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Sammanfattning    
   
Det vårdande samtalet utgör en betydande del av omvårdnaden inom psykiatrisk vård och är 
således psykiatrisjuksköterskans främsta redskap att använda sig av. Ett vårdande samtal 
beskrivs som ett samtal som lindrar lidande och där hälsoprocesser kan uppstå. Efter 
litteraturgenomgång i ämnet visade det sig att endast ett fåtal studier i ämnet är gjorda vilket 
innebär att det föreligger en betydande kunskapsbrist i ämnet. Författarnas förhoppning är att 
följande studie bidrar med värdefull kvalitativ kunskap ur ett patientperspektiv med avsikt att 
förbättra omvårdnaden inom den psykiatriska kontexten, samt medverkar till att det vårdande 
samtalet framledes etableras som en evidensbaserad vårdaktivitet. Syftet med studien är att 
beskriva hur patienter med förstämningssjukdom erfar det vårdande samtalet med en 
psykiatrisjuksköterska. En kvalitativ livsvärldsansats användes som metod och nio 
livsvärldsintervjuer genomfördes vilka ligger till grund för analysarbetet. Innebördsanalys 
valdes som analysmetod för att söka djupare innebörd av fenomenet det vårdande samtalet. 
Resultat presenteras utifrån fem innebördsteman: där personligt engagemang bejakar 
livsvärlden, där utrymmet skapar en atmosfär av lugn och ro, där livsvärlden berörs och berör, 
där det osynliga synliggörs samt att ändra sitt tänkesätt. Diskussionen förs i två perspektiv där 
patienternas upplevelser utgör det ena och psykiatrisjuksköterskans förhållningssätt det andra. 
Slutsatsen av studien visar att det vårdande samtalet utgör en viktig del i den vårdande 
relationen, samt att den genererar såväl gemenskap, delaktighet och ett lärande.  Studien visar 
också att psykiatrisjuksköterskans etiska förhållningssätt är framträdande och utgör en stor 
betydelse för patienter med förstämningssjukdom på så sätt att ett caritativt förhållningssätt 
påvisas i det vårdande samtalet. Förslag på kliniska implikationer lämnas och flera intressanta 
forskningsområden presenteras.   
 
Nyckelord:  
communication, caring conversation, menthal health nurse, patient, experience, 
psychiatri 

Vårdvetenskap är att 
skapa vetande om konsten att vårda 

om det naturligt mänskliga 
om den ursprungliga helheten 

Eriksson (1987) 
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INLEDNING 
Nyfikenhet och intresse om hur vårdande samtal upplevs av patienter väcktes i samband med 
utbildningen till psykiatrisjuksköterskor. Författarna har arbetat inom den psykiatriska vården 
under flera år och har således erfarenhet av att arbeta med vårdande samtal som utgör en stor 
del av omvårdnaden inom den psykiatriska vården. Inom ramen för utbildningen till 
psykiatrisjuksköterskor ingår att skriva en magisteruppsats och en möjlighet att studera 
patienters upplevelser av det vårdande samtalet sågs.  
 
Ett särskilt intresse av att vårda patienter med förstämningssjukdomar föreligger hos 
författarna, vilket har lett till att studien riktas mot denna diagnosgrupp. Patienter med 
förstämningssjukdom, vilka har en kontakt inom specialistpsykiatrin, har ofta en långvarig 
och återkommande kontakt och innehar därigenom levd erfarenhet av vårdande samtal med en 
psykiatrisjuksköterska. Genom att ta del av patientens levda erfarenheter av hur det vårdande 
samtalet upplevs är förhoppningen att bidra till en ökad förståelse av det vårdande samtalets 
innebörder, vilket kan vara en del i utvecklandet av den psykiatriska omvårdnaden. 
 
BAKGRUND 
Bakgrunden inleds med en kortfattad beskrivning där förstämningssjukdomar presenteras, 
samt hur det är att leva med bipolär sjukdom. Därefter beskrivs psykiatrisjuksköterskans 
professionella funktion och kompetens. Avslutningsvis beskrivs det vårdande samtalet där det 
aktuella forskningsläget beträffande kvalitativ forskning om det vårdande samtalet 
presenteras. 
 
Förstämningssjukdom  
Socialstyrelsen (2010) belyser att depression och ångestsyndrom ingår i 
förstämningssjukdomarna samt tillhör de stora folksjukdomarna då de drabbar människor i 
alla åldrar. Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång i 
livet att få en behandlingskrävande depression. Även ångestsyndrom är vanligt 
förekommande och uppskattningsvis drabbas 25 procent av befolkningen någon gång i livet 
av ett ångestsyndrom. Siffrorna kan dock variera mellan olika undersökningar beroende på 
hur man avgränsar det som kallas depression. När det gäller bipolär sjukdom uppges andelen 
som drabbas någon gång i livet vara 1–2 procent för båda könen. Enligt Herlofsson (2010) är 
depression en av världens vanligaste orsaker till ohälsa. De studier som jämfört livskvaliteten 
hos deprimerade patienter med patienter med kroniska kroppsliga sjukdomar finner att de 
deprimerade har väl så låg livskvalitet som allvarligt somatiskt sjuka människor. 
 
Hedelin (2006) framhåller att psykisk ohälsa kan definieras på olika sätt samt kan ses som ett 
normalt förekommande fenomen som dock kan utvecklas och negativt påverka det dagliga 
livet för såväl den drabbade som de närstående. Psykisk ohälsa har börjat framstå som ett av 
våra allvarligaste samhällsproblem där nedstämdhet, ångest, oro, sömnsvårighet och 
stressrelaterad ohälsa utgör ett växande problem vilka kan leda till fler sjukskrivningar samt 
en ökad förskrivning av antidepressiva och lugnande läkemedel. Sjukskrivningar för psykisk 
ohälsa har ökat kraftigt och är den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar. 
Bakomliggande orsaker kan förklaras med bland annat en stressfylld arbetssituation, en sträng 
arbetsmoral, arbetslöshet samt sjukförsäkringssystemets uppbyggnad.  
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Rusner (2009, 2010) visar i sin forskning att patienter med bipolär sjukdom lever med en 
ständig känsla av att försöka förstå sitt liv som de upplever ha en extra dimension med en 
särskild intensitet som påverkar livet. Sjukdomen beskrivs som något man är inte något man 
har. En etisk komponent som innebär att respekt visas för den andres annanhet presenteras 
också som något som är av vikt för denna patientgrupp.  Att vara behövd av andra människor 
anges som något som är av betydelse för att åstadkomma en förändring i hälsan. 
 
Psykiatrisjuksköterskans professionella förhållningssätt 
Enligt kompetensbeskrivning för psykiatrisjuksköterskor (2008) framhålls vikten av att arbeta 
hälsofrämjande, samt aktivt medverka till att patientens resurser tas tillvara och beaktas. 
Omvårdnaden, vilken bygger på vetenskaplig teoribildning, ställer krav på 
psykiatrisjuksköterskan att upprätta en relation som fortlöper genom kommunikation och 
sampel. Utifrån ett helhetsperspektiv skall psykiatrisjuksköterskan utforma omvårdnaden, 
vilken skall kunna tillgodose patientens och dennes närståendes behov utifrån aktuell 
livssituation. I dialog skall patienten motiveras till följsamhet i vård och behandling. 
International Council of Nurses (ICN, 2007) utgör för sjuksköterskan ett grunddokument för 
etisk vägledning vad gäller yrkesansvar och uppgift. Denna etiska kod ligger också till grund 
för att sjuksköterskan skall handla i överensstämmelse med sociala värderingar och behov. 
Koden kan också ses som en referensram för etiskt handlande där sjuksköterskan skall 
respektera de mänskliga rättigheterna särskilt avseende olikheter, samt där patientens hälsa 
utgör det främsta målet och där principen om människors lika värde aldrig frångås. Enligt 
Socialstyrelsens Hälso- och Sjukvårdslag (HSL 1982:763) skall all vård tillgodose patienten 
en trygg och säker vård på lika villkor för alla, främja goda kontakter där patientens integritet 
och självbestämmande beaktas, samt även tillgodose patientens behov av kontinuitet i vården.  
Sjuksköterskan ska visa respekt för den enskilda människans värde och värdighet, samt 
tillfredställa patientens behov av trygghet, tillgänglighet och kontinuitet.  
 
Wiklund Gustin, Rydenlund och Kulzer (2010) betonar att psykiatrisjuksköterskan bör vara 
rustad med en personlig kunskap som handlar om självkännedom och självreflektion, samt 
inneha en öppenhet inför sig själv, andra och situationen. Öppenheten beskrivs även bestå i att 
vara öppen inför ny kunskap och inför tolkningar så de inte blir förhastade och rigida. Den 
etiska kunskapen måste bäras i varje situation, vilket innebär att den vägleder och genomsyrar 
psykiatrisjuksköterskans hållning. För att kunna bära det etiska ansvaret behöver 
psykiatrisjuksköterskan som person såväl självaktning som autonomi. Detta beskrivs handla 
om en viss frihet och förmåga och möjlighet att vilja, välja och handla.  
 
Om vi ska förstå våra patienter och dess anhöriga måste vi enligt Dahlberg och Segesten 
(2010) sätta oss in i den livsvärld de lever i och hur de erfar denna. Livsvärldsteorin, vilken 
har sin utgångspunkt i den kontinentala filosofin, är uppbyggd av företrädelsevis Edmund 
Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Hans-Georg Gadamer. Idén om 
livsvärlden som teori är sprungen ur den fenomenologiska filosofin, vilken har som avsikt att 
analysera och förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och välbefinnande kan förstås. Att vårda med 
livsvärlden som grund innebär att patientperspektiv och livsvärldsperspektiv inte kan 
särskiljas, då upplevelser och erfarenheter inkluderas, samt är av vikt att inkludera i 
vårdandet.  ”Världen så som den erfars” (ibid s 128.) utgör grunden för vårdandet och innebär 
att vården har som uppgift att återställa livskraften i det vardagliga sammanhanget där 
individens livsmening är invävd. Att lyssna till patientens berättelse utgör en betydande del i 
livsvärldsteorin för att livsvärlden skall kunna förstås och utgör en betydande del i den 
vårdande vården.  
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Ekebergh (2009) framhåller reflektionens betydelse för människans förståelseprocess och 
uttrycker att reflektionen utgör en komponent för att en lärandeprocess skall påbörjas. Genom 
reflektionen upptäcks nya versioner av erfarenheter, vilka omprövar vår tidigare förståelse 
och erfarenhet. Att inta en reflekterande hållning innebär att avsiktligt försöka förstå mer.  
Reflektionens betydelse i lärandet beskrivs även som en viktig del för den personliga 
utvecklingen, där självreflektionen innebär att inta en distans till situationen. Reflektionen 
anses nödvändig för att utveckla en reflekterande självmedvetenhet. I självmedvetenheten 
uppstår då en personlig utveckling, i vilken en ny förståelsehorisont kan framträda.  
 
Lidandeberättelsen 
Eriksson (2001) beskriver tre kategorier av lidandet; Livslidandet, sjukdomslidandet och 
vårdlidandet. Livslidandet kan förstås som det lidande som innefattar hela människan och 
dess existens och utgör en del av livet. Sjukdomslidandet beskrivs som det lidande patienten 
upplever i relation till sin sjukdom och den behandling och är det lidande som vården har i 
uppgift att möta, behandla och vårda. Vårdlidandet framhålls som det lidande som kan uppstå 
när vården nonchalerar eller avvisar patienten genom slarv eller oengagemang. Detta lidande 
kan jämföras med vård på ett icke värdigt sätt.  I lidandet eftersöks bekräftelse, tröst och tid. 
 
Wiklund Gustin (2010) anger att lidandeberättelsen framstår som central för att människan 
skall kunna försonas med sitt lidande och det är genom att låta människan få sätta ord på sin 
historia som det uppstår en möjlighet att forma en förståelse för sitt liv. Genom att artikulera 
sin lidandeberättelse kopplat till livsvärlden, skapas en möjlighet att förstå sig själv och livet 
på ett nytt sätt. När lidandeberättelsen formuleras och delas med någon byggs broar mellan 
människor där en form av identitet och gemenskap skapas. För att detta ska vara möjligt krävs 
det varsamhet, engagemang och tålamod.  Ur engagemanget kan en upplevelse av betydelse 
uppstå. Psykiatrisjuksköterskan bör i vårdandet och i samtalet utgå från ett teoretiskt 
perspektiv och ha fokus på patientens upplevelse av hälsa, ohälsa och lidande. Förmågan hos 
psykiatrisjuksköterskan ska vara att kunna göra mer komplexa bedömningar inom det 
psykiatriska området och kunna se patientens unika behov av vård. Psykiatrisjuksköterskan 
skall även ha förmågan att kunna förstå hur patienten lever sitt liv men även kunna förmedla 
hur patientens levnadssätt kan påverka symtom med avsikt att påbörja hälsoprocesser.   
 
En vårdande relation 
Inom vårdvetenskapen är enligt Dahlberg och Segesten (2010) patientperspektivet centralt i 
allt vårdande. Patienten beskrivs som den självklara medelpunkten för vårdandet och denne 
ses som expert på sig själva och bara patienten kan veta vad sjukdom innebär för just honom 
eller henne.  I patientperspektivet ingår även ett etiskt krav på den professionella vårdaren 
vilket innebär att vårdaren är skyldig att ge så god vård som möjligt i varje möte med 
patienten. Detta vårdande måste alltid gå hand i hand med patientperspektivet. Vidare menar 
Dahlberg och Segesten att vårdande möten måste uppstå för att patienters hälsoprocesser skall 
främjas och grunden för en vårdande relation ska kunna utformas. En fungerande vårdrelation 
är en förutsättning för att kunna erbjuda patienten en god vård där lidandet kan lindras och där 
hälsoprocesser kan uppstå. Om vårdrelationen inte ligger till grund för vårdandet finns det 
enligt Eriksson (1988) en risk att patienten ses som en i mängden av de uppgifter som ska 
utföras.  
 
Fredriksson (2003) menar att en relation är en förutsättning för att vårdande samtal ska kunna 
ske och ur det vårdande samtalet utvecklas någon form av vårdande relation. Den vårdande 
relationen skiljer sig enligt Wiklund Gustin (2010) från den naturligt vårdande relationen 
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genom att den är professionell, vilket innebär att den baseras på ett engagemang från 
vårdarens sida där vårdaren inte kan räkna med att få något tillbaka. Vårdaren använder sin 
kunskap och erfarenhet för att med öppenhet och en absolut närvaro kunna möta patienten i 
vårdrelationen.  
 
Det vårdande samtalet   
Fredriksson (1999, 2003) utvecklar i sin forskning en teori för hur ett vårdande samtal 
gestaltar sig i den psykiatriska kontexten och presenterar en modell bestående av tre delar; 
den narrativa, den relationella och den etiska.  Den narrativa delen innebär att patienten ges 
utrymme att få berätta om sitt lidande där berättelsen bemöts av frågor, med avsikt att 
generera en förståelse.  Den relationella delen beskrivs som en relation i gemenskap där en 
kännedom om varandra som människor utformar en djup närvaro som skapar en mening och 
där patienten kan uppleva sig som huvudperson. Vidare innebär den relationella aspekten en 
form av närvaro, lyssnande och beröring.  Lyssnandet utgörs av en process som innehåller 
mer än att höra vad som sägs. I lyssnandet ingår även att reflektera, tolka, förstå och bekräfta 
patientens lidande. Närvaron beskrivs som en vårdande närvaro där respekt och ansvar 
betonas.  Beröringen i ett samtalsperspektiv beskrevs som en form av en anknytande beröring 
där förmedlande av känslor utgör en grundläggande del.  Den etiska komponenten omfattar en 
ömsesidig respekt, där caritas1 hjälper patienten att återupprätta sin självaktning, autonomi 
och sitt ansvar och därmed skapar en möjlighet till ett gott liv.  I den etiska komponenten 
ligger också en stor del i att tillåta patienten att få berätta om sin livsvärld. Berättelsen om 
dennes livsvärld utgör en central del i kommunikationen. Patienten skall i samtalen försöka 
relatera sitt lidande och sin hälsa till tiden. Samtalen generar en trygghet och den vårdande 
relationen kan kommuniceras till en djupare gemenskap där patienten får möjlighet att stå i 
djupare kommunikation med sig själv och andra.  
 
Dahlberg och Segesten (2010) anger att det vårdande samtalet har sin grund i det 
allmänmänskliga samtalet och att det inom den psykiatriska vården utgör en uttrycklig del av 
vårdandet där det finns en medvetenhet om samtalens djupare innebörd, vilken kan tjäna som 
förebild för övrig vård. Att samtalen mer riktas mot det medicinska språket eller annat 
fackspråk beskrivs som problematiskt då den medicinska terminologin ofta kan upplevas 
främmande. Att röra sig med ett värderande språk där slentrianmässiga begrepp används kan 
leda till missförstånd och skapa ett lidande. Med utgångspunkt från livsvärldsperspektivet 
måste ett vårdande samtal präglas av öppen och följsamhet där patienten med öppna frågor 
inbjuds till att berätta mer, berätta om hur man mår samt berätta hur det fungerar hemma. 
Vidare anges att det inte går att upprätta några manualer för hur ett vårdande samtal skall 
genomföras. Att inledningsvis hälsa i anslutning till ett samtal kan vara en grundförutsättning 
för att samtalen skall utformas till ett vårdande samtal då hälsningsfrasen bekräftar och 
igångsätter ett mellanmänskligt samtal. Att inte bli hälsad på kan innebära att en känsla av 
negligering eller en känsla av värdelöshet.   
 
Tidigare forskning om det vårdande samtalet     
Litteraturgenomgång visar att det finns få studier som beskriver patienters upplevelser av det 
vårdande samtalet. Rydenlund (2012) har i sin forskning eftersökt vad som kan upplevas 
vårdande i det vårdande samtalet och kommer fram till att grunden för samtalen utgörs av den 
caritativa tonen samt den etiska riktningen.  Samtalen, vilka skapar en vårdande gemenskap 

                                                 
1 Med caritas menas (Eriksson 1987) en vård där det finns en form av kärleksfullhet i vårdandet, vilken kan 
jämföras med en form av barmhärtighet - ”vilja en annan människa väl”. 



 5

där förståelse utformas och lidande lindras, ses som en gemensam bildningsresa mot en ny 
förståelse av livsvärlden.  Hörberg (2011) belyser i sin forskning inom rättspsykiatrisk vård 
att uteblivna samtal i meningen av att inte bli lyssnad på och inte få delge sin livsvärld leder 
till ett lidande samt en känsla av att inte delaktiggöras i vårdandet. Syren (2011) har i sin 
forskning om patienters upplevelse av att leva med psykossjukdom kommit fram till att samtal 
kan ses som en handling där ensamhet kan lindras och där det obegripliga kan bli mer 
greppbart och förståeligt. Detta kunde göras genom att patienternas beskrivning av 
verkligheten utmanades i samtalet.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Inom den psykiatriska vården utgör det vårdande samtalet en betydande del av vårdandet och 
är således psykiatrisjuksköterskans främsta redskap att använda sig av. Ett vårdande samtal 
beskriv som ett samtal som lindrar lidande och där hälsoprocesser kan uppstå. Det vårdande 
samtalet saknar en specifik metod och teori om dess innehåll. Det är upp till varje 
psykiatrisjuksköterska att själv utifrån egna erfarenheter och personliga kunskap skapa ett 
vårdande samtal i relation till patienten.  Litteraturgenomgången av ämnet visar att endast ett 
fåtal studier är gjorda utifrån patienters upplevelser av det vårdande samtalet och det 
föreligger således en betydande brist inom forskningsområdet. För att utveckla det vårdande 
samtalet till en evidensbaserad vårdaktivitet inom psykiatrisk vård krävs ytterligare forskning 
baserad på patienters upplevelser.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva hur patienter med förstämningssjukdom erfar det vårdande samtalet med 
en psykiatrisjuksköterska. 
 
METOD  

Ansats 
En reflekterande livsvärldsansats så som den beskrivs av Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008) har valts i genomförandet av denna studie, vilken är lämplig vid studier av människors 
upplevelser av ett fenomen. Det fenomen som denna studie fokuserar på är ”patienters 
upplevelse av det vårdande samtalet med psykiatrisjuksköterskan” och avsikten är att 
upptäcka, klargöra och beskriva deras levda erfarenhet av samtalet. Dahlberg et al. (2008) tar 
upp vikten av att förhålla sig öppen när livsvärldsforskning bedrivs. Öppenhet mot det 
fenomen som studeras för att skapa förutsättningar för att det ska kunna visa sig så som det är. 
Sinnena måste hållas öppna mot fenomenet och det måste finnas en vilja att se. Öppenhet 
beskrivs som en sann vilja att lyssna, se och förstå det fenomen som studeras. För detta krävs 
respekt och ödmjukhet liksom sensibilitet och flexibilitet inför fenomenet som studeras. 
Öppenhet beskrivs även som att kunna bli överraskad. 
 
 
Förförståelse 
Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) skapas förförståelsen genom tidigare 
erfarenheter och tolkningen av omgivningen grundar sig på dessa erfarenheter. Saker i 
omgivningen tas för givna och är i det som kallas det naturliga förhållningssättet inte 
reflekterande. Ett sätt att försöka minska risken att förförståelsen allt för mycket påverkar hur 
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vi uppfattar ett fenomen som undersöks är att inta ett tyglande förhållningssätt.  Detta innebär 
att forskarna bör ifrågasätta allt de tror sig veta om fenomenet som undersöks. För att förhålla 
sig öppna måste det naturliga förhållningssättet problematiseras vilket görs genom reflektion. 
Förförståelsen kan aldrig helt kopplas bort men den kan medvetandegöras genom reflektion 
och på detta sätt tyglas. Det handlar om att förlångsamma processen för att ge fenomenen 
möjlighet att verkligen visa sig. Kan förförståelsen inte tyglas finns en risk att de resultat 
forskaren får speglar tidigare erfarenheter eller värderingar som funnits men som forskaren 
inte varit medveten om (Dahlberg et al. 2008).  

Urval 
För deltagande i föreliggande studie skulle informanten vara inskriven på en 
öppenvårdsmottagning inom Västra Sverige och ha en pågående eller nyligen avslutad 
samtalskontakt med psykiatrisjuksköterska som pågått under minst ett år. Ett år bedömdes 
som en gräns för att informanten skulle kunna beskriva upplevelser av det vårdande samtalet. 
Inriktningen förstämningssjukdomar valdes av flera skäl. Dels för att patienter med 
förstämningssjukdom tillhörande specialistpsykiatrin ofta har ett omfattande behov av stöd 
och hjälp i sitt vardagsliv. Ett annat skäl är att sjukdomen går i skov och den sjuke under 
långa perioder kan vara i recidiv och därmed lättare kan berätta om sina upplevelser. Ett 
personligt intresse hos författarna ligger också till grund för detta val.  
 
Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) ska variation eftersträvas i urvalsprocessen 
avseende kön, ålder och livserfarenheter. Detta för att studien ska spegla en bredare variation 
av det undersökta fenomenet som baseras på livsberättelser. Författarna har strävat efter att 
genomföra tolv intervjuer. Tolv informanter identifierades som möjliga av 
psykiatrisjuksköterskorna vid samtliga öppenvårdsmottagningar. Tre informanter föll bort. En 
informant svarade inte i telefon och kunde därför inte medverka, en informant försämrades i 
sin sjukdom och bedömdes därför inte kunna medverka i studien av sin psykiatrisjuksköterska 
och en informant tackade nej vid inledande telefonkontakt. Deltagarna i studien bestod 
således av nio informanter som samtliga har levd erfarenhet av en regelbunden samtalskontakt 
med psykiatrisjuksköterska mellan ett och 20 år. Informanterna hade även levt med sin 
diagnos förstämningssjukdom mellan ett till 20 år. Åldern varierade mellan 20 till 63 år. Tre 
män och sex kvinnor inkluderades. I urvalet av informanter strävades efter variation avseende 
ålder, kön, samt en spridning avseende hur lång samtalskontakt de haft med 
psykiatrisjuksköterska, samt hur länge de levt med sin sjukdom. 
 
Datainsamling 
Efter att studien godkänts av verksamhetschef för kliniken påbörjades datainsamlingen genom 
att tre psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom regionen kontaktades. Vårdenhetschef för 
respektive enhet kontaktades via telefon för att fråga om intresse och möjlighet till att 
intervjua informanter vid deras mottagning fanns. Samtliga kontaktade enheter ställde sig 
positiva till studien och skriftligt informationsbrev om studien och dess genomförande 
skickades till vårdenhetscheferna (bilaga 1). Vårdenhetscheferna hänvisade vidare till 
psykiatrisjuksköterskor som skulle vara behjälpliga med att hitta informanter. Möjliga 
informanter tillfrågades och ett skriftligt informationsbrev om studien lämnades till 
informanterna som önskade delta (bilaga 2). Vidare lämnades namn och telefonnummer till 
informanten och kontakt togs av författarna för att bestämma tid och plats för intervju. 
Samtliga intervjuer genomfördes enskilt för de skulle ges möjlighet att prata fritt samt minska 
risken för att en känsla av underläge skulle uppstå. Samtliga informanter intervjuades på den 
öppenvårdsmottagning de tillhörde förutom en intervju som genomfördes i hemmet. Att 
informanten intervjuades i hemmet berodde på svårighet att ta sig till en mottagning. 
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Vid intervjutillfället var ett rum bokat på respektive mottagning för att intervjun skulle kunna 
genomföras ostört. Kaffe eller något att dricka medtogs för att skapa en trevlig atmosfär. Som 
ett led i att skapa en avspänd atmosfär berättade författarna om sig själva och om studien 
innan bandspelaren sattes på. Författarna berättade även om hur en livsvärldsintervju går till 
och att informanten kommer uppmanas berätta mer och förklara hur de menar för att söka 
innebörder i det vårdande samtalet. Informanten fick också möjlighet att ställa eventuella 
frågor. Innan bandspelaren startades skrevs även blankett om samtycke till studien på av 
informanterna (bilaga 3).  
 
Livsvärldsintervjuer har tillämpats så som de beskrivs av Dahlberg, Dahlberg och Nyström 
(2008) och ses som ett lämpligt tillvägagångssätt för att utforska ett fenomen så som det visar 
sig i informantens livsvärld.  En livsvärldsintervju syftar till att möjliggöra för informanten att 
uttrycka sin unika upplevelse av ett fenomen. Detta genom att forskaren med öppenhet och 
följsamhet i intervjun strävar efter att förmå informanten att beskriva sina upplevelser av det 
studerade fenomenet (Dahlberg et al. 2008). I intervjuerna gjordes detta genom att be 
informanten berätta mer, sätta ord på och försöka förklara hur de menar. Varje intervju tog 
mellan 30 och 60 minuter och spelades in på band. Varje intervju transkriberades ordagrant 
snarast efter genomförandet. Detaljer som skratt, pauser och kroppsspråk togs också med. 
Intervjun baserades på en öppen fråga ”kan du berätta för mig så detaljerat som möjligt hur 
du upplever det att samtala med din psykiatrisjuksköterska?”. Enligt Granskär, Höglund 
Nielsen (2008) bedöms en studies överförbarhet i relation till variation och innebördsrikedom.   
 
Öppenhet och följsamhet till informantens berättelse eftersträvades under intervjun och 
informanten ombads berätta mer och ge exempel och förklara det som sades för att fånga 
innebörden i det vårdande samtalet. Efter avslutad intervju tackades informanterna för sin 
medverkan och fick även information om möjlighet att ta del av studien när den är 
färdigställd. Möjlighet att återkomma vid eventuella frågor eller funderingar gavs på så sätt att 
de välkomnades att höra av sig vid behov via de tidigare utlämnade kontaktuppgifterna. Ingen 
av informanterna har kontaktat författarna. 
 
Dataanalys 
En modifierad innebördsanalys utifrån en livsvärldsteoretisk grund enligt Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström (2008) valdes som analysmetod dock utan att beskriva essens. Den första fasen 
syftar till att skapa en allmän förståelse av innebörden i analysmaterialet. Det är en fas som 
inte ska påskyndas, utan tid till att bekantgöra sig med texten i sin helhet ska ges. Detta görs 
genom att texten läses upprepade gånger utifrån att hur och vad frågor ställdes till texten. 
Texterna bör läsas med en nyfikenhet, lyhördhet och med en angelägenhet att inte bestämma 
det obestämda för snabbt, vilket Dahlberg & Dahlberg (2003) anger är av stor vikt i det 
tyglande förhållningssättet. Öppenhet inför att upptäcka något nytt eller att se något på ett nytt 
sätt eftersträvas liksom en vilja att bli överraskad. Genom att tid avsätts till att bekanta sig 
med analysmaterialet blir risken enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) mindre att 
påverkas av sin förförståelse och istället se textens komplexa och ofta mångfaldiga 
innebörder. När innehållet i analysmaterialet kan återberättas i sin helhet med egna ord är det 
dags att påbörja fas två.  Enligt Dahlberg et al. innebär fas två att en djupare förståelse av det 
studerade fenomenet utvecklas. I denna fas delas texten in i mindre delar, meningsbärande 
enheter, avseende likheter och skillnader. De meningsbärande enheterna som bedöms höra 
ihop sammanställs vidare till kluster vilket enligt Dahlberg et al. kan ses som en arbetsfas där 
den djupare innebörden söks i detta material. Genom att ytterligare abstrahera meningen i 
dessa kluster kan en ny helhet skapas som kan presenteras i form av innebördsteman.   
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Enligt Granskär Höglund och Nielsen (2008) ska tillvägagångssätt noggrant redovisas för att 
studien ska ses som trovärdig. Analysen påbörjades med att författarna var för sig läste 
samtliga intervjuer ett flertal gånger i sin helhet till dess att materialet kändes bekant och med 
enkelhet kunde återberättas vilket gjordes för varandra. Författarna strävade efter att läsa 
texten med öppenhet, och ställa frågor till texten som ”hur” och ”vad” för att djupare försöka 
förstå hur informanten uppfattar fenomenet. Medvetenhet om att förförståelsen kan leda till att 
se det som förväntas snarare än att låta fenomenet visa sig var ständigt närvarande. 
 
Varje författare markerade vidare texten med olika färger som representerade variationer av 
fenomenet och stödord skrevs ner jämte texten avseende dess innehåll eller möjliga innebörd i 
ett första steg i den andra fasen. Vid nästföljande träff under analysfasen fördes en diskussion 
om materialet och samtliga författare delgav sin uppfattning av textmaterialet utifrån de 
stödord och färgmarkeringar som gjorts. Därmed fortsatte analysen genom att författarna 
gemensamt bearbetade materialet och delade in texten i mindre meningsbärande enheter. De 
meningsbärande enheterna baserades på de variationer som framträdde i texten. För att 
urskilja dessa meningsbärande enheter valdes att klippa isär texten till mindre delar. Varje del 
analyserades avseende dess innehåll och gemensam reflektion fördes om vad intervjupersonen 
ville förmedla med citaten. De meningsbärande enheterna sammanfördes vidare till sjutton 
”högar`” vilka placerades i olika plastfickor för att lättare överblicka materialet. Under denna 
analysprocess som gavs tid och pågick under fyra veckor träffades författarna regelbundet för 
att diskutera materialets olika variationer och reflektera över dess innehåll och innebörd. 
Under dessa diskussioner fick författarna upprepade gånger påminnas om att vara tyglande, 
textnära och inte förhastade. Frågan ställdes flertalet gånger om det som sågs verkligen fanns i 
texten eller snarare var en tolkning eller något grundat på våra egna erfarenheter.  
 
Genom ytterligare reflektion och sortering av ”högarna” växte fem kluster fram. Tonvikten i 
analysprocessen lades på att bearbetning av materialet skulle ske genom gemensam reflektion 
över materialets innebörder och under processen handlade det om en rörelse mellan de kluster 
som framträtt och materialet i sin helhet. Av de fem kluster som bearbetats framträdde 
slutligen en djupare förståelse och en ny helhet med fem innebördsteman skapades.  
 
I resultatet har redovisade citat med exempelvis talspråk som ”eh” och ”hmm” borttagits och 
påverkar inte resultatredovisningen. Tre punkter innebär att informanten gjorde en lite paus 
under intervjun. I vissa citat har en del av texten utelämnats, vilket påvisas genom följande 
tecken: //. Den text som tagits bort ändrar inte innehållet i citatets meningsinnehåll.  
 
Etiska övervägande 
Ansökan till Etikprövningsnämnden har inte gjorts eftersom magisteruppsatsen genomförs 
inom ramen för en högskoleutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och 
ansökan då inte krävs.  Projektplan har dock skickats till verksamhetschef för kliniken där 
studien genomförts och där fått godkännande.  
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska fyra forskningsetiska principer vara uppfyllda när 
forskningsprojekt genomförs vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet.  Enligt samtyckeskravet har samtliga informanter som deltagit i studien 
skrivit under blankett om informerat samtycke där det står att läsa att medverkan är helt 
frivillig (bilaga 3). Informationskravet har beaktats genom att samtliga deltagare erhållit 
muntlig och skriftlig information om studiens syfte (bilaga 2). Enligt kravet på konfidentialitet 
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har samtliga informanter erhållit information om att intervjumaterialet kommer att förvaras på 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det och vem som sagt vad i intervjuerna inte heller 
kommer att framgå i studien. Vidare har samtliga informanter informerats om att deras 
medverkan är frivillig, anonym och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att 
ange orsak. Den information informanten bidragit med kommer då inte att ingå i studien.  
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in endast får användas för 
forskningsändamål och denna studie har ingen annan avsikt.  
 
Författarna har vid varje intervjutillfälle beaktat ett etiskt förhållningssätt.  Detta har gjorts 
genom att samtliga författare efter varje intervju samtalat en stund för att efterhöra hur 
informanten upplevt intervjun, med avsikt att försäkra sig om att informanten inte lämnats 
ensam med funderingar som väckts under intervjun. Samtliga informanter uppgav att de 
upplevt intervjun på ett positivt sätt varför inga ytterligare åtgärder vidtagits.  
 
RESULTAT 

I analysen av de nio intervjuerna beskrivs patienternas upplevelse av att samtala med en 
psykiatrisjuksköterska på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Materialet presenteras i 
resultatet utifrån följande fem innebördsteman; där personligt engagemang bejakar 
livsvärlden, där utrymmet skapar en atmosfär av lugn, där lidandeberättelsen berörs och 
berör, att synliggöra det osynliga, att ändra sitt tankesätt 
 
Där personligt engagemang bejakar livsvärlden  
Förmågan att anpassa det vårdande samtalet på ett personligt sätt utifrån ett 
livsvärldsperspektiv beskrivs som något angeläget på så sätt att det finns något mer utöver den 
psykiska ohälsan att samtala om.  Att livsvärlden bejakas beskrivs såsom att ”hon har lärt 
känna mig, mitt liv och min tillvaro”. I denna beskrivning framkommer tydligt att 
livsvärldsperspektivet utgör en viktig komponent i det vårdande samtalet. Förståelsen om 
förstämningssjukdomens oberäknelighet kan innebära att en viss osäkerhet och vilsenhet kan 
påverka självkänslan negativt. I de vårdande samtalen där livsvärlden bejakas utifrån ett 
personligt engagemang kan de negativa tankarna, vilka många gånger är omfattande och 
plågsamma avledas till en annan tanke som berör livsvärlden ur ett annat perspektiv. Att 
bekräftas i sin livsvärld genom att tillfrågas om hur det går med fotbollen speglar en djupare 
innebörd på så sätt att en känsla av att vara betydelsefull för den man är och inte för sin 
sjukdom kommer fram. Ett delat intresse beskrivs även som något värdefullt att uppleva, 
vilket sätts i relation till att en positiv känsla uppstår ur det gemensamma sammanhang som 
uppstår när en känsla av samhörighet finns.    
 
Det personliga engagemanget där livsvärlden bejakas uttalas som något som uppstår genom 
att ett intresse och nyfikenhet i det vårdande samtalet framkommer. En utvecklad kännedom 
om personliga förhållanden samt hur depressionssjukdomen på olika sätt påverkar livsvärlden 
skapar en känsla av ett personligt engagemang och en känsla av att hon verkligen bryr sig. 
Följsamhet och öppenhet inför patienternas livsvärld styr omfattningen på hur ofta besöken 
skall genomföras och hur innehållet i samtalen skall se ut. Ur ett öppet förhållningssätt 
inbjuds patienten till att samtala om sin livsvärld.  

 
”… jag känner att jag kan prata med henne om allt.. hon förstår mig… vi 
har en väldig bra kontakt om man säger så.. jag har funnit kemin mellan 
henne och mig // det är väldigt betydelsefullt att jag har henne// hon känner 
mig utan och innan…det märks att hon är intresserad...” 
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”… för det är ju inte bra att känna sig som en nummerlapp, det vill man ju 
heller inte göra utan man vill ju vara en person. Man vill vara någon som 
den personen känner till och som känner bryr sig lite extra. Och det har jag 
nog känt att den här personen gör...” 

  
I det vårdande samtalet där livsvärlden bejakas kan en mer informell och lättsam miljö uppstå, 
i vilken det även blir lättare att prata om svåra saker.   Ur det vårdande samtalet skapas en 
känsla av ett vi och en känsla av att vara betydelsefull och viktig utifrån den unika livsvärlden.   
 

”… det specifika i samtalet är ju att jag är där och att vi samtalar kring mig 
för det är ju jag som är huvudpersonen i ett samtal…” 
 

Att inte visa personligt engagemang i samtalet beskrivs som en negativ erfarenhet.  Det som 
eftersöks i form av att erhålla kunskap om sin förstämningssjukdom genom att få berätta om 
sin livsvärld erbjuds inte. . 
 

”… jag tycker det har vart mer att prata mediciner… inte så mycket vad ska 
man säga… inte så mycket om de problem jag har // det känns som det är för 
lite tid...det räcker inte till att ta den biten... det ska pratas mediciner, 
sjukskrivningar och intyg mm…” 

 
Där utrymmet skapar en atmosfär av lugn 
Det vårdande samtalet erfars som en plats där en känsla av lugn och ro kan skapas i en annars 
oförutsägbar och ibland kaosartad tillvaro. Det lugn som beskrivs kan härledas till en känsla 
av att tiden står stilla medan samtalet pågår. Ur lugnet skapas den gemenskap och 
samhörighet som finns i relationen.  Här ges tid och utrymme till att i lugn och ro fundera och 
tänka efter, eller att bara få vara. Att ge svar på frågor påskyndas inte, tid till eftertänksamhet 
ges vilket bidrar till upplevelsen av en avspänd och lugn miljö. I det utrymme som ges erbjuds 
en möjlighet att berätta och delge de tankar och funderingar som man bär på. Detta ger en 
känsla av vara i gemenskap med psykiatrisjuksköterskan.  
 

”… det är väldigt lugnt… och… oftast så gör sjuksköterskan inte så stora förändringar, 
eller… utan hon försöker bara få mig lite grann åt det hållet, kanske…” 

 
”… hon ställer inte frågor i så himla rapp takt utan hon ställer en fråga… efter en 

stunds tystnad… innan nästa fråga eller så // det är ett samtal som tryggheten själv…” 
 
Att inte ges tid och utrymme att samtala om det som upplevdes som väsentligt kunde leda till 
känslor av frustration och uttryckas som ”jag har varit förbannad och trött på allt// och då 
blir man ju trött på livet”. I detta citat ryms en beskrivning av att inte ges utrymme, att inte bli 
förstådd och tagen på allvar. Att inte ges möjlighet att uttrycka sina tankar eller bli visad 
förståelse för upplevelser av biverkningar av mediciner innebar att bli lämnad ensam. Att bli 
lämnad ensam innebar att stå utanför gemenskap och samhörighet vilket orsakade ett lidande.  
 

”… det är precis som att den tiden jag får, det hinns inte med // man blir ju 
frustrerad // ja…jag blir ju deprimerad…” 

 
I det vårdande samtalet ges ett utrymme till att få vara sig själv med alla dimensioner av 
personligheten som framträder när förstämningssjukdomen gör sig påmind. Detta inbegriper 
djupa nedstämda ”svarta” perioder såväl som upprymdhet och mani som ibland för med sig 
”vansinniga idéer”. Att få vara sig själv beskrivs som att kunna säga vad som helst och ändå 
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åter bjudas in till det vårdande samtalet och uttrycks som ”vad jag än säger är jag välkommen 
tillbaka”. Det vårdande samtalet uttrycks även som en plats av acceptans och förståelse där 
glädje och allvarliga sidor kan visas utan att misstolkas som tecken till sjukdom. Att känna sig 
accepterad beskrevs även som att kunna visa sina sanna sidor och inte spela några spel, att 
kunna vara sig själv.  Att bli sedd som människa och inte en sjukdom skapar en känsla av att 
vara betydelsefull och viktig som person.  Genom att anta ett tillåtande förhållningssätt skapas 
en känsla av samhörighet och av att få vara del av en gemenskap där ett vi som är konstant 
och oföränderlig skapas. I detta vi vilar tryggheten och detta uttryckts som ”att hon finns där 
det är det allra viktigaste” I en annars ofta oförutsägbar tillvaro var detta mycket 
betydelsefullt.  
 

”… jag vet att det stannar mellan oss och jag kan säga saker som jag… nu är jag 
ledsen eller nu har det hänt något… jag vet att vi är ett på nåt vis…” 

 
”… det är väldigt skönt att kunna prata med nån som inte med en gång vill säga med 

klorna utåt… säger vad är detta för dumheter, vad är det här för tankar du har… 
och ja vad är det du gör...och det här är ett ställe dit du kan gå och berätta vad som 

helst…” 
 
Där lidandeberättelsen berörs och berör 
Genom det vårdande samtalet framkommer vikten av att få tala om svängningarna och hur 
dessa oväntat kan inträda i livsvärlden och på ett dramatiskt sätt generera ett lidande. Att 
berätta om sitt lidande utifrån sitt livsvärldsperspektiv upplevs som något angeläget. I 
berättandet frigörs möjlighet att ställa frågor som bemöts och som besvaras, vilket leder fram 
till en ökad kunskap om sin sjukdom. 

 
”…säg att du har lite gröt i bröstet och allt liksom – alla tankar hopas och då liksom… prata 
av sig lite och då kan man kanske få svar på någonting eller man kan prata av sig lite i alla 

fall... och då lättar ju det här... och man kommer vidare i sin process…” 
 
Att samtala om sin förstämningssjukdom handlar mycket om att få hjälp att förstå innebörden 
av att leva med förstämningssjukdom. Att prata om sitt lidande framförs som att samtala om 
”krisperioderna” och dessa samtal upplevs ”väldigt skönt”. De återkommande samtalen där 
lidandet berörs beskrivs som att de betyder mycket och på sikt genererar en ökad 
sjukdomsinsikt.  Att ”lätta på saker och ting” tillsammans i det vårdande samtalet innebär att 
i en gemenskap försöka förstå vad det innebär att leva med förstämningssjukdom 
 

”…det är väldigt betydelsefullt att jag har henne för när jag har det 
jobbigare tar vi tätare besök och när jag känner mig lite bättre då tar vi 
längre mellanrum men jag tror inte jag skulle klara mig utan henne för man 
vill inte älta det hemma hela tiden…” 

 
Att inte få uttrycka sin lidandeberättelse anges som något negativt när det finns ett uttalat 
behov att prata om sina tankar och funderingar istället för att endast prata om läkemedel, 
sjukskrivningar och intyg. Tidsbrist anges som ett skäl till att dessa samtal upplevs 
otillfredsställande. 
  

”… det är nog väldigt tidsbegränsat för det är väl ett schema och följa 
under dagen och patienter och så och då har de ju inte den tiden så det 

skulle ju behövas mer tid kanske under de här samtalen…” 
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Berättelsen om tillvaron och lidandet upplevs som något gemensamt och angeläget, dock 
beskrivs det väldigt olika på vilket sätt samtalet gestaltar sig. Berättandet utgör dock en 
omfattande del i samtalet och förstås som något angeläget. Att ”få harspla ur sig”, ”att få 
prata” och att ”att få ventilera” visar på ett behov som uttrycks i stor omfattning, vilket på en 
djupare nivå kan förstås som att det är av vikt att få berätta om sitt lidande och sin livsvärld.  
 

”…ibland är det skönt att bara få prata… ibland är det ju så om det är nåt 
man undrar över så kan man ju få bekräftelse på att det är rätt där som man 
tänkt… och ibland kan man ju då få en liten förklaring – det behöver inte 
vara en stor bit… det kan vara en liten liten bit bara för då kan det ju klarna  
hos mig jättemycket…” 

 
Ur berättelsen framkommer tydligt även att lyssnandet utgör en komponent kopplat till 
berättandet. Att kunna se ett lyssnade beskrivs som att ”jag ser att hon lyssnar på mig”.  I 
detta uttryck framträder en etisk komponent som kan förklaras med att ansiktsuttrycket 
förmedlar ett lyssnande på lidandets berättelse och att berättelsen berör. Genom berättelsen 
förmedlas en kroppslig närvaro där ögonkontakten i samtalet förmedlar en upplevelse av en 
närvaro i samtalet. En annan betydelsefull närvaro beskrivs på så sätt att det vid ett senare 
tillfälle kom ämnen, vilket berörts, vilket gav en bekräftelse på ett lyssnande på vad som 
tidigare tagits upp.  
 
Att synliggöra det osynliga              
Att leva med förstämningssjukdom kan innebära svängningar i stämningsläget som kan vara 
svåra att hantera och förstå. En informant uttrycker att sjukdomen kan orsaka ”vansinniga 
idéer” eller ”malande negativa tankar” en annan uttrycker ”man liksom är som en bomb 
nästan som kan brista när som helst”. Der vårdande samtalet kan vara till hjälp i att hantera 
och förstå dessa känslor. Att skapa hanterbarhet uttrycks som att genom samtalet få stöd i att 
ta kontroll över sitt liv och sin sjukdom. Att lära sig förstå sina begränsningar och svagheter 
uttrycks som vikigt för att minska risken att sjukdomen åter träder fram. Att synliggöra det 
osynliga kan beskrivas som att en förståelse skapas för den sårbarhet det innebär att leva med 
förstämningssjukdom. Genom det vårdande samtalet kan en insikt erhållas i att sjukdomen 
inte alltid är synlig men att livet i vissa avseenden bör anpassas för att uppnå så hög grad av 
hälsa och välbefinnande som möjligt.  

 
”… att man kan diskutera liksom… vad… är liksom statusen på dig… 
mmm… för på mig syns det ju inte... det är ju ingen människa som kan tro att 
jag gått igenom det här... det finns ju här…” 
 

Det vårdande samtalet erfars som en trygghet genom att psykiatrisjuksköterskan ”har koll på” 
och ”ser hur man mår”.  I dessa beskrivningar ryms en känsla av att kunna lägga en del av sitt 
liv i någon annans händer, att få vara betydelsefull och tas på allvar. Det innebär att kunna 
läggas sin oro åt sidan och vila i vetskapen om att nyanser av sjukdomen kan synliggöras 
genom samtalen, som beskrivs som svåra eller osynliga att upptäcka. Hjälp och stöd kunde på 
detta sätt erhålla för att kanske undvika fullt utvecklad mani eller djup depression. Tryggheten 
relateras också till att psykiatrisjuksköterskan hade personlig kännedom om hur sjukdomen 
visade sig just för patienten. Genom att i det vårdande samtalet synliggöra det osynliga ökades 
möjlighet till delaktighet i sin vård och därigenom förstå och kunna påverka sin situation. 
 

”…även när man inte ser saker och ting själv så är det bra att någon 
annan ser vad som händer… eller… på nåt sätt försöker se vad som 
händer… om man... vissa saker som… man kanske fastnar  // jag tror ju 
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att det är… om man nu har en sån här skörhet när man åker upp och 
ner...beroende av vad som händer i livet så har det varit tufft många 
gånger… och det är det för alla men på nåt sätt så hamnar man väl 
djupare ner i gropen...och då har det liksom att det vart många gånger 
en räddning…” 
 

Att synliggöra det osynliga i det vårdande samtalet visas också genom att förbättring avseende 
hälsan påvisas. Återhämtning från en depressiv eller manisk episod kan vara lång och ta 
mycket kraft och ibland leda till känslor av att inte orka fortsätta kämpa. Att i det vårdande 
samtalet synliggöra tecken till förbättring uttrycks som en handling som väcker hopp och 
framtidstro. En känsla av livslust kan åter väckas i relationen till den andre och det vårdande 
samtalet uttrycks som en viktig del för att återhämtningsprocesser ska påbörjas.  
 

”Sen när jag kom två veckor efter ... så sa hon att det blivit lite bättre 
men att det fortfarande inte är bra… så det var ju skönt att höra eller så// 
när jag kom härifrån kände jag att det kan ju bli bra detta… jag fick ett 
bra hopp” 
 

Att ändra sitt tankesätt                           
Det vårdande samtalet erfars som en handling där ett lärande äger rum. Lärandet förmedlas på 
olika nivåer utifrån individuella behov och kan beröra såväl konkreta råd och strategier som 
ny kunskap genom reflektion.  Att leva med förstämningssjukdom innebär ett lidande och en 
oförutsägbarhet om när sjukdomen åter kan komma in i livsvärlden för att åter skapa oreda 
och kaos. Det vårdande samtalet möjliggör ett lärande genom att kunskap om sjukdomen 
erhålls.  Konkreta råd om vikten av att äta och motionera regelbundet, råd om andningsteknik 
vid ångest och olika strategier för att lära sig hantera livet med sjukdomen kan genom 
reflektion leda till ett ändrat tankesättet. Förtroende och tillit i samtalet var viktigt för att 
tillgodogöra sig den kunskap som förmedlas. Att expertkunskap förmedlas var viktigt när det 
gäller att få undervisning och råd och det var också viktigt att förmedla kunskap och 
kompetens inom psykiatrisk vård. De råd och strategier som förmedlas i det vårdande 
samtalet kan även handla om frågor om vardagsliv, hur individen ska förhålla sig för att 
hantera vardagskonflikter och social relationer exempelvis för att detta inte ska ta för mycket 
kraft. Strategier för hur patienten ska agera vid eventuell försämring utarbetas också 
gemensamt i det vårdande samtalet och detta var ett sätt att få stöd i det vårdande samtalet, 
vilket ingav en känsla av trygghet. Genom att ges möjlighet att vara delaktig i utformningen 
av strategier ökas också viljan att försöka använda sig av de kunskaper som erhållits genom 
strategier och råd.  

  
”… ja det är ju ett… väldigt stöd, du får ju stöd i dina vad ska man säga, 

som du tänker och inte känner och hon då liksom puschar på en. … på nåt 
vis… du känner dig trygg med henne, du… ja du kan lita på henne, ... Är det 
så att du mår dåligt och att du har dina då vansinniga idéer för dig om vad 
du ska göra och allting så är det ju det här då hon drar upp igen, med våra 

så kallade strategier, hur jag ska tänka hur jag ska leva…” 
 

”… dels är det väl en trygghet då… att det finns någon trygghet för jag 
menar… har man inte någon runt omkring sig kan man i vissa lägen… i 
vissa lägen måste man ha nån som är mer specialiserad då  – visst det är en 
trygghet…”   

 
En annan dimension av lärandet är att genom det vårdande samtalet vägledas till reflektion. 
Att ändra sitt tänkesätt genom reflektion kan förstås som ett djupare sätt att lära där 
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självkännedom och insikt ökar. Genom reflektion fördjupas förmågan att förstå sin 
livssituation och sig själv på ett nytt sätt. När reflektion används i det vårdande samtalet intas 
en mer aktiv roll till sitt lärande. Ett problemlösande förhållningssätt i det vårdande samtalet 
där tonvikten ligger på att genom reflektion skapa en ny tanke, kan leda fram till ökad 
förståelse för sin situation. Detta är något som kan förstås vara sammankopplat med en ökad 
självmedvetenhet. Många upplever att andra perspektiv uppstod genom att ”bolla tankar och 
idéer” särskilt om de delgavs alternativa sätt att se ett problem på. Att egna förslag tas på 
allvar och återkopplas vid nästa samtal upplevs som positivt. I det vårdande samtalet är en del 
av det som beskrivs hjälpa, att se ett upplevt problem ur ett annat perspektiv. På detta sätt ges 
stöd i att förändra sitt tankesätt och prova alternativa sätt att hantera sin livssituation på.  
 

”…jag tar upp det med henne… och då tänker hon efter också liksom och 
säger att har du tänkt på det här, att om du vänder på det då, att du är den 
människan och hon är du… hur skulle du tänka?...” 
 
”…jag känner mig beslutsam, på något vis, jag nu ska jag göra så här. Då 
har jag henne bakom mig som stöd…”  

 
Att bli fast i tankemönster där negativa tankar och grubblerier mals om och om igen beskrivs 
som ett lidande där det genom det vårdande samtalet ges möjlighet att hitta nya perspektiv. 
Genom att bryta ner tankarna i mindre mer hanterbara delar och hjälpa till att fokusera på det 
som är viktigt just nu riktas tanken mot det som prioriteras. Att i det vårdande samtalet vara 
rak och tydlig och prata klarspråk upplevs som en trygghet. Nya sätt att hantera sin situation 
på följs upp vid nästkommande samtal och beskrivs också som en viktig del. Otrygghet kan 
upplevas om inte en fast åsikt om ett problem påvisas eller om alternativa sätt att hantera en 
situation på inte erbjuds. Detta visade sig inte leda till att hälsan kan förbättras och upplevs 
inte hjälpsamt i samtalet.  
 

”…jag upplever att hon åker med mig i det hon säger. Om jag är på ett 
humör eller tycker en viss sak så håller hon med om det och tycker jag något 
annat så håller hon med om det. Jag känner inte att jag har liksom nått som 
något fast stöd…” 
 
”…du kan arbeta med det här för att du ska kanske inte ska kämpa så 
mycket, inte engagera sig så mycket, och reta upp dig på saker, så mycket, 
utan mer det här att försöka att ta det lite lugnare…”  

 
Att använda egna erfarenheter till att erbjuda ett alternativt synsätt upplevs som positivt och 
”ärligt” i det vårdande samtalet. Detta kan också leda till en känsla av hanterbarhet och 
minska upplevelsen av ensamhet genom att veta att även psykiatrisjuksköterskan och därmed 
andra människor varit med om liknande problem. En känsla av gemenskap och samhörighet 
kan på detta sätt vara en hjälp att till föra hälsoprocesserna framåt. 
 

”…men lite grann så här, jag upplever det som ändå väldigt redigt eller vad 
jag ska säga, det känns som en människa också som man träffar… han är 
smart, han tänker på hur han skall föra det hela vidare men han är också en 
levande människa som ibland kan föra in sina egna mänskliga upplevelser 
så att jag får ett jämförelsematerial ibland…”  
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METODDISKUSSION 
En kvalitativ livsvärldsansats valdes för att söka svar på studiens syfte. Enligt Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström (2008) är denna metod lämplig vid studier av människors erfarenheter 
av ett fenomen.  En innebördsanalys valdes som analysmetod för att beskriva det vårdande 
samtalet som fenomen. Innehållsanalys valdes bort då denna metod inte ansågs kunna ge det 
djup som författarna eftersträvade.  Författarna anser att val av ansats är relevant i denna 
forskning och att det lett till att vi fått svar på forskningsfrågan.  
 
Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) bör variation eftersträvas avseende kön, ålder 
och livserfarenhet, för att spegla det undersökta fenomenet på ett bredare sätt. Nio intervjuer 
genomfördes i denna studie. Bortfallet i studien var tre informanter och anledningar till detta 
var att en försämrades i sin sjukdom, en svarade inte i telefon och en ångrade sig och avböjde 
när författaren ringde.  Vidare betonar Dahlberg et al. att variation i urvalet till en studie är 
viktigare, att spegla fenomenet på olika sätt, än att fokusera på antalet intervjupersoner som 
medverkar. Författarna bedömer att de nio intervjuer som genomförts har genererat ett 
material rikt på såväl innebörder som variation avseende det studerade fenomenet.  
 
Informanter har inhämtats på tre öppenvårdsmottagningar i Västra Sverige. På detta sätt har 
större variation uppnåtts eftersom det vårdande samtalet speglats utifrån hur informanterna 
upplever det vårdande samtal med olika psykiatrisjuksköterskor. Informanterna hade levt med 
sin sjukdom mellan ett och 20 år och haft regelbunden samtalskontakt med 
psykiatrisjuksköterskan också mellan ett och 20 år. Beträffande variation avseende kön var 
kvinnor överrepresenterade, sex var kvinnor och tre män. Författarna anser inte att fenomenet 
speglats på olika sätt i intervjuerna av informanterna beroende av kön. Författarna har heller 
inte eftersträvat att analysera materialet ur ett genusperspektiv. En strävan efter jämn 
könsfördelning bör dock eftersträvas. Informanternas ålder var mellan 20 till 63 år och 
bedöms som en god variation eftersom det innebär att informanter ur flera generationer 
kommit till tals. 
 
 I sökandet efter informanter fick författarna hjälp av psykiatrisjuksköterskor vid respektive 
mottagning. Det kan därför inte uteslutas att urvalet riktats utifrån de val 
psykiatrisjuksköterskorna gjorde, vilket kan innebära att urvalet kan vara representerat av 
informanter som bedömts vara positivt inställda till psykiatrisjuksköterskan. Detta kan ha 
påverkat resultatet, vilket författarna är medvetna om och vid en uppföljande studie kan 
frågan om hur informanter inhämtas behöva djupare eftertanke.  Hudson, Aranda, Kristjanson 
och Quinn (2005) belyser att urvalet av deltagare till en studie kan påverkas negativt om 
sjuksköterskor, institutioner eller patienter och familjer medverkar till att välja ut vilka som 
anses lämpliga att delta i en studie. Detta kan leda till att urvalet inte blir representativt och 
Hudson et al. poängterar att det finns behov av att ifrågasätta detta sätt att välja ut deltagare 
på. Hudson et al. forskar inom området palliativ vård och menar att det finns en tradition av 
att skydda informanter från att fatta egna informerade val, vilket de anser kan ifrågasättas 
eftersom patienterna inte är omyndigförklarade. Att låta patienter själva avgöra om de önskar 
delta skulle leda till ett mer representativt urval enligt Hudson et al. (2005). För att undvika att 
urvalet påverkas av vilka patienter som tillfrågas av ”sina” sjuksköterskor skulle ett annat 
tillvägagångssätt i urvalsprocessen kunna tillämpas. Möjligen skulle ett anslag om intresse 
kunna sättas upp på respektive öppenvårdsmottagning där patienterna själva har möjlighet att 
anmäla sitt intresse. Detta skulle kunna vara ett arbetssätt för att undvika att urvalet påverkats 
genom att psykiatrisjuksköterskor valt ut informanter de anser vara lämpliga.  
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Psykiatrisjuksköterskornas yrkeserfarenhet och kompetens efterfrågades inte när urvalet 
skedde, vilket kan påverka hur det vårdande samtalet genomförs. Vid en uppföljande studie 
kan det därför vara av värde att diskutera vilka inklusionskriterier som bör gälla beträffande 
psykiatrisjuksköterskors kompetens och ta hänsyn till eventuella vidareutbildningar.    
 
Studien riktades mot patienter med förstämningssjukdom och diagnosen bipolär sjukdom 
visade sig bli överrepresenterade, åtta av nio. Detta kan ses som en brist. Författarna hade 
dock ingen möjlighet att påverka detta eftersom psykiatrisjuksköterskor vid respektive 
mottagning tillfrågade patienter om intresse att delta. Om detta påverkade studien är svårt att 
avgöra. Vid en upprepad studie kan det vara av värde att beakta att förstämningssjukdom som 
diagnosgrupp är relativt omfattande varför än snävare avgränsning skulle kunna dras. 
 
Livsvärldsintervjuer användes vid insamlandet av datamaterialet vilket av författarna bedöms 
vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att söka svar på forskningsfrågan, innebörden i det 
vårdande samtalet. En öppen fråga ställdes vid intervjutillfället och författarna strävade efter 
att förhålla sig öppna och följsamma mot det studerade fenomenet och inte ta något för givet. 
Detta gjordes genom att be informanten berätta mer, sätta ord på och försöka förklara hur de 
menar. I intervjuerna kunde författarna se att detta lyckats i stor utsträckning. Dock kunde 
författarna också se att följsamheten ibland riktade sig för mycket mot det informanten 
berättade då författarna ibland kunde följa med i dennes livsberättelse istället för att vara 
riktad mot fenomenet.  I vissa intervjuer hade patienterna behov av att prata om större 
frågeställningar som upplevelsen av psykiatrisk vård. Författarna kunde dock se att 
informanten leddes tillbaka mot fenomenet i intervjun.  

 
Författarna anser att de varit väl förberedda inför de genomförda intervjuerna. Förberedelse 
inför intervjun har skett genom att ta del av Dahlberg, Dahlberg och Nyströms (2008) 
beskrivning av livsvärldsintervju men även intervjuteknik som det beskrivs i Kvale och 
Brinkman (2010). Författarna har även gemensamt diskuterat det fenomen som studien avser 
att beskriva för att få en samsyn över hur intervjun ska genomföras. Efter att samtliga 
författare gjort sin första intervju skickades den till handledaren för återkoppling, och att de 
bedömdes hålla god kvalité och fortsättning av intervjuer kunde då ske på samma sätt. Efter 
varje intervju lärde sig författarna något nytt som vi kunde ha nytta av vid nästkommande 
intervju, som att förbättra följsamheten mot det studerade fenomenet. Författarna är dock 
medvetna om att vår begränsade erfarenhet av att genomföra livsvärldsintervjuer kan ha lett 
till att fenomenet inte fångats tillräckligt djupt. 
 
Vid genomförande av intervjuerna fick författarna arbeta med att tygla sin förförståelse, 
avseende såväl tidigare erfarenheter om förstämningssjukdomen samt att samtala med 
patienter.  Detta för att undvika att ta något för givet och författarna strävade efter att låta 
informanten förklara och sätta ord på det som sades. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström, 
(2008) kan inte förförståelsen helt kopplas bort från människans levda värld men kan genom 
medvetenhet och reflektion bli medvetandegjord. Författarna har genom att vara medvetna om 
att förförståelsen har en betydande påverkan på människor och därigenom på oss själva 
strävat efter att tygla denna för att nå en djupare beskrivning av det studerade fenomenet.  
 
Att inta ett tyglande förhållningssätt har även eftersträvats genom att analysprocessen gavs tid 
och inte har påskyndats. Under denna process har reflektion och diskussion om materialets 
djupare innebörd gemensamt arbetats fram. Författarna har strävat efter samstämmighet och 
uppfattningar om materialets innebörd har diskuterats. Vi har frågat varandra om det vi ser 
finns i materialet eller om det kan röra sig om en tolkning. Vi har också genom denna 
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reflektion gemensamt stämt av om det vi ser svarar an mot studiens syfte. Att vi varit tre 
författare i denna process ser vi som en styrka och har varit en hjälp i vår strävan att låta 
fenomenet visa sig och vara tyglande. Detta har varit en svår process och vi upplever att vi 
genom att ge denna process tid samt varit tre författare som gemensamt reflekterat och 
diskuterat väl lyckats i vår strävan att beskriva studiens fenomen. Varje författare har även 
gått igenom intervjumaterialet enskilt. Processen med att klippa ut meningsbärande enheter 
och lägga i plastfickor har varit en fördel då vi har försökt att hitta viktiga beståndsdelar 
utifrån syftet och hitta variationer som sedan diskuterats och delats upp i olika ”högar”. Att 
arbeta med högar har synliggjort processen och gjort materialet mer greppbart.  
 
 I studien har de fyra forskningsetiska principerna i enlighet med Helsingsforsdeklaration 
(2008) uppfyllts. Intervjuerna föregicks av att författarna först berättade om sig själva och hur 
en livsvärldsintervju går till. Författarna beaktade att eventuella funderingar väckts under 
intervjun och samtalade med varje informant efter deras individuella behov mellan 5 till 
femton minuter för att ta reda på hur de upplevt intervjun. Samtliga informanter uppgav att de 
upplevt intervjun positiv. Informanten fick även kontaktuppgifter till författarna om frågor 
skulle väckas vid ett senare tillfälle. Ingen informant tog kontakt med författarna.  
Informanterna uppmanades även att kontakta vård- och behandlingsansvarig vid den 
öppenvårdsmottagning de tillhörde om behov av att samtala skulle uppkomma.   
 
Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) bedöms trovärdighet i en studie i relation till 
forskarnas redogörelse för tillvägagångssätt i hela forskningsprocessen och denna bör vara 
noggrant beskriven. Författarna har strävat efter att noggrant beskriva tillvägagångssätt vid 
intervju och framförallt analysarbetet med avsikt att stärka studiens trovärdighet. Enligt 
Granskär och Höglund-Nielsen (2008) stärks även tillförlitligheten av att två forskare 
tillsammans genomför analysarbetet i en studie och gemensamt reflekterar och diskuterar 
möjliga tolkningar och abstraktionsnivåer. I denna studie har tre forskare gemensamt 
diskuterat och reflekterat över det vårdande samtalets innebörd vilket av författarna bedöms 
öka tillförlitligheten. 
 
Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) bedöms resultatet av en studies möjlighet till 
överförbarhet till andra situationer beroende av variation, djup och innebördsrikedom. Studien 
är genomförd inom psykiatrisk öppenvård, men resultatet anses av författarna vara överförbart 
även till psykiatrisk heldygnsvård. Detta utifrån att det vårdande samtalet är en betydande del 
av psykiatrisk omvårdnad även inom heldygnsvården. Författarna bedömer också resultatet 
vara överförbart till patienter med annan diagnos än förstämningssjukdom. Detta utifrån att 
vårdande samtal är en del av den psykiatriska omvårdnaden i mötet med patienter med olika 
diagnoser. Det finns anledning att anta att upplevelserna patienterna delat med sig av inte 
främst speglats utifrån den diagnos patienten har, utan kanske i större utsträckning utifrån en 
ohälsa och ett lidande där psykiatrisjuksköterskan möter patienten i det vårdande samtalet och 
värderar den psykiska ohälsan i relation till ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det vårdande 
samtalet kan även tänkas vara överförbart till andra professioner inom vården som i vårdande 
samtal utgår ifrån ett sådant förhållningssätt som studien visar genererar vårdande samtal. 
Bedömningen att studiens resultat anses vara överförbart grundar sig på att urvalet bedöms 
vara variationsrikt avseende att patienter ur olika generationer och kön speglats samt att 
informanterna haft kontakt med psykiatrisjuksköterskor från olika öppenvårdsmottagningar. 
Intervjuerna som genomförts bedöms även vara innebördsrika och av god kvalitet. Patienter i 
behov av att mötas i ett vårdande samtal påträffas överallt inom vården och författarna anser 
att resultatet kan vara överförbart till alla områden där samtal med patienter används som 
vårdaktivitet.  
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RESULTATDISKUSSION 
Resultatet av föreliggande studie av hur det vårdande samtalet upplevs kommer att diskuteras 
utifrån två perspektiv där det ena riktas mot patientens upplevelser och där det andra riktas 
mot psykiatrisjuksköterskans förhållningssätt. Avsikten med detta val är att genom 
diskussionen spegla upplevelserna av det vårdande samtalet med psykiatrisjuksköterskan som 
en rörelse mellan två delar, vilka tillsammans utgör en helhet. Avslutningsvis presenteras 
kliniska implikationer samt förslag på vidare forskning. Syftet med studien har varit att 
beskriva hur patienter med förstämningssjukdom upplever det vårdande samtalet med en 
psykiatrisjuksköterska. Fem innebördsteman framkommer ur studien där det vårdande 
samtalet ur ett patientperspektiv beskrivs på ett nytt sätt, varpå vi anser att syftet med studien 
är uppnått.  Resultat i sin helhet visar att det vårdande samtalet såsom det upplevs av patienter 
med förstämningssjukdom utgör en plattform där närvaro och acceptans i en anda av lugn och 
ro skapar en känsla av delaktighet och gemenskap. Det vårdande samtalet framträder som 
något som påverkar såväl sjukdomsinsikt som självinsikt på så sätt att det inte enbart riktas 
mot sjukdom utan även berör områden där patienten kan bli bekräftad utifrån personlighet och 
personliga intressen. Upplevelser av att få komma tillbaka och prata vidare med samma 
psykiatrisjuksköterska belyser värdet av kontinuitet i relationen, ur vilken en möjlighet till 
reflektion ges - en reflektion som leder till ett lärande utifrån att tankesättet förändras.   
 
Vi anser att föreliggande resultat tydligt visar hur viktigt det vårdande samtalet med 
psykiatrisköterskan är och kan idag förstå de beskrivna upplevelserna av det vårdande 
samtalet i relation till hur Fredrikssons (2003) beskriver de narrativa, de relationella och de 
etiska aspekterna i det vårdande samtalet – på ett nytt, djupare sätt. Ur patienternas berättelser 
har vi erhållit flera innebörder av hur ett vårdande samtal upplevs. Innebörderna riktas mot 
etik, caritas, lärandet och delaktighet och ses som en röd tråd genom resultatets samtliga delar. 
Vi anser att det vårdande samtalet bör utvecklas för att bli en etablerad vårdaktivitet, vilken 
främst psykiatrisjuksköterskan kan tillämpa. Dock anser vi att det behövs betydligt mer 
utbildning och kvalitativ forskning för att det vårdande samtalet skall bli en evidensbaserad 
vårdaktivitet.  Vi anser även att föreliggande studie, vilken utgår från ett patientperspektiv, 
kan ses som betydelsefull i utformandet av en mer patientfokuserad vård, i enlighet med 
Socialstyrelsens (2009) nationella indikatorer för god vård.  
 
Vår uppfattning är att den caritativa tonen och den etiska riktningen, vilken Rydenlund (2012) 
anser utgör grunden för det vårdande samtalet, kan ses som en mycket intressant och 
angelägen fortsättning på hur det vårdande samtalet definieras och utvecklas vidare. Vi kan 
konstatera att både etik och caritas i det vårdande samtalet är något centralt och något som 
inte är så tydligt framträdande för den som inte ser det vårdande samtalet utifrån ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. I resultatet framkommer även upplevelser som beskriver ett 
icke- vårdande samtal vilket kan upplevas som ett samtal där utrymme att berätta om sitt 
lidande inte ges och fokus istället riktas mot det medicinska perspektivet.  Ett icke- vårdande 
samtal där hälsoprocesser fördröjs eller försvåras kan sättas i relation till Hörbergs (2010) 
forskning, där utebliva samtal påvisas leda till såväl ett lidande som en avsaknad av 
delaktighet. Föreliggande studie visar dock att det icke-vårdande samtalet utgör en liten del av 
resultatet. Vår uppfattning är att motsatserna måste framhållas för att spegla en variation för 
att tydliggöra och stärka innebörderna. Vi anser att det vårdande samtalet utgör en viktig del i 
vårdandet för att lidande skall lindras och för upplevelse av hälsa och välbefinnande skall 
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uppstå, allt i enlighet med hur Dahlberg och Segesten (2010) framhåller att den vårdande 
relationen utifrån ett livsvärldsperspektiv skapas och befrämjas.  
 
Ur sammanhanget uppstår gemenskap 
 
Resultatet visar att det vårdande samtalet där patienten erbjuds utrymme att berätta om sin 
livsvärld, reflektera över sin tillvaro och ställa frågor genererar en känsla av gemenskap och 
sammanhang. Detta anser vi väl stämmer överens med hur Fredrikssons (2003) beskriver den 
narrativa aspekten där patientens lidandeberättelse kan ses som den röda tråden i samtalet.   
Vi har konstaterat att denna röda tråd vidare utgör en plattform för hur det vårdande samtalet 
skall formas och utvecklas på så sätt att vi måste ha tillgång till patientens berättelse för att en 
gemenskap och meningsfullhet skall uppstå. Resultatet visar att upplevelsen av gemenskap 
framstår som något centralt och vi anser att det är av stor vikt att diskutera detta. Upplevelsen 
av gemenskap framträder i relation till att psykiatrisjuksköterskan är personligt engagerad och 
skapar en anda där det är tillåtet att prata om allt. Detta engagemang leder till en upplevelse 
av att känna sig förstådd och bemött på ett personligt sätt. Gaillard, Shattell och Thomas 
(2009) belyser i sin forskning att om patienterna upplever sig missförstådda kan detta 
innebära upplevelser av frustration, ilska samt en känslomässig stress, vilket vi anser är 
angeläget att belysa och resonera om då vi ibland möter patienter som säger sig vara 
missförstådda. Kan det vara relaterat till att de inte erbjudits möjlighet att berätta om sitt 
lidande, ställa frågor och inte heller blivit lyssnade till och därmed i mindre grad inte upplevt 
något sammanhang? För att får svar på det krävs ytterligare kvalitativ forskning ur ett 
patientperspektiv. Om psykiatrisjuksköterskan inte har förmåga att lyssna och skapa utrymme 
där patienten får möjlighet att i lugn och ro dela med sig av sin livsvärld kan det leda till ett 
vårdlidande.  
 
Gemenskapen relateras även till att det vårdande samtalet genomförs i en anda av acceptans 
där patienten kan uttrycka hela sin personlighet, inte förställa sig och där mörka negativa eller 
vansinniga idéer kan uttryckas. Ur gemenskapen uppstår en begriplighet, hanterbarhet och en 
meningsfullhet i vilken strategier att hantera svårigheter utformas. Detta överensstämmer med 
Antonovskys (2005) teorier om hur en känsla av sammanhang (KASAM) bidrar till att 
människan klarar påfrestningar i form av motgångar, krav, konflikter och olika problem som 
måste lösas. Det finns anledning att diskutera KASAM som något som uppstår i det vårdande 
samtalet när det så påtagligt går att utläsa att upplevelser av gemenskap – en känsla av 
sammanhang uppstår. Denna gemenskap framträder i stort sett i alla innebördsteman som 
presenteras. I resultatet visas att det vårdande samtalet är viktigt för att patienterna ska ges 
möjlighet att lära sig hantera livet med sjukdomen. I den gemenskap som utvecklas mellan 
psykiatrisjuksköterska och patient kan en begriplighet inför den situation patienten befinner 
sig växa fram. Detta visar sig i resultatet vara en viktig aspekt av det vårdande samtalet. Det 
vårdande samtalet framträder som mycket betydelsefullt och det är viktigt att 
psykiatrisjuksköterskan är medveten om dess betydelse och vad gemenskap och samhörighet 
innebär för att patientens lidande ska kunna minska. Samhörigheten som beskrivs kan också 
sättas i relation till att en såväl begriplighet som meningsfullhet uppstår. Även Topor (2004) 
framhåller att det som återkommer som en del i de sociala sammanhangen vid psykisk ohälsa 
uttrycks som: att känna sig sedd, hörd och respekterad, vilket i själva verket handlar om 
sympati, empati och personkemi. Att få bli accepterad ”som man är” och ” bli sig själv” och 
få sina erfarenheter bekräftade såsom de uppfattas, genererar en ork att kämpa vidare.  Att bli 
sig själv jämförs med att leva ett vettigt liv trots sin psykiska sjukdom där känslan att duga 
ökar och känslan av ensamhet minskar. Ur resultatet kan därmed upplevelsen av att få 
livsvärlden bejakad förstås och sättas i relation till att psykiatrisjuksköterskans engagemang 
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skapar en upplevelse av gemenskap och mening ur vilken hälsa och välbefinnande uppstår. 
Claesson (2010) påvisar i sin forskning innebörderna i hur det är att leva med allvarlig 
sjukdom och vad som kan vara existentiellt meningsskapande ur ett patientperspektiv då 
allvarlig sjukdom förändrar livssituationen och för med sig frågor inte bara om sjukdomen 
utan också om det egna livet. Ur forskningen framträder att vardagskunnande om livsvillkoren 
handlar om mänsklig samverkan och berättande.  Vi ser tydligt i resultatet att upplevelse av 
det vårdande samtalet med psykiatrisjuksköterskan mycket handlar om att skapa någon form 
av mening i tillvaron genom att hantera och förstå livsvärlden så som den erfars. Att förstå sin 
förstämningssjukdom och hur den kan yttra sig och när den inträffa kan ses som ett upplevt 
vardagskunnande, vilket uppstått ur den gemenskap som det vårdande samtalet innebär. En 
tanke som slagit oss är om det förekommer en upplevelse av ensamhet på något sätt i 
patienternas tillvaro då gemenskapen verkade så framträdande. Detta var inget som kom upp i 
intervjuerna men inte heller något som frågades efter. Därför kan det vara intressant att i en 
vidare studie undersöka upplevelser av ensamhet hos patienter med förstämningssjukdom 
med avsikt att studera vad detta innebär för deras livsvärld och om det är något som påverkar 
upplevelserna av det vårdande samtalet. Finns det en bakomliggande ensamhetsproblematik 
hos patienten med förstämningssjukdom? 
  
I lugnet skapas en delaktighet 
 
Ur resultatet framkommer att det vårdande samtalet genererar upplevelser av att i lugn och ro 
kunna ställa frågor om sin sjukdom eller om sina sociala förhållanden och att detta medför en 
känsla av delaktighet på så sätt att deras berättelse bekräftas genom lyssnandet.  Då frågor 
formuleras upplevs att psykiatrisjuksköterskan visar ett intresse även om inte ett svar alltid 
levereras tillbaka.  Vårt resultat visar att de upplevelser där patienterna beskriver att de 
erbjuds möjlighet att berätta om sitt lidande genererar en förståelse för den sårbarhet 
förstämningssjukdomen innebär och att och att denna förståelse kan relateras till en upplevd 
delaktighet. Socialstyrelsen (2011) anger i sin handbok till vårdgivare att delaktighet i vård 
och behandling skall uppnås genom god kontinuitet och ett gott bemötande.  Kännetecken för 
en god vård beskrivs som att den är patientfokuserad, jämlik och att den genomförs i samråd. 
Ur delaktigheten skapas bättre förutsättningar till att uppnå målen med vård och behandling. 
Utifrån resultatet i föreliggande studie anser vi att det vårdande samtalet utgör en viktig 
komponent för såväl delaktigheten i vård och behandling på så sätt att det ur samtalet växer 
fram en känsla av delaktighet då patienterna ges utrymme att kunna ställa såväl spontana som 
planerade frågor. Detta belyser även Dahlberg och Segesten (2010) som något som utgör en 
del i den ömsesidiga tilliten. Lundberg, Hansson, Wendts & Björkman (2009) belyser i sin 
forskning att psykiatrisjuksköterskan utgör en nyckelperson för att stigmatisering skall 
motarbetas hos patienter med psykisk ohälsa på så sätt att patienten med hjälp 
psykiatrisjuksköterskan utvecklar copingstrategier2.  Vi anser att resultatet av patienternas 
upplevelse riktade mot upplevd delaktighet motverkar stigmatisering genom att en känsla av 
utanförskap uteblir i det vårdande samtalet då psykiatrisjuksköterskan visar sitt engagemang.  
 
Resultatet som bygger på en kontakt som sträcker sig över tid där kontinuiteten mellan patient 
och psykiatrisjuksköterskan är god, leder till upplevd delaktighet då patient och 
psykiatrisjuksköterska i samråd planerar för fortsatta vårdande samtal. Betydelse av 
delaktighet framhåller även Kiessling och Kjellgren (2004) som i sin studie kommer fram till 
att upplevd delaktighet leder till bättre följsamhet och bättre resultat och att detta har en 
positiv inverkan på patientens möjlighet att nå hälsa. Ett sätt att nå delaktighet var bland annat 
att genom samtal få tala om sin situation, sjukdom och behandling. För att uppleva delaktighet 
                                                 
2   En  strategi som går ut på att hantera sina besvär – en form av bemästringsstrategi. 
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framkom även att kontinuiteten innebar en viktig trygghetsfaktor och att detta gynnade 
samarbetet. Vi kan tydligt se kontinuiteten som ett resultat av hur Fredriksson (2003) 
beskriver den relationella aspekten där samtalet karaktäriseras av en relation i ett symboliskt 
rum – det vårdande samtalsrummet där gemenskapen utgör en yttre ram och där det vårdande 
samtalsrummet - relationen utgör en inre ram. Vi kan i föreliggande studie konstatera att den 
inre ramen är av avgörande betydelse för att det vårdande samtalet skall bidra till lindrat 
lidande och där hälsoprocesser kan uppstå. Vi hävdar dessutom att det vårdande samtalet 
kräver en relation i enlighet med Fredrikssons (2003) teori där hans resonemang kring hur 
relationen - där lidandet synliggörs och delas skapar en förbindelse ur vilken närvaron, 
beröringen och lyssnandet utvecklar den relationella aspekten. Utifrån den relationella 
aspekten anser vi att det vårdande samtalet leder fram till att patienten delaktiggörs i sin vård 
och behandling. Delaktigheten anser vi är något som uppstår ur det vårdande samtalet och 
något som patienten skall kunna uppleva för att vården skall vara av god kvalitet. En 
nyfikenhet hos författarna har väckts utifrån hur vi nu kan se det vårdande samtalet i relation 
till delaktighet. Vi ställer oss därför även frågan om inte det kan vara värdefullt att undersöka 
hur patienter med förstämningssjukdom upplever delaktighet i sin vård utifrån hur 
Socialstyrelsen (2011) kräver att patienterna skall göras delaktig i sin egen vård. Att 
genomföra en kvalitativ studie inom detta område kan vara intressant och betydelsefullt. 
 
Ur lärandet formas egenmakten  
  
Ur resultatet synliggörs livsvärldsperspektivet i det vårdande samtalet på så sätt att patienterna 
i samtalen får möjlighet och utrymme att prata om annat än sin sjukdom, vilket förstås som en 
viktig komponent i återhämtning från psykisk ohälsa. Ur samtalen kan därmed ett 
välbefinnande uppstå genom att lidandet reduceras när något annat än förstämningssjukdomen 
berörs, med andra ord – patientens livsvärld framträder.  Resultatet visar även att berättandet 
direkt kan kopplas till lyssnandet och det upplevs vara viktigt att psykiatrisjuksköterskan 
lyssnar.  Även Kiessling och Kjellgren (2004) påtalar vikten av att lyssnandet kan generera en 
upplevelse av delaktighet på så sätt att när patienten upplever sig lyssnad på och får en 
bekräftelse på att den personliga kunskap den delar med sig når fram och används. Vi anser 
att föreliggande studie väl beskriver hur patienterna genom det vårdande samtalet påbörjar en 
reflektion där de själva arbetar sig fram mot ett nytt tankesätt. Det finns stor anledning att 
diskutera hur detta påverkar återhämtning från psykisk ohälsa. Vi anser dock, utifrån 
föreliggande studie, att det vårdande samtalets har en stor inverkan på patientens sätt att tänka 
kring sin situation och om sin sjukdom. Ur resultatet framkommer även att upplevelser av det 
vårdande samtalet visade sig betyda mycket för patienterna på så sätt att relationen stärktes 
varpå patientens förmåga att ta till sig kunskap genom reflektion ökade. Ur reflektionen 
beskrevs att tankesättet över tid förändrades genom att en ökad självinsikt uppstod. Att i lugn 
och ro få råd genom den upplevda expertkunskapen psykiatrisjuksköterskan besatt var en 
hjälp till att utforma nya strategier. Ur upplevelsen av att få nya perspektiv genom att ”bolla 
tankar” inträffade något kopplat till en ökad självinsikt, vilken även kan omnämnas som att en 
form av egenmakt inträder i patientens livsvärld, vilket Tveiten, Haukland och Onstad (2011) 
beskriver som något angeläget för patienter i den psykiatriska kontexten.  Deras studie visar 
på vikten av att engagemang och kompetens skall leda till att patienten får en möjlighet att 
känna sig förstådda. Deras studie visar också på att det föreligger brist på engagemang och att 
detta påverkar patienterna hälsa negativt. Vår uppfattning är dock att det råder en okunskap 
om det vårdande samtalet samt att det inte prioriteras på grund av att kunskapen om dess 
betydelse ännu inte är studerad i den omfattning som krävs för att det skall utgöra en 
evidensbaserad vårdaktivitet. Vi anser att föreliggande studie mycket väl kan användas som 
diskussionsunderlag med avsikt att reflektera kring hur ett lärande ur ett vårdande samtal kan 
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uppstå. Att diskutera det vårdande samtalet som ett verktyg för lärandet anser vi är en 
intressant diskussion med tanke på att fler människor tidigt utvecklar förstämningssjukdom. 
Kan det vårdande samtalet i ett tidigt skede förhindra att lidandet tilltar i omfattning och 
styrka finns det mycket för patienterna att vinna på så sätt att det vårdande samtalet genererar 
hälsoprocesser och hjälper patienten till återhämtning. Att utifrån ett livsvärldsperspektiv se 
det vårdande samtalet som ett verktyg för lärande i enlighet med hur Ekebergs (2009) belyser 
att sjuksköterskan genom att stödja patienten till ett lärande genom att inta ett öppet 
förhållningssätt där tidigare erfarenheter av livsvärlden efterfrågas genom att fråga; hur tänker 
du, vad vet du, vilka erfarenheter har du lotsar mot ett livsvärldsperspektiv som utgångspunkt 
i det lärande mötet. Vidare anser Ekeberg (2009) att reflektionen utgör en central del i 
lärandet för att självmedvetenhet och självförståelse skall utvecklas. Som en del i en 
reflektion ingår upplevelsen av att bli lyssnad till, vilket även Fredriksson (2003) anger är en 
betydelsefull aspekt i den relationella aspekten där lyssnandet innefattar elementet reflektion, 
tolkning och förståelse. Vi tycker detta är en intressant koppling att se lärandet som ett 
resultat av det vårdande samtalet och som en del i den vårdande relationen. Vi ställer oss även 
frågan varför det vårdande samtalet inte är mer etablerat i vården då det så tydligt framträder 
att lidandet lindras och ett lärande sker. Vår förhoppning är att föreliggande uppsats väcker 
inspiration till att utveckla det vårdande samtalet vidare genom att studera det vårdande 
samtalet ur flera perspektiv. 
 

I relationen uppstår en form av vänskap 
 
Föreliggande studie visar tydligt att det uppstår en form av vänskap, vilken uttrycks genom att 
sjuksköterskorna har personlig kännedom om såväl sjukdom som sociala förhållanden, vilka 
upplevs viktiga att samtala om. Utsagor konstaterar även att det vårdande samtalet bygger på 
en vårdande relation, där kontinuiteten fungerar väl. Ur kontinuiteten uppstår en relation som 
på ett sätt liknar en vänskapsrelation ur vilken hälsoprocesser kan uppstå. Detta kan även 
jämföras med ett uttryck för caritasperspektivet, vilket i den vårdvetenskapliga ontologin 
beskrivs utgöra vårdandets grundsubstans och kan förstås som en form av en kärlekshandling. 
Det vi vill framhålla när vi uttalar oss om caritasperspektivet är att det finns en komponent 
som kan förstås som en form av ett uttryck för människokärlek där avsikten är att vilja den 
andra väl. Fromm (1956/1974) beskriver kärleken som en konst där kärleken sätts i relation 
till olika föremål såsom broderskärlek, moderskärlek, erotisk kärlek, självkärlek och kärlek 
till Gud. Kärlek beskrivs i första hand som en attityd, en orientering av karaktären, vilken gör 
personen sympatiskt inställd till yttervärlden. Kärleksbegreppet finner vi intressant att lyfta in 
i studien som något som visar sig mellan patienten och sjuksköterskan på så sätt att 
sjuksköterskan i sitt förhållningssätt uppträder ödmjukt och vänligt, vilket lägger grunden till 
en form av vänskap. Näsman Lindholm & Eriksson (2008) framhåller i sin studie att en 
caritativ vårdande etik bör bekräfta människans värdighet, lindra lidande och tjäna liv och 
hälsa. Genom kärlekens goda sinnelag föds etiska goda handlingar. Dessa etiska handlingar 
kräver reflektion, tänkande och en förmåga att väga olika alternativ mot varandra. Förmåga 
till etisk reflektion utvecklas under livets gång genom såväl arbets- som livserfarenhet. 
Genomförd studie visar på att det vårdande samtalet leder till att reflektion uppstår och att det 
ur reflektionen förändrar tankesättet på så sätt att negativa tankar kan brytas ner och bli lättare 
att härbärgera. Detta kan ses som ett resultat av en caritativ vårdande etik, ur vilken lidande 
lindras och hälsoprocesser uppstår. Den caritativa vårdetiken anser författarna väl stämmer in 
på hur Fredriksson (2003) beskriver det vårdande samtalet ur det relationella perspektivet på 
så sätt att patienten upplever en känsla av vänskap, vilken vi definierar utgörs av såväl 
ömsesidig respekt som tillit.  Att det vårdande samtalet upplevs och beskrivs som tryggt 
identifieras som något som uppstår när psykiatrisjuksköterskan förmedlar ett lugn. Denna 
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trygghet ses som ett resultat av att såväl tid, öppenhet, som eftertanke ges. I lugnet som 
uppstår ryms en etisk komponent, vilken Lögstrup (2009) tar upp när det etiska kravet 
beskrivs. Det etiska kravet i ett möte mellan två människor lyfts fram som en konversation där 
samtalet går ut på att försöka komma underfund med vad man kan berömma istället för att 
komma med svar om vad som är rätt eller fel. I samtalen förekommer en form av naturlig 
kärlek som knyter människor till varandra, en kärlek som kan jämföras med en form av 
vänskap. Varje möte med en annan människa innebär ett etiskt krav på oss, nämligen att ta 
ansvar för det förtroende mötet med den andra människan innebär. Det etiska kravet 
omnämns som ett outtalat krav på kärlek. Föreliggande studie visar på komplexiteten av hur 
ett vårdande samtal kan upplevas ur två perspektiv varav patientperspektivet har gett oss en 
ökad förståelse av hur mötet genom det vårdande samtalet upplevs. För att öka kunskapen och 
för att bättre förstå den caritativa vården behövs fler kvalitativa studier med den inriktningen. 
En intressant studie vore att studera hur psykiatrisjuksköterskan ser på caritas som en del i sin 
profession. En sådan studie vore intressant att ta del av.  
 
Psykiatrisjuksköterskans profession – att vårda genom samtal    
 
Psykiatrisjuksköterskan förhållningssätt såsom det kan förstås utifrån föreliggande studie 
visar på en specifik egenskap att möta patienter inom den psykiatriska kontexten. Genom att 
möta patienten med nyfikenhet, respekt och acceptans skapas en känsla av delaktighet och 
gemenskap, ur vilken ett lärande kan uppstå. Psykiatrisjuksköterskans etiska kompetens 
förstås ligga bakom en del av patienternas upplevelser såväl de goda som de minde goda. 
Motsatsen till vårdande samtal sätts därför i relation till ett icke etiskt handlande, vilket 
Näsman et al. (2008) framhåller som hinder för ett etiskt handlande och som omnämns av de 
tillfrågade bero på tidsbrist, korta vårdtider, personalbrist, vilket i själva verket beror på 
osäkerhet, rädsla och brist på kunskap. Vår uppfattning är att vården idag genomförs i en hårt 
pressad verksamhet där det ställs stora krav på vårdens innehåll och därmed stora krav på oss 
som ska vårda.  Detta krav leder till att vården är svår att arbeta i då det många gånger handlar 
om att arbeta i ogynnsamma förhållanden med korta vårdtider, överbeläggningar och brist på 
läkare. Denna problematik anser vi inte har varit något problem där studien genomförts. Att vi 
intervjuade patienten kopplade till en öppenvårdsmottagning belyser att förutsättningarna att 
genomföra det vårdande samtalet sannolikt är bättre än i slutenvården där korta vårdtider och 
överbeläggningar är ett större problem.  
 
För att ett caritativt etiskt förhållningssätt skall kunna utformas krävs etiska diskussioner där 
tid för reflektion ges. Att fråga patienten vad de inte tycker fungerar bra kan utgöra en 
utgångspunkt i de etiska diskussionerna. Psykiatrisjuksköterskan innehar en helt annan 
förutsättning att genomföra samtal med patienterna utifrån de fördjupade kunskaperna om 
människors hälsa och lidande. De besitter därmed en unik kompetens vad gäller mötet med 
patienten, vilket Blomberg och Hedelin (2007) sammanfattar i sin studie genom att beskriva 
psykiatrisjuksköterskan som unik, kompetent, erfaren och professionell personlig vägledare 
som i mötet är tillgänglig och stödjande. Genom det vårdande samtalet gör 
psykiatrisjuksköterskan kopplingar mellan det patienten berättar och sätter det i relation till 
vårdvetenskaplig kunskap och erfarenhet. För den oinvigde märks dock inte detta utan utifrån 
kan de se ut som ett vanligt prat och prata – det kan ju alla.  Föreliggande studie där 
upplevelserna av det vårdande samtalet efterfrågas måste dock sättas i relation till 
psykiatrisjuksköterskans specifika kompetens på så sätt att livsvärldsperspektivet i det 
vårdande samtalet får framträda och skapa formen för hur det vårdande samtalet skall 
utformas. Innebörderna av det vårdande samtalet får därmed förstås som ett resultat av en 
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rörelse mellan två parter där psykiatrisjuksköterskans etiska förhållningssätt utgör det ena och 
patientens livsvärldsperspektiv det andra.  

 
En människa kan aldrig komma i beröring med en annan människa utan att 
det på något sätt påverkar den andras liv. Det kan handla om något som ett 

kortvarigt stämningsläge, att väcka känslor. Men det kan också innebära 
något oerhört betydelsefullt, så att den andres liv faktiskt vilar i den 

enskildes hand. 
 

Knud Egil Lögstrup 
 

Slutsats  
Utifrån resultatet har vi konstaterat att det vårdande samtalet mer strukturerat kan användas 
och bättre implementeras i det dagliga arbetet inom den psykiatriska vården. Genom att låta 
det vårdande samtalet utgöra en vårdaktivitet anser vi att patientens förutsättningar till att 
uppleva hälsa och välbefinnande ökar.  Vi är dock eniga om att det behövs mer kunskap om 
vad det vårdande samtalet innebär, hur det kan genomföras och på vilket sätt. Som det ser ut i 
vår verklighet finns inte det vårdande samtalet som en vårdaktivitet, vilket vi framhåller är en 
brist. Vi anser att det är av stor vikt att argumentera för att starta upp utbildningar på 
avancerad nivå där avsikten med utbildningen innebär av att utforma en förståelse för det 
vårdande samtalets möjligheter, samt utveckla studentens egen förmåga att självständigt 
arbeta med vårdande samtal med patienter. Vi anser även att det är av stor vikt att i den 
psykiatriska verksamheten genomföra strukturerade reflektioner kring hur det vårdande 
samtalet kan utvecklas och kvalitetssäkras mot en evidensbaserad vårdaktivitet.  Ett förslag 
kan vara att inhämta levda erfarenheter från vad patienter inte tycker fungerar i ett samtal med 
psykiatrisjuksköterskan, vilket kan användas som underlag att utgå ifrån i reflektionsgrupper. 
En sådan reflektion kan leda till att etiska dilemman uppstår och kan därmed behöva 
handledas. Det kan vara av värde att tillfråga någon huvudhandledare för hur en sådan etisk 
reflektion skall kunna utformas och genomföras då det kan vara känsliga delar som kommer 
upp. Är vi som psykiatrisjuksköterskor väl medvetna om avsikten med dessa reflektioner blir 
det därmed lättare att medverka för att utveckla det vårdande samtalet med avsikt att lindra 
patientens lidande.  Vi anser att presenterade implikationer är angelägna att diskutera och 
reflektera över ur flera aspekter och vi är väl medvetna om att vår studie möjligen kommer att 
ifrågasättas av andra yrkesgrupper och professioner då det vårdande samtalet kan ses som 
något som vem som helst kan genomföra. Vi kan dock argumentera för att det vårdande 
samtalets innebörder är ett resultat som uppstår ur en kvalificerad vårdande relation där 
psykiatrisjuksköterskans specifika kompetens – att vårda genom samtal - utgör viktiga 
innebörder för att patienter med förstämningssjukdom skall kunna återhämta sig från sin 
psykiska ohälsa och därigenom kunna uppleva såväl välbefinnande och hälsa, trots psykisk 
sjukdom. 
 
Föreliggande studie är ett avslutande examinationsarbete i vår specialistutbildning med 
inriktning mot psykiatrisk vård. Under utbildningen har vi haft förmån att lyssna på forskare 
som inspirerat oss, tagit del av föreläsningar som bidragit till ny kunskap och nyfikenhet. 
Under hela utbildningens gång har vi även regelbundet tränats i reflektion, vilket genererad ett 
lärande på så sätt att vi utvecklat oss i att inte bestämma det obestämda för snabbt, men andra 
ord vara mer reflekterande och öppna. Vi känner ödmjukhet inför vår kommande profession 
och ser fram emot att arbete inom den psykiatriska kontexten där vi, genom det vårdande 
samtalet, vill eftersträva att befrämja såväl hälsa som återhämtning från den psykiska ohälsan.  
Vi tror också att det vårdande samtalet kan utgöra en central del i ett utformande av ett 
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värdegrundsarbete för omvårdnad där syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en 
gemensam etisk plattform som grund i det dagliga arbetet. 
 
 
Kliniska implikationer 
Med följande kliniska implikationer vill vi förmedla på vilket sätt ett vårdande samtal kan 
genomföras inom den psykiatriska kontexten. Vi kommer själva att tillämpa följande 
implikationer då vi idag på ett djupare sätt förstår hur ett vårdande samtal kan genomföras.  Vi 
har också som avsikt att fortsätta detta arbete – att utveckla det vårdande samtalet till en 
evidensbaserad vårdaktivitet och ser föreliggande studie, med följande kliniska implikationer 
som ett underlag att utgå ifrån när kvalitetsarbete inom psykiatriska verksamheter planeras.  
 

• Inled det vårdande samtalet med att hälsa och tilltala patienten med förnamn då detta 
leder till en bekräftelse av att patienten känner sig sedd. Att hälsa och tilltala med 
namn är något som har en djupare innebörd i det vårdande samtalet på så sätt att 
patienten kan identifiera sig som en medmänniska och inte enbart som en patient med 
psykisk sjukdom. Att inte bli hälsad på leder till värdelöshetskänslor och en känsla att 
negligeras. Med en hälsningsfras i inledning ökar förutsättningar för att en upplevelse 
av gemenskap skall uppstå. När samtalet avslutas finns en gemenskap kvar och en 
känsla av jämlikhet – att vara en människa bland andra människor uppstår. 
 

• Inbjud patienten i det vårdande samtalet till exempel genom att med en handrörelse 
visa på en besöksstol eller signalera din uppmärksamhet med en liten huvudnickning.  
Låt öppenheten och ödmjukheten framträda på så sätt att öppna frågor ställs. Exempel 
på öppna frågor kan vara: hur är det hemma, hur mår du nu. Att be patienten berätta 
mer ökar förutsättning att få en tillgång till patientens livsvärld. Genom att få hjälp att 
uttrycka tankar och känslor kan patientens lidande reduceras. Visa med 
kroppshållningen ett intresse för patientens livsvärld. Detta kan ske genom ansiktets 
möte, en etisk komponent, ur vilken patienten upplever som en inbjudande till att 
berätta mer om sin tillvaro och situation. Närvaron och det visade intresset bekräftar 
lidandet som därmed lindras. Lyssnandet utgör en komponent kopplat till berättandet 
på så sätt att patienten känner att den blir tagen på allvar. Bekräfta gärna det som 
patienten säger. Detta genererar en bekräftelse på ett lyssnande och får patienten att 
känna sig viktig och betydelsefull. Ur öppenheten och ödmjukheten förmedlas i mötet 
budskapet – att vilja den andra väl, vilket kan sättas i relation till caritasbegreppet.  
 

• Tillåt även tystnad under samtalet då det ur tystnaden kan uppstå en reflektion, ur 
vilket ett lärande kan uppstå. Ur detta lärande kan patienten återfå en känsla av 
egenvärde och ur detta egenvärde kan en ökad självkännedom, sjukdoms- och 
självinsikt uppstår. Det är av stor vikt att låta patienterna få en möjlighet att 
återkomma med frågor vid uppföljande samtal då det kan krävas längre tid för 
reflektion är vad som ryms inom samtalet.  
 
 

• Välj en plats där avskildhet kan erbjudas i form av att det vårdande samtalet kan 
genomföras i ett anpassat rum som inbjuder till samtal och samvaro. Ur denna 
inbjudande yttre miljö kan förutsättningarna öka till att få patienten till att berätta om 
sin livsvärld då miljön är neutral och inbjudande.  Ett sådant anpassat rum skulle 
kunna kallas för det vårdande samtalsrummet. I ett avskilt samtalsrum ökar även 
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förutsättningarna att patienten upplever sig vara i centrum, varpå en känsla av 
gemenskap och meningsfullhet därmed kan uppstå. 

 
Förslag på vidare forskning 
Ytterligare kvalitativ forskning är nödvändig för att evidensbaserad omvårdnad skall 
utvecklas framåt och öka kvaliteten i den vårdande vården. Vi har genom denna studie 
konstaterat att det behövs mer kvalitativ forskning om det vårdande samtalet och hur det 
erfars ur flera perspektiv. Det vore intressant att genomföra en studie på hur 
psykiatrisjuksköterskan upplever det vårdande samtalet med patienter inom den psykiatriska 
texten med avsikt att studera det vårdande samtalet ur ett annat perspektiv. Det vore även 
intressant att genomföra en studie på hur det vårdande samtalet upplevs av patienter i 
slutenvården med avsikt att studera det vårdande samtalet i slutenvården. Ett annat 
forskningsområde som vi ser som utmanande att beforska är även att studera hur 
institutionerna för vårdvetenskap ser på det vårdande samtalet som en teori att utveckla och 
implementera som en del in den teoretiska och kliniska utbildningen till 
specialistsjuksköterskor inom den psykiatriska kontexten.  
 
Som en avslutning i denna studie vill vi framföra ett varm tack till de patienter som genom att 
berätta om sina levda erfarenheter av sina upplevelser av det vårdande samtalet gjorde denna 
studie genomförbar. För att kvaliteten i vården skall kunna förbättras är patienternas 
upplevelse och erfarenheter nödvändiga. Vi hoppas att vi med denna studie även kan ha 
inspirerat till att fler kvalitativa studier, ur ett patientperspektiv, växer fram Det har varit 
väldigt intressant och lärorikt att genomföra en kvalitativ studie och vi hoppas att vår 
fördjupade kunskap kommer att framträda i vårt fortsatta arbete som psykiatrisjuksköterskor 
inom den psykiatriska kontexten. Vi hoppas också att vi genom denna studie kanske väcker 
ett intresse för att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom den psykiatriska 
kontexten, det skulle glädja oss då vi har kännedom om att psykiatrisjuksköterskor är en 
bristvara samtidigt som den psykiska ohälsan ökar. Vi ser fram emot vår kommande 
profession där vi har som avsikt att använda oss av samt dela med oss av den nya 
förståelsehorisonten som har uppstått. 
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Bilaga I  
 

    
      
   
Förfrågan om hjälp med informanter till vår studie – Det vårdande samtalet i den 
psykiatriska öppenvården 
 
Hej! 
Vi är tre sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård på 
institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Inom ramen för vår utbildning ingår att 
skriva en magisteruppsats omfattande 15 högskolepoäng. Vår studie syftar till att belysa 
innebörden av det vårdande samtalet mellan en specialistsjuksköterska i psykiatri och en 
patient med förstämningssjukdom, genom att undersöka hur patienten upplever det vårdandet 
samtalet.  Vi önskar intervjua en patient som är eller har varit aktuell på Er mottagning minst 
ett år och vårt önskemål är att genomföra intervjuerna på aktuell mottagning, i ett avskilt rum. 
Tre öppenvårdsmottagningar kommer att ingå i vår studie. 
 
För att kunna genomföra denna studie söker vi nio frivilliga informanter som kan berätta för 
oss hur de upplever de återkommande samtalen med en specialistsjuksköterska i psykiatri. 
Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och spelas in på band. Därefter kommer intervjuerna 
att skrivas ut i sin helhet för att sedan analyseras och presenteras i ett resultat. Studien i sin 
helhet kommer att presenteras på Psykiatriska kliniken under vecka 22 - 2012.  
 
Att delta i studien är frivilligt. Informanten kan när som helst avbryta, även mitt under 
intervjun. Allt material behandlas konfidentiellt och inga personer eller arbetsplatser kommer 
att kunna härledas i studien. Ingen ersättning kommer att utgå utan studien bygger på frivillig 
basis. Muntligt och skriftligt samtycke sker med patienten.  
 
När vi fått informanter återkommer vi och bestämmer tid och plats för intervjun. 
Godkännande av denna studie har tagits av nuvarande verksamhetschef.  
 
Vi ser fram emot kommande studie och hoppas på Er medverkan.  Snart återkoppling önskas 
då gärna vill genomföra intervjuerna under vecka 7. Vid eventuella frågor går det att kontakta 
oss enligt nedan. 
 
Med vänlig hälsning  
   
Katarina Mårtensson  Gunnel Pedersen          Emma Noring 
Leg sjuksköterska  Leg sjuksköterska          Leg sjuksköterska 
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx           xxxxxxxxxx  
          
Handledare: 
Lise-Lotte Jonasson, Lektor 
Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås  
Lise-Lotte.Jonasson@hb.se 
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Bilaga II 
 

 
 
 
Förfrågan att delta i vår studie kring samtal 
 
Hej! 
 
Vi är tre sjuksköterskor som vidareutbildar oss till specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk 
vård och i vår utbildning ingår att skriva en magisteruppsats. Under utbildningen har vi fått ett 
ökat intresse för det vårdandet samtalet. Genom denna studie hoppas vi öka vår kunskap och 
vår förståelse och därmed bli bättre på att vårda genom samtal.  
 
Vi planerar att intervjua nio patienter med förstämningssjukdom som alla har en regelbunden 
kontakt med en specialsjuksköterska i psykiatri på en öppenvårdsmottagning. Dina 
upplevelser är viktiga för oss att ta del av för att få ett patientperspektiv på samtalet.  
 
Studien är helt frivillig och Din vård kommer inte att påverkas. Intervjun beräknas att pågå ca 
30-60 minuter. Du som blir intervjuad kan när som helst välja att avbryta Din medverkan, 
även direkt under intervjun. Under intervjun, som görs med någon av oss, kommer vi att 
använda oss av en bandspelare. Vi samt vår handledare är de enda som har tillgång till de 
bandinspelade intervjuarna.  Intervjumaterialet är konfidentiellt, behandlas anonymt och Din 
identitet kommer inte att framgå.  
 
Vi hoppas att Du blir intresserad och önskar delta i vår studie. Är det något Du undrar eller 
vill fråga går det bra att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Katarina Mårtensson  Gunnel Pedersen            Emma Noring 
Leg sjuksköterska  Leg sjuksköterska            Leg sjuksköterska 
xxxxxxxxxx         xxxxxxxxxx                    xxxxxxxxxx         
 
 
 
Handledare: 
Lise-Lotte Jonasson , Lektor  
Institutionen för vårdvetenskap Högskolan i Borås 
Lise-Lotte.Jonasson@hb.se 
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Bilaga III 
 

 
 
 

 
Samtyckesblankett 

 
Härmed ger jag, i forskningssyfte, mitt samtycke till att delta i studien om patienters 
upplevelser av att samtala med specialistsjuksköterskan inom den psykiatriska vården.  Jag 
kommer att berätta om mina samtalsupplevelser och dessa kommer att utgöra ett bidrag i en 
kvalitativ studie om det vårdande samtalet. Jag kommer att delta i en intervjustudie som 
kommer att spelas in på band och det är endast vi som genomför studien: Katarina 
Mårtensson, Gunnel Pedersen, Emma Noring och handledare Lise-Lotte Jonasson som 
kommer att ta del av dem.  

Jag kan avbryta deltagandet när som helst, utan att förklara varför. 

Detta svarsbrev har utfärdats i två exemplar, ett behåller jag och ett behåller intervjuaren. 

___________________________________________________ 

Datum och underskrift av deltagare 

 

____________________________________________________ 

Datum och underskrift av intervjuaren 
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Bilaga IV 
 

 
 
 
Intervjuguide inför livsvärldsintervju 
 
 
 
 
Huvudfråga 
 

• Kan du berätta för mig så detaljerat som möjligt hur du upplever det att samtala med 
din psykiatrisjuksköterska? 

 

Följdfrågor  

 … kan du sätta ord på… 

 … kan du berätta mer… 

 … kan du beskriva på vilket sätt… 

 … du sa… – kan du förklara hur du menar… 

 Är det något som du vill fråga, tillägga eller kom att tänka på? 
 

 

 

 

 

 


