet. Tydlighet, ärlighet och välvilja 
beskrivs som viktigt för att bjuda in till delaktighet även om vården ibland sker under 
tvång.  
 
Informanter nämner närvaro som en förutsättning att möta patienten här och nu. Att gå 
in med öppet sinne skapa förtroende. Patientens livsvärld nämns som komplex och 
behöver i mötet ges utrymme. Ärlighet och tillit nämns som viktiga faktorer i 
kommunikation och mötet med patienten. 
 

Det är viktigt att vara närvarande i mötet och förmedla det till pat. Vara 
öppen inför vad pat. vill uttrycka! Möta pat. där hon/han är och börja där. 
Skapa en tillitsfull relation med pat. genom att visa tillgänglighet. Försöka 
skapa ett jämlikt möte med så få barriärer som möjligt. Flexibilitet och 
lyhördhet. (Informant 40) 

 
Att bjuda in till samtal påverkar patientens delaktighet och vårdrelationen. Flera 
informanter lyfter fram att det är patienten som skall vara i centrum och styr hur 
kommunikationen skall utformas, vilket kan bidra till att en gemensam plattform skapas. 
Informanter uppger att det är viktigt att vara professionell i mötet.  Det bör finnas en 
genuin vilja att hjälpa och stötta patienten. Att kommunicera på ett bra sätt beskrivs skapa 
delaktighet och ger ett bättre mellanmänskligt möte. Flera informanter uttrycker att 
kommunikationen och samtalet behöver vara sakligt och tydligt. Några informanter lyfter 
fram att det är viktigt att involvera patienten i vårdprocessen även när vården inte utförs 
på frivillig basis.  
 

För mig är det viktigt att patienten är delaktig i sin vård och även om det 
handlar om LPT, ska en inte göra beslut om en inte informerar patienten. 
Sedan är det viktigt att med ett lugn och positivt bemötande då affekter 
smittar av sig. (Informant 88) 

 

Samtal och kroppsspråk – en tolkande process som kräver kunskap   
Känslor och kroppsspråk beskrivs ofta förekomma i samtal och möten med patienten. 
Självmedvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt uppges som viktiga delar i 
mötet. Samtalet är ett viktigt verktyg i vården av patienter med psykisk ohälsa som 
används för att ge stöd till patienten och lindrar lidande.  
 
Kommunikationen beskrivs som mer än det verbala utbytet och sker i mötet med patienter 
och berör även känslor och kroppsspråk. Flera informanter nämner kroppsspråket som en 
del av kommunikationen och att detta kräver ett inkännande förhållningssätt. 
Informanterna beskriver vikten av en medvetenhet om hur de själva framstår i mötet och 
nämner sitt eget tonläge och kroppsspråk som viktiga delar i mötet. 
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Att vara lyhörd och uppmärksam på patientens kroppsspråk och mimik och 
inte bara vad hen säger. Att försäkra sig om att patienten förstår genom att 
fråga. Viktigt att tänka på hur man som personal pratar till patienten samt 
vara medveten om sitt kroppsspråk. (Informant 80) 

 
Samtalet och kommunikationen beskrivs som en essentiell del i omvårdnaden av patienter 
med psykisk ohälsa. Kunskap inom psykologi, psykiatri och olika samtalsmetoder 
beskrivs som redskap till att skapa ett bra möte där patienten är i centrum. Samtalsmetoder 
uppges även hjälpa informanterna att få rätt information om patienten.  
 

Kommunikation är a och o inom psykiatrisk vård, enligt mig är det 
viktigaste redskapet för att kunna erbjuda god omvårdnad. Som personal 
inom psykiatrin använder vi kommunikation i många olika aspekter t.ex. 
lugna, trösta, peppa m.m. (Informant 30) 

 
 
Naturligt möte med respekt och empati  

Att möta patienten på ett naturligt sätt med empati beskrivs skapa förutsättningar för ett 
jämlikt möte. Respekt, empati och sympati var några av de ord som frekvent återkom i 
svaren på de öppna frågorna. Få har dock valt att utveckla vad som kännetecknar dessa 
begrepp eller vad de innebär. Att möta patienten som en jämbördig person beskrivs som 
viktig. Det mellanmänskliga mötet med patienten och den makt som kan finnas mellan 
vårdare och patient beskrivs. Att uppträda så naturligt som möjligt för att förmedla en 
äkta vilja beskrivs, och det kan vara viktigt att patienten får fram sin röst. 
 

Beroende på så bör man vara så naturlig som möjligt, det för att pat. ska 
känna den äkta viljan för att vilja väl och förstå det mellanmänskliga mötet. 
Det för att så långt som möjligt förhindra att patienten känner av 
maktpositionen utan mer vårdandet (Informant 44) 

 
Tid, lyssna och visa empati. Försäkra sig om att personen får fram sin röst 
och upplevelse. Vårdens personal måste vara en företrädare och stötta 
patienten åter till hälsa (Informant 47) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Metodvalet gjorde att en relativt stor mängd data kunde samlas in under begränsad tid 
vilket visade sig passa bara för uppsatsskrivande.	  Valet möjliggjorde också att författarna 
kunde beskriva vårdpersonalens upplevelse kring kommunikation och möte med patienter 
med psykisk ohälsa. Numerisk data möjliggjorde statistisk analys och kartläggning av en 
större grupp informanters svar där vårdpersonalens självuppskattade förmåga kunde 
analyseras, jämföras och beskrivas. Intresse för mixade metoder inom vårdsammanhang 
diskutera eftersom sjuksköterskans komplexa omvårdnadsaktiviteter kan behöva mötas 
av komplex forskningsdesign (Borglin 2012, ss. 270, 273). Styrkor med föreliggande 
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studie är att det är ett högt deltagande. En svarsfrekvens som är mellan 70-75 % anses 
som acceptabelt i studiesammanhang (Billhult & Gunnarsson 2012, s. 146). Resultatet 
visar en översikt av personalens egenskattade förmåga i att kommunicera med den 
aktuella patientgruppen. För att få en uppfattning om vårdpersonalen som helhet valdes 
några få demografiska frågorna. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012, s. 309) ger det 
läsaren en samlad överblick om deltagarna i studien.  
 
Genom en kvantitativ ansats möjliggörs beskrivning eller kartläggning av grupper och 
det går att göra jämförelser för att se om det finns samband eller skillnader (Billhult & 
Gunnarsson 2012, s. 116). Genom valet av instrument kunde författarna använda ett 
tidigare validerat instrument för kvantitativ självuppskattning. En begränsning med 
instrumentet är att det tidigare beskrivits ha en ”celing effect” vilket betyder att 
svarsalternativen som anges är höga på den använda skalan i frågeformuläret. Detta ses 
även i vår studie, även om medelvärden är något lägre än i tidigare publicerad studie där 
instrumentet testats.  Svagheter med självskattade svar är att det inte behöver vara 
förenligt med den förmågan som observeras (Axboe et al. 2016). Författarna har valt att 
använda centralmåttet medelvärde i föreliggande studien i enighet med Axboe et al. 
(2016) studie.  
 
En kvalitativ studie är lämplig när ett fenomen önskas bli beskrivet och förstått utifrån 
levda upplevelser och erfarenheter (Henricsson & Billhult 2012, ss. 131-132). Svagheter 
är att den ger utrymme för tolkning och att data inte kan generaliseras, men att data kan 
vara överförbart till liknade sammanhang (Danielsson 2012, s. 341). Den föreliggande 
studiens syfte innefattade att beskriva vårdpersonalens upplevelser av fenomenet och 
därför lades två öppna frågor till, för att få en mer unik och nyanserad beskrivning. En 
svaghet i studien är att de öppna frågorna inte blivit aktivt besvarade av samtliga 
informanter och att några endast svarat med enstaka ord. Genom valet av 
datainsamlingsmetod fanns heller ingen möjlighet till att fråga informanterna om att 
utveckla sina svar. Hade de öppna frågorna ställts under intervju hade möjligheten till 
följdfrågor varit möjlig och eventuellt kunde detta gett mer utförliga svar. Författarna har 
också reagerat på att flertalet av de begrepp som informanterna skrivit ner i de öppna 
frågorna är likvärdiga de begrepp som nämns i de strukturerade frågorna (SE-12). 
Informanterna kan ha blivit påverkade genom att exempelvis ordet empati fanns med i 
frågeformuläret varför detta sedan fanns i närminnet och därför återgavs frekvent i de 
öppna frågorna. Tidsbegränsningen som informanterna fick var 15 minuter på en 
arbetsplatsträff vilket kan ha bidragit till kortare svar utan beskrivningar. Valet att 
använda öppna frågor upplevs ändå ha bidragit till studiens syfte och tillför unikt 
beskrivande upplevelser om fenomenet som endast en kvantitativ datainsamlingsmetod 
inte hade gjort. För att aktivt försöka synliggöra vår förförståelse och för att få en rättvis 
beskrivning av det undersökta fenomenet, har kvalitativ data omvärderats och läst flera 
gånger för att undvika egna åsikter och attityder i tolkningsprocessen. Henricsson och 
Billhult beskriver att resultat inte är fullt oberoende av forskarens egen förförståelse och 
att metoden kräver en aktiv reflekterande process kring den egna påverkan (2012, ss. 131, 
133). 
  
Författarnas första avsikt var att undersöka vårdpersonalens självskattade förmåga att 
kommunicera med patienter med psykisk ohälsa. Författarna har använt formuläret i 
Axboe et al. (2016) i sin helhet. Formuläret var uppdelat i två delar, 12 frågor som rörde 
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kommunikation med patienter och de fem avslutande frågorna berörde kommunikation 
med patienter och anhöriga. Informationsbrev som verksamhetschef och informanter 
erhöll berörde enbart den självuppskattade förmågan att kommunicera med patienter med 
psykisk ohälsa. Författarna arbetade efter en begränsad tidsplan och genomförde därför 
datainsamlingen och inläsningen på personcentrerad vård parallellt. Anhöriga var initialt 
inte planerat att belysas, detta skedde oreflekterat. Författarna har därför funderat över 
om frågeformulärets avslutande fem frågor skulle uteslutas i resultatet. Under inläsningen 
om personcentrerad vård framkommer anhörigas involvering och delaktighet som 
essentiell, varpå författarna beslutade att anhöriga behöver vara en del i studien. Dock 
kvarstår huvudfokus fortfarande på patienter med psykisk ohälsa. De avslutande fem 
frågorna var generellt de lägst skattade frågorna. Det framkom även signifikant skillnad 
mellan yrkesgrupper sjuksköterskor och undersköterskor/skötare i en av dessa frågor. 
Frågan berörde ”hur säker är du på din förmåga att framföra svåra besked till 
patienter/anhöriga”. Frågans utformning kan ha medfört att det varit svårt att skilja på 
patient och anhöriga, vilket i sin tur kan ha påverkat frågans träffsäkerhet. Informanterna 
kanske kände förmåga att delge svår information till patienter, men mindre säkerhet 
gentemot anhöriga vilket medförde viss tvekan i svaret.  
 
 
Resultatdiskussion  

Resultat visar att informanterna generellt skattar god förmåga i att möta och kommunicera 
med patienter med psykisk ohälsa. I majoriteten av frågorna skattar sjuksköterskor sin 
förmåga att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa och att samtala och möta 
patienter och deras anhöriga något högre än undersköterskor/skötare. Författarna har valt 
att inte skilja på allmän sjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad i studien. Det finns ett intresse att 
kunna jämföra dessa gruppers svar, vilket tyvärr inte varit möjligt i detta arbete på grund 
av för få specialistsjuksköterskor vid den aktuella kliniken där studien genomfördes. 
Detta skulle kunna ha medfört att anonymiteten påverkades.  
 
 

Kommunikativ medvetenhet 
Kommunikation i vårdande sammanhang ses vara en viktig faktor för att kunna involvera 
patienten till delaktighet i sin vård, vilket framkommer i såväl skattningar som i de öppna 
frågorna. Genom att vårdpersonal beskriver betydelsen i att söka upp, bjuda in och 
understödja möten för samtal beskrivs förutsättningar för att arbeta mer personcentrerat. 
Vårdpersonalen skattar sig högt när det gäller att möta och kommunicera med patienter 
med psykisk ohälsa. Precis som i studie med Axboe et al. (2016) skattar informanterna 
höga poäng och så även i denna studie. Resultaten i detta arbete visar dock en något lägre 
skattning generellt, jämfört med studien av Axboe et al. (2016). En möjlighet är att 
personal som arbetar med psykisk ohälsa kan ha en hög medvetenhet kring att det är en 
komplex patientgrupp de möter och vårdar. Vården kan innebära begränsningar och 
tvångsåtgärder som skapar etisk medvetenhet om att detta kan medföra kränkning för 
patienten. I resultaten framkommer också att sjuksköterskor i jämförelse med 
skötare/undersköterskor skattar sin förmåga högre. Detta kan också jämföras med tidigare 
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studie av Axboe et al. (2016) där informanter med högre utbildningsnivå också generellt 
skattar högre poäng. 
 
Studiens öppna frågor gav inte många fördjupade beskrivningar av informanternas 
upplevelse av kommunikation eller möten med patienter med psykisk ohälsa. En 
förklaring kan vara att informanterna upplevt de båda begreppen svåra att skilja åt. 
Begreppen var sammanvävda i frågorna och författarna fick få beskrivningar kring 
kommunikation och de flesta informanterna beskrev mötet. Möjligen kunde det varit 
gynnsamt om frågorna delades upp i två separata frågor, en för kommunikation och en 
som fokuserade mötet.  
 
Utifrån demografiska data ses att närmare 70 % av informanterna hade gått utbildning i 
kommunikation. En person som har genomgått en utbildning i kommunikation kan också 
tänkas göra en högre självskattning av sin förmåga kring ämnet. Det finns likheter till 
studie med Axboe et al. (2016) som gjort jämförelser mellan grupper. En grupp hade 
genomgått kommunikationskurser och en hade det inte. I deras studie ses att de som hade 
utbildning i kommunikation skattade sin förmåga högre.  De fann också att 
arbetserfarenhet också var en bidragande faktor till högre självskattning. 
 
 
Förmedla information  

Jämförelser mellan arbetsgrupperna visar att sjuksköterskor känner sig säkrare i att lämna 
information och stämma av med patienten gällande given information. Detta kan ha en 
naturlig förklaring i att sjuksköterskor har ett ansvar för att informera patienten i sin 
yrkesroll. Enligt Svensk sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska ingår arbetsuppgifter specifikt inriktade mot information till patienter och 
anhöriga (Svensk sjuksköterskeföring 2017, s. 7). Legitimationen förbinder 
sjuksköterskan till att försäkra sig om att informationen ges och förstås. För att anhöriga 
och patient skall kunna vara delaktiga i vården krävs att sjuksköterskan har en aktiv 
dialog. Även i tidigare studier ses sjuksköterskor skattar betydligt högre i områden som 
fokuserar information i förhållande till arbetsgrupper med lägre utbildningsnivå (Axboe 
et al. 2016). Sjuksköterskor beskriver dock att de ger patienter generell information som 
inte alltid var anpassad efter patientens unika behov, då de ofta antar vad som är viktigt 
för patienten. Sjuksköterskor beskriver att de ofta glömmer att lyssna till vad patienten 
säger och uttrycker (Nilsson, Skär & Söderberg 2015). Informanterna beskriver att 
kommunikativa tekniker kan vara användbara för att möjliggöra informationsutbytet med 
patienter med psykisk ohälsa. I enighet med Tempier et al. (2010) beskrivs en förståelse 
bland vårdpersonalen i att information behöver anpassas till patienter med psykisk 
ohälsas variationer.  
 
 

Utmaningar för vårdrelationen  
Vårdpersonalen upplever att det finns svårigheter i att göra patienter och anhöriga 
delaktiga i vården och en utmaning är att fördela sin tid till att skapa möten för samtal. I 
enighet med tidigare studier beskriver sjuksköterskor i psykiatrisk slutenvård att 
tidsbristen är främsta orsaken till att möta och involvera anhöriga i vården. Även 
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möjligheten till god vårdrelation riskerar att skadas om patienten anser att anhöriga får 
för mycket involvering.  Det kan också vara krävande att stötta anhöriga och sekretess 
kan ibland utgöra ett hinder. Patienten med psykisk ohälsa ser inte heller alltid nyttan med 
att involvera anhöriga (Weimand, Sällström, Hall-Lord & Hedelin 2013). Utbildning för 
att stärka kunskap om kommunikationens påverkan i vårdsammanhang behöver 
förtydligas (Street et al. 2009). 
 
Det föreligger etiska diskussioner om personcentrerad vård och de avgränsningar som 
delat beslutsfattandet mellan patient och hälso- och sjukvården kan innebära. Genom 
patientens inverkan beskrivs det att en behandling sker som inte var den medicinskt 
rekommenderade. När patientens önskemål synliggörs tillåts bedömningen att påverkas 
och objektiviteten hos den professionella kan minskas. Diskussion förs även kring hur 
ansvarsfördelningen kan förändras och om patienter som inte tar ansvar för sin hälsa då 
ska kunna nedprioriteras (Gustavsson, Juth, Munthe & Sandman 2015).  
 
Patienter med psykisk ohälsa önskar få mer inflytande i sin vård för att kunna fatta beslut 
(Molin, Graneheim & Lindgren 2016).	  Informanterna i studien beskriver vikten att vara 
närvarande, att delge patienten utrymme och tid efter dennes förmåga. Detta ger 
uppfattning om att patientens delaktighet ses som viktig. I de öppna frågorna lyfts vikten 
av samtal med patienter med psykisk ohälsa men att begränsningen av tid och den höga 
arbetsbelastningen medför avstamp på patientkontakten. Implementering av 
personcentread vård kan ställas inför dilemman, som att patientens önskemål konkurrerar 
med befintliga vårdvärden. Sjuksköterskor förväntas fatta självständiga beslut men de 
känner sig inte fria till att uppfylla patientens önskemål. Sjuksköterskor har inte 
beslutsrätt utan måste anpassa arbetet efter organisations system. Det vill säga hur tolerant 
och flexibel organisationen är samt efter personalgruppens förmåga (McCormack 2003).  
 
Författarna har valt att använda patientbegrepp i föreliggande studie. Detta trots att 
begreppet bidrar till en ogynnsam hierarki i vården och är inte förenligt med 
personcentrerad vård. Valet motiveras för att ge arbetet en tydligare struktur då 
frågeformuläret har patientbegreppet men också för att personbegreppet inte är vedertaget 
i verksamheten. 
 
 
Det tvärprofessionella teamets roller och ansvar 

Studiens resultat visar att vårdpersonalen är mindre säkra i att planera vården efter 
gemensamma beslut med patienten. På frågan som berör det skattar endast 1 % högsta 
poäng i jämförelse med Axboe et al. (2016) där 19 % av personal skattar mycket säker på 
sin förmåga. Tidigare studier visar att sjuksköterskor har svårt att delta i direkt 
patientarbete vilket har en negativ effekt för patientens delaktighet. Sjuksköterskor inom 
psykiatrin tenderar att fatta beslut avseende vården efter kännedom om patienten. De 
beskriver att de samlar information och gör utvärderingar utifrån det 
undersköterskan/skötaren rapporterar. Flera arbetsuppgifter beskrivs hindra 
sjuksköterskor från patientkontakt och erhålla information direkt från patienten. 
Undersköterskor/skötare uttrycker oro eftersom de är rädda att väsentlig information som 
erhållits av patienten inte kommer fram (Gabrielsson, Looi, Zingmark & Sävenstedt 
2014). Sjuksköterskans centrala roll i det tvärprofessionella teamet och helhetsansvaret 
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runt patienten lyfts som orsak och hinder för det direkta patientarbetet (Magnusson, 
Ekebergh, Jutengren & Knutsson 2014). Utifrån ovan nämnda studier kan det vara viktigt 
att se över sjuksköterskors arbetsuppgifter för att frigöra tid till patienten. Det kan även 
vara av intresse att stärka kunskapen bland skötare/undersköterskor i kommunikationen 
som avser att göra patienten delaktig i sin vård. Eftersom detta är den arbetsgrupp som 
spenderar mest tid med patienterna och har en viktig roll i det tvärprofessionella teamet 
(Gabrielsson et al. 2014).  
 
 

Kommunicera med hjälp av empati 
Empati var det område i resultatet som framkom som det vårdpersonalen skattade sig 
mest säker på. Förmågan att förmedla empati och vikten av att visa empati i möte med 
patient utmärkte sig också i studiens öppna frågor. Om empati är en egenskap som medför 
lyhördhet till patientens unika förmågor kan det bli ett redskap för att invänta och 
synliggöra patientens önskemål. I studie av Axboe et al. (2016) ses sjuksköterskor skatta 
högst på frågan gällande empati och hela 28 % har där skattat den högsta möjliga 
poängen, jämfört med 25.8% i föreliggande studie. Ordet empati återkommer frekvent i 
formulärets öppna frågor vilket tyder på att det anses som en förutsättning för bra vård 
och bemötande. Men vidare förståelse om vad empati innefattar för vårdpersonal hade 
varit intressant att studera. Även om patienterna i den psykiatriska vården beskriver att 
de inte blir sedda och förstådda (Sundler, Råberus & Holmström, 2017) eller bemötta 
med omtanke och respekt (Socialstyrelsen 2010, ss. 29-30), behöver det inte innebära att 
personalen inte försöker förstå. Men den egenskattade förmågan lämnar utrymmer för 
diverse frågeställningar kring hur eftertänkt och reflekterat svar informanterna har gett.   
 
Empati i vård- och omsorgsammanhang behöver inte bara vara en positiv faktor. Empati 
identifieras också som en bidragande orsak till arbetsrelaterad ohälsa. Sjuksköterskor 
berättar om emotionell utbrändhet, där de upplevt att de gjort allt i sin makt för patienten 
men att det ändå inte räcker till. Dessa återkommande känslor av otillräcklighet kan leda 
till minskad empatisk förmåga (Yoder 2010) och arbetsrelaterad stress ger direkt 
återspegling i kroppsspråket som påverkar närvaron i möte med patienterna (Nilsson, 
Skär & Söderberg 2015). I denna studie ses dock resultat med en hög skattning av empati, 
men där till en lägre skattad förmåga i att visa lämpliga icke verbala uttryck. Kanske kan 
paralleller ändå diskuteras mot forskning som beskriver just arbetsrelaterad stress, 
empatitrötthet och dess inverkan på kroppsspråket. Det föreligger en diskrepans mellan 
patienters upplevelser av kränkande förhållningssätt och attityder (Sundler, Råberus & 
Holmström 2017) jämfört med vårdpersonalens beskrivningar i föreliggande studie. I 
studier som fokuserar arbetsrelaterad stress ses även att vårdpersonal inom psykiatrisk 
slutenvård utsätts för våldsamt och aggressivt beteende från patienter med psykisk ohälsa, 
vilket beskrivs medföra att vårdpersonalens engagemang minskar eftersom de inte vill 
utsätta sig för onödiga risker (Thomas 2009). Patienter med psykisk ohälsa ses beskriva 
att de finner mer tröst, engagemang och stöd från andra medpatienter än från sina 
ansvariga sjuksköterskor (Shattell, Andes & Thomas 2007). Författarna ser att det är av 
intresse att lyfta sjuksköterskans komplexa omvårdnadsroll, eftersom studier visar att 
arbetsrelaterad stress föreligger som kan påverka den empatiska förmågan. 
Sjuksköterskor beskriver att de skyddar sig mot empatitrötthet genom att minska på det 
personliga engagemanget med patienten eller situationen. Detta beskrivs i ord som 
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exempelvis att man kopplar bort sig själv eller går på ”autopilot” i situationer som är 
besvärande (Yoder 2010).	  Möten med lidande patienter medför stress som kan öka risken 
för utbrändhet. Empati ses som en nyckel inom hälso- och sjukvård men den kan således 
orsaka empatisk utmattning om den inte är välbalanserad (Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz 
2016). Föreliggande studie har inte fokuserat vårdpersonalens arbetstillfredsställelse eller 
arbetsbelastning men studier som fokuserar på empati tillsammans med självmedkänsla 
beskriver att personalen här skattar högre tillfredställelse med sitt arbetsliv. 
Självmedkänslan ses som en skyddande faktor mot empatitrötthet (Duarte, Pinto-Gouveia 
& Cruz 2016; Reyes 2012) vilket innebär en vänlighet och ödmjukhet mot sig själv och 
manifesteras genom exempelvis egenvård, känsla av samhörighet, ökad autonomi och en 
högre självkänsla.  
 
 
 

Slutsatser 
•   Vårdpersonal inom psykiatrisk vård skattar generellt en hög grad av förmåga att 

kommunicera och möta patienter med psykisk ohälsa. 
•   Empatisk förmåga är det område där vårdpersonalen skattade sig mest säker.  
•   Tiden belystes som viktig för kommunikationen ur flera perspektiv, både som en 

förutsättning i samtalet och som ett hinder i verksamheten för att kunna möta 
patienten.  

•   Vårdpersonal inom psykiatrisk omvårdnad skattar sin förmåga lägre i påståenden 
som rör att involvera och göra patienten delaktig.  

•   Sjuksköterskor skattar sin förmåga lägre än undersköterskor/skötare i områden att 
lyssna utan att avbryta samt att visa lämpliga icke verbala uttryck.  

 
 

Kliniska implikationer 
Tillämpning av personcentrerad vård kan ha en betydande roll i hållbar utveckling då 
arbetssättet stärker patienten vilket bidrar till mindre nyttjande av vård. Detta är gynnsamt 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då minskat nyttjande av vård bidrar till 
effektivisering i hälso- och sjukvården.   
 
Patientens delaktighet, men också att involvera de anhöriga är några av sjuksköterskans 
ansvarsområden. Anhöriga är en viktiga del i den personcentrerade vården och detta 
behöver lyftas för diskussion i det multiprofessionella teamet. Anhöriga behöver aktivt 
bjudas in och ses som en viktig del i vården av patienter med psykisk ohälsa.    
 
Det kan vara värdefullt att kontinuerligt reflektera hur emotionella möten påverkar 
vårdpersonal.  
 
Aktiv reflektion för att få fördjupad självkännedom och ökad förståelse för hur 
vårdpersonal kan tolkas i mötet och kommunikationen med patienter med psykisk ohälsa.  
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Bilaga 1 

 

 
 
 
Till verksamhetschef ….  
Gällande förfrågan om att genomföra ett examensarbete om 
vårdpersonalens upplevelser av sin förmåga att möta och samtala med 
patienter med psykisk ohälsa utifrån en personcentrerad vård.    
  
Vi är två sjuksköterskor som är verksamma inom den vuxenpsykiatriska kliniken och 
studerar specialistutbildningen i psykiatri.  
Vi ska nu skriva ett examensarbete i vårdvetenskap på magisternivå. I vårt examensarbete 
vill vi undersöka hur vårdpersonalen upplever sin förmåga att möta och samtala med 
patienter med psykisk ohälsa inom den vuxenpsykiatriska slutenvården.  Detta vill vi göra 
genom att dela ut ett frågeformulär till all vårdpersonal. Du tillfråga i detta brev om 
godkännande till att vi får genomföra arbetet och lämna ut frågeformulär till samtliga 
sjuksköterskor och skötare/undersköterskor på den vuxenpsykiatriska kliniken. 
Frågeformuläret innefattar 17 stycken frågor där den egna förmågan att möta och 
kommunicera med patienter med psykisk ohälsa efterfrågas. Frågeformuläret kommer 
även bestå av några bakgrundsfrågor och två öppna frågor i slutet där personalen kan 
skriva fritt. 
Datainsamlingen ämnar vi genomföra i samband med APT på respektive vårdavdelning 
efter kontakt med avdelningschefer. Vi uppskattar att tidsåtgången för att besvara 
formuläret är cirka 15 minuter.  
Samtliga frågeformulär besvaras anonymt och samlas in av oss. Insamlat material 
kommer att förvaras utan åtkoms för obehöriga. Under inga omständigheter kommer 
materialet att röjas. Resultatet kommer slutligen att redovisas i vårt magisterarbete vid 
Högskolan i Borås. 
Om vi erhåller ditt godkännande avser vi kontakta samtliga avdelningschefer på de 
psykiatriska vårdavdelningarna gällande studiens syfte och genomförande så snart som 
möjligt.  
Bifogar finns kopia på det frågeformuläret som vi ämnar använda. 
Med denna bakgrund ber vi dig om godkännande att få genomföra studien. 
Med vänliga hälsningar, Viktoria Nilsson och Carolina Lindström  
 
Carolina Lindström 
Leg. Sjuksköterska  
Carolina.a.lindstrom@vgregion.se 
 
Viktoria Nilsson 
Leg. Sjuksköterska  
viktoria.nilsson@vgregion.se  
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Handledare  
Annelie Sundler 
Biträdande professor i vårdvetenskap 
Leg. Sjuksköterska 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
annelie.sundler@hb.se 

 
  
Underskrift från verksamhetschef:                    Ort och datum: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 30 

 
 

Bilaga 2 

 
 
 
Informationsbrev till deltagare i studien. 
Gällande förfrågan om att delta i studien om att möta och kommunicera 
med patienter med psykisk ohälsa utifrån en personcentrerad vård.    
   

Vi är två sjuksköterskor som är verksamma inom den vuxenpsykiatriska kliniken och 
studerar specialistutbildningen i psykiatri vid Högskolan i Borås.  
Vi ska nu skriva ett examensarbete i vårdvetenskap på magisternivå. Vi vill undersöka 
hur vårdpersonal upplever mötet och kommunikationen med patienter med psykisk ohälsa 
inom den vuxenpsykiatriska slutenvården.    
Du tillfrågas härmed om att delta i studien. Deltagandet är frivillig, du kan välja att inte 
medverka eller avbryta.  
Enkäten består av 17 frågor med svarsalternativ och avslutas med två öppna frågor.  
Enkäten är anonym, din identitet kommer inte på något vis framkomma i det färdiga 
resultatet av studien. Ingen obehörig kommer ha tillgång eller kunna läsa vad du har 
svarat i enkäten. Enkäten kommer enbart att användas till denna studie. 
Resultatet av studien kommer presenteras i den färdiga magisteruppsatsen.    
Vi hoppas att du vill bidra med dina upplevelser genom att fylla i enkäten 
”Personcentrerad kommunikation”. Vi ämnar lämna enkäten till samtliga sjuksköterskor, 
undersköterskor och mentalskötare inom psykiatriska slutenvården. 
 
Med vänliga hälsningar, Viktoria och Carolina  
 
Carolina Lindström 
Leg. Sjuksköterska  
Carolina.a.lindstrom@vgregion.se 
 
Viktoria Nilsson 
Leg. Sjuksköterska  
viktoria.nilsson@vgregon.se 
 
Handledare  
Annelie Sundler 
Biträdande professor i vårdvetenskap 
Leg. Sjuksköterska 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
annelie.sundler@hb.se 
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Bilaga 3 

 

 

Samtycke till att delta i en studie om kommunikation med patienter

Jag bekräftar att jag tagit del av skriftlig information om studien som gäller 
Kommunikation med patienter inom psykiatrisk vård

 Ja, jag vill delta i studien □

 Nej, jag vill inte delta i studien □

Datum …………………………………… 
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Enkät – Personcentrerad kommunikation 

Sätt ett kryss i rutan för valt svarsalternativ vid slutna frågor. Texta tydligt när du besvarar öppna 

frågor. Använd gärna kulspetspenna. 

Uppgifter om din person

Vilket år är du född? ………………………

Vilket kön tillhör du?

 Man

 Kvinna 

 Annat/vill ej uppge

Vilken yrkesgrupp tillhör du?

 Undersköterska/mentalskötare

 Sjuksköterska 

 Annan

Vilken anställningsform har du?

 Tillsvidareanställd

 Annan anställningsform: ………………………….

Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

……………………

Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med psykiatrisk vård?

…………………..

Vilket är ditt modersmål/första språk?

 Svenska 

 Annat 

Har du under din grundutbildning någon utbildning i kommunikation med patienter?

 Ja

 Nej

 Kommer inte ihåg
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Kommunikation med patienter

Följande påståenden gäller upplevelser av kommunikation med patienter.

Sätt kryss i rutan för den siffra som bäst motsvarar hur säker du känner dig på din egen förmåga.

Svar anges på en skala från 1-10, 1= Inte särskilt säker och 10= Mycket säker.  

Om frågan inte är relevant för dig i ditt arbete finns svarsalternativet Ej relevant.

1 Hur säker är du på att du kan lyckas med att identifiera vad som är viktigt för 

patienten i mötet med patienten?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

2 Hur säker är du på att du kan lyckas med att planera för möten och samtal 

tillsammans med patienten?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

3 Hur säker är du på att du kan lyckas med att uppmuntra patienter till att berätta 

djupare om problem eller bekymmer?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

4 Hur säker är du på att du kan lyckas med att lyssna uppmärksamt utan att avbryta 

eller prata om något annat?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

5 Hur säker är du på att du kan lyckas med att uppmuntra patienten till att berätta om 

tankar och känslor?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

6 Hur säker är du på att du kan lyckas med att skapa struktur i samtal med patienten?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□



 34 

 

7 Hur säker är du på att du kan lyckas med att visa lämpliga icke verbala uttryck i 

samtal med patienten?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

8 Hur säker är du på att du kan lyckas med att visa empati?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

9 Hur säker är du på att du kan lyckas med att stämma av vad patienten vet, för att 

kunna ge tillräcklig information?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

1

0

Hur säker är du på att du kan lyckas med att ta reda på om patienten har förstått den 

information som ges?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

1

1

Hur säker är du på att du kan lyckas med att planera vården utifrån gemensamma 

beslut mellan dig och patienten?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

1

2

Hur säker är du på din förmåga att avsluta samtal och försäkra dig om att patienten 

fått svar på sina frågor?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□
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Om ditt dagliga arbete med patienter

Här följer påståenden som handlar om hur du upplever samtal och möten med patienter. 

Sätt kryss i rutan för den siffra som bäst motsvarar hur säker du känner dig på din egen förmåga.

Svar anges på en skala från 1-10, 1= Inte särskilt säker och 10= Mycket säker.   

Om frågan inte är relevant för dig i ditt arbete finns svarsalternativet Ej relevant.

1 Hur säker är du på att du kan lyckas med att hantera känslomässigt berörda 

patienter/anhöriga?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

2 Hur säker är du på att du kan lyckas med att hantera arga patienter/anhöriga?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

3 Hur säker är du på att du kan lyckas med att framföra svåra besked till 

patienter/anhöriga? 

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

4 Hur säker är du på att du kan lyckas med att fördela din tid tillsammans med 

patienter/anhöriga?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□

5 Hur säker är du på att du kan lyckas med att involvera patienter/anhöriga i de beslut 

som tas?

Inte särskilt säker                                                                                Mycket säker     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

□ □  □ □ □ □  □ □ □ □

Ej 

relevant

□
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Beskriv med egna ord vad du tycker är betydelsefullt för en bra kommunikation och ett bra möte 
med en patient med psykisk ohälsa? 

Är det något du vill tillägga kring kommunikationen och det vårdande mötet

Tack för din medverkan!


