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Sammanfattning    
 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som generellt beskriver alla typer av psykiska besvär. 
Forskning visar att psykisk ohälsa hos äldre ökar. Hos äldre är depression den 
vanligaste psykiska åkomman. Psykisk ohälsa är ett komplext och tabubelagt område.  
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda äldre patienter 
med psykisk ohälsa inom primärvården. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Urvalet 
av informanter i studien är tre distriktssköterskor och fem sjuksköterskor från fyra 
västsvenska kommuner. Några tjänstgör inom den kommunala hemsjukvården, andra på 
vårdcentraler. Som analysmetod har en innehållsanalys med induktiv ansats använts. 
Analysen medförde att tre kategorier och sju underkategorier identifierades. 
Resultatet visar att sjuksköterskorna i studien använder sig av samtal och olika 
skattningsinstrument för att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre. Samtalet har även en 
stor betydelse i omvårdnadsarbetet vid psykisk ohälsa. Bakomliggande faktorer som 
påverkar det psykiska välbefinnandet identifierades som till exempel förlust av 
närstående, ensamhet och naturligt åldrande. Sjuksköterskornas yrkesroll anses vara 
komplex och omfattas både av att stötta i omvårdnadsarbetet, till att få stöd av kollegor 
och chefer i sin yrkesutövning. Att vara en ambassadör och samordnare lyfts särskilt 
fram som en viktig del av sjuksköterskans roll. Olika stödfaktorer identifierades bland 
annat att arbete i team med olika yrkeskategorier och närstående. Studien visar att 
stigmatisering vid psykisk ohälsa är stor och att ämnet är tabubelagt. Det finns en rädsla 
för psykisk ohälsa både hos patienten och personalen och denna rädsla kan delvis 
förklaras på basen av kunskapsbrist. Patientens psykiska ohälsa kan utlösa starka 
känslor hos sjuksköterskorna så som stress och otillräcklighet. Tidsbrist och krav på att 
alltid vara tillgänglig är några faktorer som nämndes som utlöser dessa känslor. 
Slutsatsen är att studien ger en uppfattning och inblick i sjuksköterskornas 
arbetssituation, som kan ge en ökad förståelse för de svårigheter som finns i arbetet med 
psykisk ohälsa. 
 
Nyckelord: Psykisk ohälsa, äldre, sjuksköterskans upplevelser  
 



Abstract 
 
Mental illness is a term that generally describes all kinds of psychological disorders. 
Research shows that mental illness in the elderly increases. In the elderly, depression is 
the most common mental disorder. Mental illness is a complex taboo area. 
The purpose of the study is to highlight nurses' experiences of caring for elderly patients 
with mental illness. The study method is a qualitative interview. The selection of 
informants in the study are three district nurses and five nurses from four western 
Swedish municipalities. Some serve in the municipal home care, others in health 
centers. A content analysis with inductive approach was used. The analysis resulted in 
three categories, and seven subcategories were identified. 
The result shows that the nurses in the study use conversations and various assessment 
tools to detect mental illness in the elderly. The ability to talk socially with patients is of 
great importance in nursing in mental illness. Underlying factors that affect mental well-
being were identified, such as loss of a loved one, loneliness and natural aging. Nurses' 
professional role is considered to be complex. The nurses are supposed both to support 
the patient in the nursing work, and they also need the support of colleagues and 
managers in their profession. Being an ambassador and coordinator is considered an 
especially important part of the nurse's role. Various supporting factors were identified 
including work in teams with different professions and related parties. The study shows 
that the stigma of mental illness is high and that the subject is taboo. Both the patient 
and staff are scared by mental illness, and this fear can be partly explained on the basis 
of lack of knowledge. The patient's mental illness can trigger strong emotions in the 
nurses resulting in stress and a feeling of inadequacy. Lack of time and the need to be 
always available are some other factors mentioned that trigger these feelings. 
The conclusion is that the study provides an understanding and insight into the nurses' 
working conditions which can provide a greater understanding of the difficulties in 
working with mental illness in the elderly patients. 
 
Keywords: Mental illness, elderly, nursing experience  
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INLEDNING 
 
Att åldras medför en förhöjd risk för kroppsliga sjukdomar och psykisk ohälsa. Hos 
äldre är depression det vanligaste psykiska åkomman, därefter kommer 
ångestsjukdomar (Socialstyrelsen 2011). Vi är två blivande distriktssköterskor som är 
yrkesverksamma som sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården respektive på 
vårdcentral. Dagligen möter vi i vår profession äldre patienter med psykisk ohälsa. Vi 
har observerat att många patienter aldrig söker vård för sin psykiska ohälsa. Enligt vår 
åsikt finns det fortfarande en allmänt utbredd uppfattning om att psykisk ohälsa är en 
del av det naturliga åldrandet och att området är komplext. Framförallt hos äldre kan det 
vara svårt att förstå att patienten lider av psykisk ohälsa. Ämnet vi valt är intressant ur 
flera aspekter men svårt att studera eftersom psykisk ohälsa är stigmatiserande, vilket 
gör det svåråtkomligt och tabubelagt både för patienten, närstående och vårdpersonal. 
Avsikten med denna studie är att vi vill lyfta fram upplevelsen från verksamma 
sjuksköterskor, samt att belysa vikten av att få en fördjupad kunskap om psykisk ohälsa 
hos äldre människor. Vi hoppas och tror att studien kan medföra en ökad medvetenhet 
om psykisk hälsa hos äldre och därmed en bättre omvårdnad. 

 

BAKGRUND 

Definition av åldersgruppen äldre patienter 
Definitionen av åldern på äldre ser olika ut. Folkhälsomyndighetens (2013) definition 
på äldre är 55-84 år. När Socialstyrelsen (2016a) diskuterar vård och omsorg av äldre är 
den vanligaste åldern 65 år plus. Statistiska centralbyrån (2014) definierar äldre från 60 
år plus. I föreliggande studie används definitionen för åldersgruppen äldre patienter som 
”patienter från 65 år och uppåt” i enlighet med Socialstyrelsen, som vi anser är den 
vanligaste uppfattningen.  
 

Psykisk störning leder till psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett begrepp som generellt beskriver alla typer av psykiska besvär, 
både när det gäller besvär som individen själv bedömer eller när psykisk sjukdom har 
diagnostiserats (Sveriges kommuner och landsting 2015, s. 4). Psykisk störning är ett 
begrepp som leder till psykisk ohälsa och som drabbar individen emotionellt samt de 
intellektuella funktionerna och utgör ett stort lidande för den som drabbas (Flyckt 
2016). Definition av en person med ett psykiskt funktionshinder är en person som har 
avsevärda problem med att genomföra aktiviteteter inom olika områden i livet. Dessa 
hinder har existerat eller väntas komma att kvarstå under en längre period. Besvären ska 
vara till följd av en psykisk störning (Statens offentliga utredningar 2006, s. 6). Enligt 
Erdner (2006, ss. 54-56) har personer med psykisk ohälsa en självbild som är negativ 
och att detta utgör ett hinder för att leva ett normalt liv. Psykisk ohälsa medför känslor 
av att vara ensam och övergiven.  
 
I hela världen orsakar psykisk ohälsa stort lidande för individen och närstående (WHO 
2014). Värst drabbade är låg- och medelinkomstländer och länder som befinner sig i 
krig. Överallt är andelen utbildad personal inom psykiatri alldeles för liten i förhållandet 
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till behovet och dessutom försvåras vården av stigma och diskrimineringar i samhället. 
Den psykiska ohälsan har en påverkan på den fysiska hälsan och kan i sin tur orsaka 
exempelvis hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. Enligt Folkhälsomyndighetens årliga 
Nationella folkhälsoenkät (2016a) har utbildningsgrad, socioekonomiska och kulturella 
faktorer stor betydelse för individens psykiska välbefinnande. Kvinnor drabbas oftare än 
män av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2016b). Trots detta är det fler män än 
kvinnor som begår självmord (Folkhälsomyndigheten 2014). Enligt samma enkät har 
cirka 17 procent av Sveriges befolkning nedsatt psykiskt välbefinnande, vilket är en 
minskning från tidigare 20 procent. Åldersgruppen 55-84 år upplever ett sämre psykiskt 
välbefinnande än övriga delen av befolkningen (Folkhälsomyndigheten 2013).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2016b) kommer den psykiska ohälsan bland äldre att öka. 
Främsta anledningen är att i framtiden kommer äldre att utgöra cirka 25 procent av den 
totala befolkningen. Om procentantalet med psykisk ohälsa är densamma som i nuläget 
kommer det bli Sveriges största folksjukdom. Socialstyrelsen har på uppdrag från 
regeringen tagit fram tre vägledningsdokument som ger riktlinjer för personal och 
verksamheter inom primärvården, socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård 
med anledning av det stora behovet av ökad kompetens för att möta äldre med psykisk 
ohälsa (Socialstyrelsen 2013a, ss. 9-18). Anledningen till uppdraget var att det 
framkommit begränsningar för äldre patienter att få tillgång till specialistkompetens 
inom psykiatrin. Dessutom pågick ”omvårdnadslyftet” mellan 2011-2014, vars syfte var 
att genom utbildning öka kunskapen om äldres psykiska ohälsa (Socialstyrelsen 2013b).  
 

Skattningsverktyg 
Ett sätt för sjuksköterskorna att skatta psykisk ohälsa är att använda olika 
skattningsverktyg för att upptäcka och diagnostisera psykisk ohälsa. Enligt 
Socialstyrelsen (2010, ss. 4-12) bygger diagnostisering av depression och 
ångestsjukdomar på en beskrivning av symtomen. En riktigt ställd diagnos är en 
förutsättning för att få en lämplig behandling och uppföljning. Vid diagnostiserandet 
kan närstående ha en viktig roll och bidra med betydelsefulla upplysningar. Det finns 
olika skattningsskalor som kan användas som ett komplement till anamnesen. En 
skattning kan ge en bild av diagnosens svårighet och kan användas för att bedöma 
behandlings effekt. Exempel på symtomskattningsskalor är Hospital Anxiety and 
depression Scale (HADS) och Beck Depression Inventory (BDI). 
 

Hälsa - inte bara frånvaro av sjukdom 

Vad hälsa är har diskuterats genom årtusenden och även orsaker till ohälsa (Eriksson 
2014, ss. 42-43). Historien visar att utvecklingen har gått från att skuldbelägga 
individen för sin sjukdom till att försöka förstå och undersöka vilka faktorer och hur 
dessa påverkar hälsan. Enligt WHO:s definition av hälsa och vem som har god hälsa är 
betydelsen av välbefinnandet centralt och inte bara frånvaro av sjukdom (WHO, 2016a). 
Eriksson (2014, ss. 41-42) har definierat begreppet hälsa utifrån följande aspekter: 
Hälsa innebär något individen är och inte har. Hälsa utgår från en helhet där olika 
komponenter samverkar med varandra och är i konstant förändring. När och om 
människan är vid hälsa beror på kulturella och individuella skillnader och som endast 
kan avgöras av individen själv. Faktorer som kan hindra individen att vara vid hälsa 
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kallar Eriksson hälsohinder. Dessa hinder kan vara inre eller yttre hinder och av dessa 
hinder anser hon att mänskliga relationer har en central betydelsen. Enligt Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 49) beskrivs hälsa som ett tillstånd där upplevelse av harmoni råder 
inom sig själv och mot och med sin omgivning. I likhet med Erikssons teori anser de att 
individen kan uppleva hälsa även vid sjukdom och lidande under förutsättning att själva 
lidandet är hanterbart för individen. Vidare kan det som Dahlberg och Segesten 
beskriver som hälsokänslan vara förminskad även i ett tillsynes friskt tillstånd på grund 
av att individen inte upplever sitt liv som tillfredställande. Psykisk hälsa har enligt 
WHO (2016b) definierats som "ett tillstånd av välbefinnande där varje individ ges 
möjlighet till ett självförverkligande, att kunna klara av vardagen, att kunna vara 
produktiv och utvecklas och att kunna bidra till hans eller hennes samhälle."  
 
Inom vårdvetenskapen görs ingen åtskillnad på den fysiska eller den existentiella 
upplevelsen av hälsan, utan det är ett samspel som är beroende av varandra (Dahlberg 
och Segesten 2010, ss. 52-57). Upplevelsen av hälsa är ett komplext fenomen och det är 
bara individen själv som vet när upplevelsen av hälsa uppstår, oavsett individens 
somatiska eller existentiella tillstånd. En gemensam grund för att uppleva hälsa är dock 
att individen känner ett välbefinnande och har möjlighet att genomföra saker i tillvaron 
som skapar tillfredställelse. Självkännedom och integration i samhället ökar 
förutsättningar för individen att känna ett välbefinnande. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 62-72) beskriver begreppen livskraft, livsmod, 
livslust, livsrytm som väsentliga delar för upplevelsen av hälsan. Livskraften är kraften 
eller energin till att möta hinder och se möjligheterna i tillvaron. Livsmodet är att kunna 
välja det som är bra för dig. Livslusten speglar den positiva energin för att kunna 
genomföra valen eller aktiviteterna. För varje individ ser det olika ut vad det är som 
påverkar de olika delarna, hur förutsättningarna ser ut samt hur samspelet med 
omgivningen är. Livsrytmen påverkar till stor del livskraften. I livsrytmen finns både 
stillheten och rörelsen. I rörelsen finns ibland behovet av stillhet i form av vila, sömn 
eller återhämtning. Välbefinnandet är beroende av att det råder en jämnvikt mellan 
stillhet och rörelse och således uppnås en stabilitet i livsrytmen.  
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 77) belyser behovet av att känna mening och 
sammanhang i tillvaron för att kunna uppleva hälsa. Ytterligare teoretiker som tar upp 
känslan av sammanhangets betydelse för hälsa "Sense of coherence" (eng. SOC sv. 
KASAM) är Aaron Antonovsky (1996, ss. 11-15). Antonovsky beskriver individens 
upplevelse av hälsa är beroende av förmågan att hantera stressfaktorer i tillvaron. 
Vidare har Antonovsky identifierat tre avgörande komponenter för upplevelsen av 
hälsa; meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet. Meningsfullheten innebär förmågan 
att känna sig motiverad att hantera olika situationer som livet delger. Begripligheten 
innebär förmågan att sätta in saker i ett sammanhang utifrån ett helhetsperspektiv. Den 
sista faktorn hanterbarheten innebär förmåga att se och använda sig av befintliga 
resurser i sin omgivning för att klara av att hantera olika situationer i livet. För att 
genom omvårdnaden ha möjligheten att kunna påverka hälsan i positiv riktning, är det 
väsentligt för sjuksköterskan att vara medveten om vad som kan påverka patientens 
upplevelse av sitt hälsotillstånd (Eriksson 2014, ss. 46-47). Patientens hälsa måste 
analyseras utifrån det kroppsliga tillståndet, patientens sociala kontext och livsvärld. 
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Psykisk ohälsa hos äldre 
I Sverige ökar psykisk ohälsa bland äldre markant (Rolfner Suvanto 2012, ss. 8-19). 
Den ökade livslängden ses som en riskfaktor i sig. Det innebär att individen kan komma 
att drabbas av exempelvis kroniska sjukdomar, närståendes död eller förlust av sin 
självständighet i allt högre utsträckning. Psykisk ohälsa kan vara svår att upptäcka och 
den kan döljas i fysiska uttryck såsom trötthet, smärta och dålig aptit. Tidigare 
forskning visar att arbetet med vård av äldre med psykisk ohälsa är komplext. Juthberg 
och Sundin (2010, ss. 22-27) beskriver sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i 
omvårdnaden. Flera av informanterna i studien kände ett bristfälligt stöd från andra 
instanser och att deras egen kompetens inte räckte till. Konsekvensen blev en känsla av 
frustration och nedsatt självförtroende, som gjorde det svårt att utföra god omvårdnad 
och att agera som arbetsledare för andra yrkesgrupper.  
 
I Haddad et. al studie (2005, ss. 979-873) undersöktes distriktsjuksköterskors arbetsroll 
och attityder gentemot äldre människor med psykisk ohälsa. Studien visar på ett ökat 
antal möten med patienter med psykisk ohälsa och att informanterna var i stort behov av 
utbildning. Utbildning inom området ansågs behövas för att kunna identifiera när 
patienten led av psykisk ohälsa och för att kunna ge adekvat omvårdnad. Vidare visar 
studien att vara äldre och lida av psykisk ohälsa och inte få rätt vård innebär en stor 
förlust av livskvalité och ökar markant risken att dö i förtid. I en studie av Blomberg 
och Hedelin (2007, ss. 26-27) belyses sjuksköterskans roll som innebar både ett 
praktiskt och emotionellt stöd. Det innebar att kunna få hjälp med att hålla i kontakter 
inom vården samt att se sjuksköterskan som samtalspartner. Sjuksköterskan fyllde även 
en funktion för patienten att erhålla mer kunskap om sitt tillstånd. Hen kan också bidra 
med tips och råd angående livssituationen.  
 

Hälsofrämjande omvårdnad 
Livsvärlden 
Teorin om livsvärlden är en vetenskaplig beskrivning för att skildra den existentiella 
världen som samtliga människor lever i. Livsvärlden är vårt livsrum och den värld som 
vi lever i och fungerar tillsammans med andra människor. Livsvärlden har en mängd 
företeelser som vi samverkar med och som har en inverkar på oss och som vi influeras 
av. Vår livsvärld är en värld med många skikt och finns överallt runt om kring oss vad 
vi än gör och den placerar oss i förbindelse med hela världen (Dahlberg 2014, s. 53).  
Livsvärlden inbegriper på vilket sätt vi upplever och ser på oss själva, andra människor 
och världen runt omkring oss. Våra tidigare erfarenheter, förståelse för och betydelser 
av händelser i livet är ytterligare en del av individens livsvärld. Livsvärlden kan ”förstås 
som världen så som den erfars”. Livsvärlden tillhör personen som den beskriver och är 
svår att förnimma med sinnena. För att sjuksköterskan ska kunna utföra hälsofrämjande 
omvårdnad måste kunskap om patientens livsvärld inhämtas och tas i beaktande i alla 
insatser för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-129). Sjuksköterskan kan 
med livsvärlden som grund för sitt vårdande finna förståelse för vad som utgör 
hälsofrämjande faktorer för patienten.  
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Vårdrelationen – stötta patientens hälsoprocesser 

En viktig utgångspunkt för att främja hälsan är en god vårdrelation mellan 
sjuksköterskan och patienten. Enligt Eriksson (2014, ss. 55-56) är vårdrelationen det 
centrala i omvårdnaden av patienten. Det är i vårdrelationen som det finns möjlighet för 
sjuksköterskan att stötta patientens hälsoprocesser på ett professionellt plan. En god 
vårdrelation som är uppbyggd på tillit och ömsesidighet skapar utrymme att skaffa sig 
kunskap om patientens aktuella vårdbehov och för patienten framåt i vårdprocessen mot 
optimal hälsa. Arman (2015, ss. 191-193) beskriver vårdgemenskapen som en öppenhet 
inför varandra mellan patient och vårdare. Kärnan i gemenskapen består av bland annat 
närhet, respekt och ärlighet som byggs upp genom samtal, dialog och observation.   
 

Det vårdande samtalet och mötet 
Kommunikationen, det vårdande samtalet och mötet är en viktig förutsättning för att de 
utgör en väsentlig del i omvårdnaden. Kommunikation mellan människor är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig i något med någon (Fossum 2007, ss. 24-25). 
Kommunikationen sker både verbalt och med kroppsspråket. Det verbala språket 
innehåller även kulturella symboler och det som inte direkt uttalas, det osagda. En 
kommunikation mellan två individer ställer både krav och omfattas av förväntningar på 
varandra. I en vårdsituation handlar kommunikationen om både samtalet och 
bemötandet. Det finns även en del hinder för att en kommunikation kan uppstå (Fossum 
2007, ss. 35-36). Hinder som exempelvis en funktionsnedsättning exempelvis 
hörselnedsättning men även frånvaron av ett gemensamt språk eller språkbruk. Ibland 
skapar vårdpersonalen kommunikationshinder genom sitt sätt att vara eller uttrycka sig 
på.  

Grundläggande för vårdandet och relationen är samtalet. Att föra en dialog är en viktig 
del av gemenskapen mellan människor. Det är i det vårdande samtalet som 
sjuksköterskan kan förstå vilka patientens behov och önskemål är och en möjlighet till 
att kunna främja patientens hälsoprocess. Det är den som utför vården som har ansvar 
för det vårdande samtalet och den vårdande relationen. Det vårdande samtalet utmärks 
av en uppriktighet och en anpassning efter patientens livsvärld. En modell av vårdande 
samtal är när samtalet används som ett verktyg i vården och har som uppgift att vara ett 
stöd och stimulera till hälsa och välmående. Inom den psykiatrin har denna modell av 
vårdande samtal brukats länge (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200- 203). Mötet mellan 
sjuksköterskan och patienten är en viktig grundförutsättning för vårdandet. Relationen 
kan vara både kort eller vara över en längre period. Ett vårdande möte äger rum när 
patientens hälsoprocesser stöttas (Dahlberg & Segesten 2010, s. 192).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Forskning visar att psykisk ohälsa hos äldre ökar. För den äldre patienten medför det en 
dålig prognos och risken för att dö i förtid ökar avsevärt. Kompetensen hos 
sjuksköterskor är av stor betydelse för att i tid upptäcka psykisk ohälsa och för att kunna 
ge adekvat omvårdnad. Psykisk ohälsa är i hög grad ett komplext ämne som innebär 
svårigheter hos såväl patient, närstående och sjuksköterskor. För patienten kan psykisk 
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ohälsa innebära upplevelse av minskad livskvalité och svårigheter att genomföra dagliga 
aktiviteter. Närstående kan uppleva ett stort ansvar och svårigheter att försöka hjälpa 
patienterna rätt i tillvaron. För sjuksköterskor kan det vara svårt att upptäcka när 
patienten lider av psykisk ohälsa och ibland måste sjuksköterskan ta hjälp av 
specialistkompetens för att kunna ge rätt omvårdnad. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda äldre patienter med 
psykisk ohälsa inom primärvården. 
 
 
METOD 

Ansats 
Till studien användes en kvalitativ forskningsansats som enligt Polit och Beck (2008, ss. 
19-20) är lämplig när studiens syfte är att undersöka upplevelser. En kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats valdes med anledning av att det var texten i de 
nedskrivna intervjuerna som skulle tolkas, för att sedan utröna likheter och olikheter i 
sjuksköterskornas upplevelse (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 187 -192). 
 

Urval 
I studien ingår distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetade inom kommunal 
hemsjukvård respektive på vårdcentraler. Enligt Dahlberg (2014, s. 80) ska urvalet av 
informanter vara personer som kan berätta om sina livserfarenheter och upplevelser i 
intervjuer.  Åtta informanter deltog i studien av vilka tre var distriktssköterskor och fem 
sjuksköterskor. Av de åtta informanterna var en man och sju kvinnor, i ålder 30-60 år. 
När studien genomfördes arbetade fyra informanter inom den kommunala 
hemsjukvården och tre på vårdcentral. En informant arbetade både inom hemsjukvården 
och på sjukhus. Informanterna hade mellan sex och 25 års erfarenhet av att arbeta som 
distriktssköterska eller som sjuksköterska. Studien genomfördes i fyra olika kommuner i 
Halland och Västra Götaland.  
 
Kontakt togs med verksamhetscheferna för respektive kommun och vårdcentral för att 
få ett godkännande till att intervjuerna genomfördes inom personalgruppen (Bilaga 1). 
Kontakten skedde per telefon, e-post och sms. Därefter skickades skriftlig information 
ut om studien syfte och ett skriftligt godkännande till studien undertecknades av 
respektive verksamhetschef. Utifrån sin yrkeserfarenhet valdes åtta informanter ut av 
författarna. Av de åtta informanterna som tillfrågades tackade sex ja. En person tackade 
nej på grund av sjukdom och en person tackade nej på grund att personen inte ville bli 
inspelad. Två andra informanter tillfrågades istället och som tackade ja till att delta i 
studien. Kontakt togs med informanterna via telefon och e-post. Inför intervjun fick 
informanten skriftlig information om studiens syfte. De fick underteckna ett samtycke 
där det framgick att de deltar frivilligt och att uppgifterna i studien behandlas 
konfidentiellt (Bilaga 2).  
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Datainsamling 
I studien valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Dahlberg (2014, 
s. 87) är det vanligt att använda intervjun som datainsamlingsmetod när ämnet 
hälsotillstånd och omvårdnad skall undersökas. Vinsten med intervjun jämfört med 
andra metoder är att den inriktar sig på den händelse som står i centrum för 
undersökningen. Andra fördelar med intervjun är att den ger en chans till att följa upp 
med frågor inom intresseområdet.  
 
Den kvalitativa datainsamlingen genomfördes under november och december 2015. 
Intervjuerna utfördes både under och utanför arbetstid. Sex intervjuer skedde på 
informanternas arbetsplats och två i deras hem. Författarna genomförde fyra stycken 
intervjuer var och det var endast en författare närvarande vid intervjutillfället. Platsen 
för intervjun var ett arbetsrum alternativt ostörd plats i hemmet vald av informanterna. 
Tiden för intervjuerna hade beräknades att pågå i cirka 40 till 60 minuter men pågick i 
genomsnitt 25 minuter.  
 
En intervjuguide användes för att kunna ringa in tre huvudsakliga ämnesområden dessa 
var: mötet med patienter med psykisk ohälsa, upptäckten av patienter med psykisk 
ohälsa och sjuksköterskans roll. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 
192) kan frågor utifrån ämnesområden användas i en intervjuguide. Ämnesområden 
valdes utifrån författarnas arbetslivserfarenhet av vårdarbetet samt tidigare läst litteratur 
och forskning inom området. Intervjuguiden var också en hjälp under intervjun för att 
intervjuerna skulle behandla samma ämnesområden (Bilaga 3). När det ansågs 
nödvändigt ställdes följdfrågor för att vidareutveckla svaren. Intervjuerna spelades in 
antingen på en mobiltelefon eller på en diktafon och skrevs därefter ordagrant ner i 
textdokument på författarnas privata datorer. När studien är färdigställd kommer filerna 
med informanternas intervjuer att raderas. 
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Dataanalys 
 
Tabell 1. Exempel ur dataanalysen. 
 
Meningsbärande 
enhet 

 
Kondenserad 
enhet 

 
Kod 

 
Underkategori 

 
Kategori 

 
”Man ee… känner 
sig ofta ee… 
otillräcklig och 
ee… stressad 
känner man sig 
ofta, för att man 
inte räcker till 
[…].” (1) 
 

 
”Ofta känner man 
sig otillräcklig och 
stressad.” 

 
Otillräcklighet.  

 
Känna 
otillräcklighet. 

 
Upplevda brister. 
 

 
”Ja, är man 
patientansvarig, 
man får ju, ja man 
får nästan se sig 
som patientens 
ambassadör.” (2) 
 

 
”Patientansvarig, 
se sig som 
patientens 
ambassadör.” 

 
Ambassadör.  

 
Bemästra en 
komplex yrkesroll. 

 
Ge och få stöd. 

 
I studien har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts som 
analysmetod. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, ss. 187-199) används 
den kvalitativa innehållsanalysen för att analysera texten i de nedskrivna intervjuerna. 
En induktiv ansats innebär fri tolkning av texter om exempelvis upplevelser av olika 
företeelser.  
 
Intervjumaterialet transkriberades av författaren som genomförde intervjun. Därefter 
sammanställdes materialet. Författarna läste igenom det transkriberade textmaterialet ett 
flertal gånger för att bekanta sig med texten. Den första delen av analysen gjordes 
enskilt. Analysenheten utgjordes av åtta stycken nedskrivna intervjuer. Storleksmässigt 
ansågs det vara en hanterbar textmängd för författarna. Enligt Lundman och Hällgren-
Graneheim (2012, s. 190) ska en analysenhet vara lagom i storlek, den får inte vara för 
stor eller för liten. Detta för att en helhet ska kunna framträda och att materialets 
omfattning ska vara hanterbart.  
 
Fortsättningsvis gjordes en första tolkning av textmaterialet och utifrån frågeområdet 
framträdde tre domäner och dessa var: mötet med psykisk ohälsa, upptäckten av psykisk 
ohälsa och sjuksköterskans roll. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 
190) är en domän en del av materialet som ringar in ett särskilt område som medför att 
den går lätt att urskilja vid tolkning. 
 
Därefter delades textmaterialet upp i mindre gemensamma enheter med hänsyn till sitt 
innehåll, i så kallade meningsenheter. Vidare kondenserades meningarna som utfördes 
genom att meningarna kortades ner och koncentrerades. Enligt Lundman och Hällgren-
Graneheim (2012, s. 190) är den väsentliga delen av meningen, en meningsenhet. En 
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meningsenhet består av ord och text som genom sin innebörd hör samman. Att 
kondensera meningen innebär att meningen kortas ner, men den bärande betydelsen 
bevaras och texten blir mer hanterbar.  
 
Därpå kodades de kondenserade meningarna för att sedan grupperas efter deras innehåll. 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 190) menar att koda innebär ytterligare 
bryta ner de kondenserade meningarna i mindre enheter och sätta en beteckning på 
meningsenheten. Författarna ordnade därefter tillsammans koderna i underkategorier 
och kategorier. Först framträdde elva underkategorier som svarade på frågan vad? till 
exempel vad är svårt? Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 191) består en 
kategori av flera underkategorier som hör samman med sitt innehåll. Kategorin bevarar 
frågan hur? Efter mycket bearbetning av materialet framträdde slutligen tre kategorier 
och sju underkategorierna, som ger en beskrivning av sjuksköterskans upplevelser av att 
vårda äldre patienter med psykisk ohälsa inom primärvården. 
 

Etiska överväganden 
Svensk författningssamling (2003:460) är en lag om etisk prövning vid forskning som 
gäller människor. Avsikten med denna lag är att vid forskning värna om och respektera 
människors värde (Riksdagen, 2003). Det finns fyra grundläggande etiska krav att ta 
hänsyn till vid forskning. Enligt Vetenskapsrådet (2013, ss. 6-14) är det första 
informationskravet som innebär att forskaren ska upplysa om syftet med studien till 
personer som berörs av den. Det är viktigt redovisa om det kan finnas risk för att någon 
utsätts för skada. Det andra är kravet på samtycke som betyder att deltagarna deltar 
frivilligt i studien och har rätt att avbryta den när som helst. Det tredje kravet är att alla 
personuppgifter i studien förblir konfidentiella. Det slutliga är nyttjandekravet som 
innebär att insamlat material enbart används i forskningssyfte.  
 
Kraven uppfylldes genom att alla deltagare i studien innan intervjutillfället fick 
information om syftet med studien och hur den skulle genomföras det vill säga bandade 
intervjuer som skrevs ned i textformat och sedan tolkades av författarna. Vid 
intervjutillfället fick deltagarna läsa igenom ett informationsbrev om studien och skriva 
på ett samtycke om att delta i studien. De informerades om frivilligheten att delta och att 
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge anledning till det. 
Därefter informerades deltagarna om att det var bara författarna och handledaren som 
hade tillgång till deras personuppgifter och intervjumaterialet. Inget som på något sätt 
kunde identifiera informanten har använts i uppsatsen. Det nedskrivet intervjumaterial 
kodades med siffror istället för namn, så att det inte gick att identifiera informanten. Allt 
avidentifierat material förvarades på författarnas privata lösenordsskyddade datorer och 
har använts endast i arbetet med uppsatsen. 
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RESULTAT 
Analysen innebar att tre kategorier och sju underkategorier framträdde som ger en 
beskrivning av sjuksköterskans erfarenheter av att vårda äldre patienter med psykisk 
ohälsa. I resultatet används benämningen informant och sjuksköterska om såväl 
sjuksköterskor och distriktssköterskor som deltagit i studien. Vidare används begreppet 
patient i texten och åsyftar på de personer som lider av psykisk ohälsa. Begreppet 
närstående i vår studie är en person som står patient nära till exempel familj, släkt eller 
vän. 
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 
 
Kategori: 

 
Underkategorier: 
 

 
Sjuksköterskans upptäckter 
 

 
Inhämta patientberättelsen 

  
Uppmärksamma och klargöra 
 

  
Stigmatisera psykisk ohälsa 
 

 
Ge och få stöd 

 
Bemästra en komplex yrkesroll 
 

  
Får stöd i omvårdnaden 
 

 
Upplevda brister 
  

 
Känna starka känslor  

  
Känna otillräcklighet 
 

 
 

Sjuksköterskans upptäckter 
Inhämta patientberättelsen 
Sjuksköterskorna erfar att ensamhet är en ofta förekommande orsak till psykisk ohälsa 
hos äldre. Förlust av närstående är en relativt vanlig händelse som föranleder ensamhet 
hos patienter. Informanterna upplever att konsekvensen av ensamheten är att många blir 
isolerade och att deras enda kontakt med människor i sin omgivning är med 
hemtjänstpersonal eller med sjuksköterskan. Många gånger kan det kännas svårt för 
sjuksköterskorna att avsluta besöket hos patienten som inte vill bli lämnad ensam. Det 
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är av stor vikt att sjuksköterskan är extra uppmärksam på förändringar när en närstående 
nyligen har avlidit för att tidigt upptäcka när en patient inte mår väl. 
 
 

Många patienter som man möter är ensamheten jättestor, det är 
ju så idag att våra äldre ska bo hemma och de blir äldre och 
äldre. Att vara ensam, du kanske bara har ett par besök per dag, 
det är inte konstigt om man blir deprimerad. 

                                                                               
                                                                                                (Informant nr 2) 
 
 
Några av informanterna nämner det naturliga åldrandet som en orsak till psykisk ohälsa. 
Det kan vara nedsättning av patientens fysiska rörlighet och försämring av exempelvis 
syn, hörsel och balans. Sjuksköterskorna upplever att det kan vara svårt för patienten att 
hantera dessa förluster som begränsar självständigheten och de dagliga aktiviteterna. 
Det framkommer att äldre patienter kan reagera kraftigt på en kroppslig förändring och 
att som sjuksköterska gäller det att vara observant och försöka stötta patienten i 
situationen.  
 
 

När de varit iväg på synundersökning och synen har försämrats, 
ytterligare försämrats och så kan man inte göra något åt det. Då 
har jag också märkt det, att blir ledsna och ibland till och med 
har jag varit med om att de har tappat lite sugen.  
 
                                                                             (Informant nr 8)   

  
 
Fysisk sjukdom och läkemedel uppfattas av sjuksköterskorna som ytterligare 
anledningar till psykisk ohälsa. Det kan vara sjukdomar såsom stroke eller en 
demenssjukdom samt bieffekter av läkemedel som används i patientens behandling. 
Läkemedel kan exempelvis orsaka trötthet som i sin tur gör att patienten inte orkar vara 
aktiv och ta del av vardagen som tidigare. Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att ha 
kunskap om detta för att kunna utreda orsaken, så att rätt omvårdnadsinsatser sätts in.  
 
 

Efter en stroke till exempel och där följer ju många gånger med 
en depression eller (att patienten) mår sämre och det är ju en del 
av det hela, det ingår liksom i själva diagnosen många gånger 
men det handlar mycket om att se det och fånga upp det, att 
försöka och hjälpa dom, att göra någonting åt det helt enkelt.  

 
 
                                                                                                (Informant nr 4) 
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Uppmärksamma och klargöra 
Sjuksköterskorna belyser flera olika tillvägagångssätt för att fånga upp när en patient 
inte mår väl. När sjusköterskorna misstänker att en patient lider av psykisk ohälsa, finns 
det redskap att tillgå för att belägga psykisk ohälsa. Flertalet av informanterna beskriver 
att de använder sig av samtalet som ett redskap för att utreda om sjukdom föreligger. 
Andra informanter använder sig av olika skattningsverktyg som till exempel HAD 
(Hospital anxiety and depression scale) som mäter ångest och depression. Ett annat 
frågeformulär som nämns är Audit (Alcohol use disorders identification test) för att 
upptäcka alkoholmissbruk. 

 
Det är ju skattningsskalor, som man använder som verktyg, … 
när man sammanför poängen ser man ... risk för depressioner 
eller är inne i en depression eller inte en depression, det är ju 
det, det handlar om, första steget.  
 

                                                                                                 (Informant nr 4) 
 
Ytterligare sätt för sjuksköterskan att upptäcka psykisk ohälsa är att analysera de 
kroppsliga tecken som framträder. Många informanter nämner flera vanliga 
observandum såsom sömnsvårigheter, smärta, hjärtklappning och trötthet. 
Hjärtklappning lyfts av några informanter som ett tecken på oro bland äldre. De 
upplever att sömnsvårigheten ofta kan stå för oro och svårigheter att komma till ro. 
Smärta framkommer i intervjuerna som en vanligt förekommande varningssignal. Det är 
en smärta som inte kan skingras eller lindras med läkemedel. Sjuksköterskorna upplever 
att smärtan inte har en kroppslig orsak och ibland har patienten svårt att redogöra var 
den sitter. Det ställer krav på sjuksköterskan att tänka ”ett steg längre” för att ta reda på 
orsaken till varför patienten upplever smärta. 
 
 

Vi hade en patient som hade mycket smärta, värk och man satte 
in läkemedel mot smärtan då, men sen så förstod man att det var 
nog inte smärtan, utan det var en förmörkad depression, det var 
att patienten var egentligen deprimerad och det visade sig i 
smärtan som kom fram. 

 
                                                                                                (Informant nr 3) 
 
Flertalet sjuksköterskorna har observerat att trötthet eller orkeslöshet kan ses som ett 
tecken på psykisk ohälsa. Tröttheten eller orkeslösheten kan komma i uttryck genom att 
inte orka gå upp på morgonen eller att vilja ligga i sängen hela dagen. I ett första skede 
måste sjuksköterskan utreda och kunna utesluta att det inte rör sig om en fysisk 
sjukdom, för att sedan kunna gå vidare med andra insatser. Flera av informanterna 
upplever att när detta sker kan vara svårt att tackla och det tar tid innan situationen 
klargörs.  
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Han säger det, det är så jobbigt att gå upp på morgonen och det 
tar en sådan tid och då kan man fundera på det finns en 
depression.                                

                                                                                                 (Informant nr 3)      
                                                                                   
Några av sjuksköterskorna nämner i intervjun att de kan observera en förändring från 
patientens normala beteende. En stark indikator är när en patient som tidigare var socialt 
aktiv plötslig drar sig undan, vill isolera sig och inte verkar vilja umgås med andra. 
Ibland märks förändringen genom att en person blir tystare och mera sluten. 
Sjuksköterskorna kan uppleva varningssignaler i att patienten undviker ögonkontakt och 
att kroppshållningen förändras samt att rörelsemönstret blir mer begränsat och 
långsammare. "De rör sig lite mer zombiliknande, […] rör sig alltså inte lika energiskt."                                                                                             
(Informant nr 7)  
 
 
En sjuksköterska beskriver att patienten kan ha upprepade problem med exempelvis 
urinen, katetern eller avföringen, som inte går att avhjälpa, för det finns inget faktiskt 
fysiskt problem. Problem som sjuksköterskan får sig rapporterade kan vara ett sätt för 
patienten att få mänsklig kontakt och slippa ensamheten för en liten stund. Samtidigt 
som det upplevs av sjuksköterskan som både frustrerande och energikrävande att inte 
kunna avhjälpa problemet och inte kunna stötta patienten. 
 
 

Det var en man som hade, detta är många år sedan, han hade 
väldiga problem med urinen. Han hade kateter och trängningar, 
men det förstod vi först efteråt att han hade en sån otrolig oro, så 
deprimerad men han… allting kretsade runt den här katetern, 
men det var ju han mådde så dåligt, så fruktansvärt dåligt.  
 

 
                                                                                                 (Informant nr 2) 
 
Förutom kroppsliga uttryck som varningssignaler framgår det i flertalet av intervjuerna 
att det är en känsla hos sjuksköterskorna som förmedlar att patienten inte mår bra. 
Informanterna uttrycker det som den tysta kunskapen, en magkänsla och att kunna läsa 
mellan raderna för att upptäcka psykisk ohälsa. ”Det är mycket man går på känslan just 
vad gäller det för att fånga det om de mår psykisk dåligt.” (Informant nr 6). När 
sjuksköterskan upplever att något inte stämmer vill de försöka få det antingen bekräftat 
eller dementerat. 
 
 

Stigmatisera psykisk ohälsa 
Det framgår i flera intervjuer att det kan vara svårt för sjuksköterskan att upptäcka och 
förstå hur patienten egentligen mår för att patienten försöker dölja sitt mående. 
Sjuksköterskan erfar att orsaken till detta är att patienten inte vill vara en belastning och 
det finns en rädsla att vara till besvär. En annan anledning är att patienten använder 
läkemedel som fördunklar situationen.  
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Många söker för sitt fysiska besvär och sedan kommer det … 
fram att de mår dåligt och då kan man ju hjälpa dem att lätta lite 
på trycket och då har de bitit ihop länge, så det blir som en 
sidoupptäckt.  

                                                                                                 (Informant nr 7) 
 
Rädsla för psykisk ohälsa kan finnas både hos patienten, personalen samt i 
omgivningen. Rädslan hos omvårdnadspersonal handlar mycket om kunskapsbrist. I 
några intervjuer framgår det att psykisk ohälsa fortfarande upplevs som tabubelagt och 
stigmatiseringen kring psykisk ohälsa upplevs som stor. Sjuksköterskorna upplever att 
patienten anser att det är skamfullt att lida av psykisk ohälsa och att det är något att 
skämmas för. Det kan medföra att patienten framställer situation bättre än den 
egentligen är och det är lättare att söka hjälp för fysiska krämpor än psykisk ohälsa. Det 
framkommer att sjuksköterskorna erfar att när patienten skäms försämras eller bibehålls 
tillståndet hos patienten, detta försvårar upptäckten och ett tillfrisknande. I flera 
intervjuer framgår det att stigmatiseringen sker dels av vårdpersonal samt av individer i 
patienters närhet såsom medpatienter.  
 
 

Stigmatisering av psyk… folk tycker det är lite fult att vara 
psyksjuk så att säga… härifrån dömer vi aldrig någon, utan 
försöker se vad för hjälp de behöver och försöker tillgodose den 
så gott det går. Men patienten drar sig ofta för att söka då de 
tycker det är lite pinsamt och skäms över sina problem.  
 

        
                                                                                               (Informant nr 7) 
 
Ge och få stöd  
Bemästra en komplex yrkesroll 
Sjuksköterskorna anser att deras yrkesroll är komplex och omfattas av att både vara den 
som stöttar i omvårdnaden, till att söka stöd från kollegor och chefer i sin 
yrkesutövning. Arbetet sker hela tiden i ett nära samarbete mellan patient, närstående 
och andra involverade yrkeskategorier. De upplever att yrket består av många olika 
delar och på flera nivåer. Arbetet innebär alltifrån praktiska uppgifter såsom dela ut 
medicin till att försöka tillgodose patientens existentiella behov exempelvis med att 
försöka lindra lidande. I vissa situationer måste sjuksköterskorna kunna ta egna beslut 
och ibland handlar det om att utföra givna ordinationer. Informanterna beskriver sig 
själva som en samordnare, vilket innebär att hålla i planeringen kring patienten och att 
ansvara för kontakten mellan patienten, närstående och omvårdnadspersonal samt 
mellan olika vårdinstanser.  Vidare beskriver de att det är deras uppgift är att utreda 
orsaker, hålla sig uppdaterad och följa upp olika behandlingar.  

 
Att samordna och att märka att det är något … märka vad som 
är….och man kan tipsa dem om läkare, psykolog  och kurator  
för att boka en tid  för samtal. Man kan koppla det till en som 
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kan det bättre och har möjlighet att ta hand om det. En 
samordnare. 
         

                                                                                                (Informant nr 7) 
 
Flertalet av informanter framhåller vikten av att vara ett stöd för patienten, närstående 
och personal. Att stödja patienten kan handla om att ge råd och vara tillgänglig per 
telefon. En uppgift som upplevs som viktig är att stötta vid oro och att vara lyhörd för 
patienten behov. Detta kan göras genom att upprätthålla en kontinuitet, det vill säga att 
få träffa samma personal som har kännedom om patienten och som håller en tät kontakt 
med patienten. En strävan hos sjuksköterkorna är att lindra oron och skapa en trygghet 
hos patienten. En sjuksköterska uttrycker att "Min roll är att kunna stötta […] där är ju 
kontinuitet och kanske egentligen samma person väldigt viktig och en trygghet, att dom 
känner en trygghet." (Informant nr 1). Vidare beskrivs rollen som att vara en advokat 
och ambassadör. Med det menas att bevaka att patientens rättigheter till vård iakttas. 
Som exempel angavs att se till att patienten får specialistvård. Det är särskilt viktigt att 
bevaka patientens rättigheter när patienten eller anhöriga inte själva förmår eller orkar 
göra det.  
 

Det är inte så lätt att bara ringa dit och få en tid, det kan jag 
uppleva då får man verkligen vara med, patienten själv kanske 
inte orkar eller anhöriga heller. 
 
 

                                                                                                (Informant nr 2)  
 
Flertalet informanter beskriver sin roll som att vara en ”spindel i nätet”. Det innebär att 
det finns ett nätverk med personer runt patienten som stöttar när patienten mår psykiskt 
dåligt, som till exempel patientens barn och läkare. Det kan även betyda att 
sjuksköterskan ser sig som en som håller i alla kontakter med olika instanser gällande 
patienten. Begreppet att "mota Olle i grind" nämns som en grundläggande åtgärd. Med 
det menas att ta tag i problemet innan det blir större. Exempel på insatser som 
sjuksköterskan gör när patientens psykiska välbefinnande försämras och hemsituationen 
blir ohållbar, är att ordna en vårdplanering eller en korttidsplats till patienten.  
 
 

Ah mm ja, det är nog att man är spindeln i nätet. Det är inte bara 
patienten som mår dåligt många gånger utan dom har ett nätverk 
omkring sig, ofta barn då ju, som tar stort ansvar vid detta, så 
ofta handlar det inte bara om den sjuke.  

 
                                                                                                (Informant nr 5)      
 
Det framkom att sjuksköterskorna tycker att det är betydelsefullt att hålla 
omvårdnadspersonalen informerad och uppdaterad, att lyssna på dem och att stötta dem 
i deras arbete. Till exempel att återkoppla till omvårdnadspersonalen om vad som har 
diskuterats och bestämts på ronden ansågs som viktigt. Sjuksköterskor upplever att de 
kan få stor hjälp i arbetet med patienter av omvårdnadspersonal. 
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I och med att du är ute på distriktet och har 24-25 patienter så 
har jag inte möjlighet att varje besöka, jag kan be personalen 
hålla ett öga på och se om dom ser några förändringar och så.   
 

                                                                                                (Informant nr 3)     
                                                                              

Får stöd i omvårdnaden  

Ett stöd i omvårdnaden får sjuksköterskan genom att arbeta i team med olika 
yrkeskategorier såsom, undersköterskor, specialistsjuksköterskor, psykolog, läkare, 
sjukgymnast och arbetsterapeut. Det upplevs som ett stöd och en trygghet att ha extern 
hjälp att tillgå, exempelvis äldrepsykiatrin dit sjuksköterskan kan vända sig för att få råd 
i omvårdnaden angående patientens psykiska ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan är 
medveten om att äldrepsykiatrin finns som resurs att utnyttja. På så sätt kan de ta del av 
deras specialistkompetens. En informant uttrycker: "Det handlar om att var medveten 
om att det finns äldrepsyk och att jag tar till det mycket mer än vad man gör idag." 
(Informant nr 4). Sjuksköterskorna anser att hemtjänsten har en central betydelse i deras 
arbete. De kan exempelvis ge signaler om när allt inte står rätt till med patienten eller 
verka som ett stöd i återkoppling.  
 
 

Man har ju stöd om man har, har en gemensam vårdtagare med 
hemtjänsten, så kan man ibland ha stöttning av dom. 
 

 
                                                                                                 (Informant nr 1) 
 
Närstående lyfts fram av sjuksköterskan som en betydelsefull tillgång i omvårdnaden av 
patienten. Det är angeläget med en bra kontakt med närstående och att få dem 
införstådda i behandlingsplanen, vilket underlättar vården av patienten. Närstående kan 
berätta hur patienten levt tidigare och personens livshistoria. Bakgrundshistorien om 
patienten kan underlätta sjuksköterskans arbete till exempel genom att få information 
om patienten tidigare haft perioder med psykisk ohälsa. Denna information kan 
användas för att göra en bedömning av patientens tillstånd och vilka insatser som 
behövs göras. Närstående upplevs som en viktig resurs i omvårdnaden också för att 
patienten lyssnar oftast på dem och de skapar en trygghet.  
 
Studien visar att när det är bra samarbete på arbetsplatsen använder sjuksköterskorna 
sina kollegor för att söka stöd eller utbyta tankar och idéer. Kollegorna kan med sin 
bakgrund och erfarenhet bidra med sin kunskap, vilket är ett viktigt stöd i 
sjuksköterskans arbete. Utöver kollegorna anser sjuksköterskorna att arbetsgivaren och 
chefen har en viktig funktion med att stötta. Den patientansvariga läkaren är också ett 
viktigt stöd för sjuksköterskan. Det är läkaren som gör bedömningar om det är aktuellt 
med läkemedelsbehandling och om att eventuellt skicka en remiss till specialist eller 
äldre psykiatrisk vård.  
 

Jag tycker att det är lättare nu när jag jobbar på vårdcentral för 
att man har en direktkontakt med doktorn för att kunna diskutera 
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patienterna med doktorn, när jag jobbat som kommunsköterska 
tidigare tycker jag att det är jättesvårt för då står man ensam 
med mötet med dem.  

 
 
                                                                                                (Informant nr 5) 
 
 

Upplevda brister  
Känna starka känslor  

Sjuksköterskorna upplever att psykisk ohälsa är vanligt förekommande, speciellt bland 
äldre patienter. Sjuksköterskorna anser att arbetet är komplext, svårt och att det är 
ansträngande på många plan att möta äldre med psykisk ohälsa. Detta kan få som 
konsekvens att sjuksköterskan känner dåligt samvete för att situationen känns 
betungande.  
 

 
Det blir en relation där man periodvis tycket det är lite jobbigt 
och då får man dåligt samvete för att man tycker det är jobbigt. 

 
                                                                                             (Informant nr 2) 
 
Arbetet kan kännas speciellt svårt med de tysta individerna där förändringar är svåra att 
upptäcka och hos patienter med svår psykisk sjukdom. När det gäller patienter som är i 
ett mer apatiskt tillstånd upplevs det som svårt att utreda de bakomliggande faktorerna 
samt att sjuksköterskan saknar stöd i sitt arbete. Sjuksköterskorna beskriver att det är 
svårt att bryta ångest och att tillgodose patienten behov. De upplever att mötet med 
patienter med psykisk ohälsa utlöser negativa känslor hos dem själva så som stress, 
dåligt samvete och frustration.  
 
 

Men det var väldigt, väldigt jobbigt, för man kände ju det att 
liksom när man var där en liten stund och så var man tvungen att 
åka tillbaka och ja, det kändes väl hela tiden som att det var en 
droppe i havet.  
 

                                                                                                (Informant nr 2) 
 
När sjuksköterskorna känner en rädsla för att göra och säga fel saker till patienten, utgör 
det hinder i yrkesutövningen. Det kan få till följd att sjukdomstillståndet hos patienten 
förvärras. 
 

Sen tror jag att det handlar lite om vår egen rädsla också att man 
inte tar tag i det riktigt, för att det att man har en spärr själv, och 
man är rädd att man ska göra fel, säga fel saker och förvärra 
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sjukdomstillstånd helt enkelt och ibland så tror jag att man drar 
sig för det, att förvärra någonting det vill man inte.  

 
 
                                                                                                (Informant nr 5) 
 

Känna otillräcklighet  

Flertalet sjuksköterskor beskriver att ha tid som en betydande del i mötet med patienter 
med psykisk ohälsa. Det är en viktig del av arbetet att planera och styra över sin tid, för 
att få utrymme för samtal. Det gäller för sjuksköterskan och patienten att hitta naturliga 
sätt i omvårdnaden för att få till ett samtal till exempel vid en såromläggning. 
Sjuksköterskorna beskriver att de upplever tidsbrist i mötet med patienterna. Det 
handlar om att det tar tid att lyssna och att det är svårt att göra bedömningar på kort tid. 
Flertalet upplever att de skulle vilja lägga mer tid i mötet med patienter och att känslan 
av otillräcklighet ofta uppstår när tiden inte finns till detta.  
 

 
Man känner en otillräcklighet egentligen … man känner att de 
vill prata och jag vill ju lyssna men man känner sig lätt 
oförskämd när man tittar på klockan emellanåt men jag måste ju 
göra det för det är ju en bestämd avsatt tid.  

 
                                                                                                 (Informant nr 7) 
 
Sjuksköterskorna talar om behovet av att samtala med patienten som tidskrävande och 
att det inte finns utrymme i planeringen för samtal. Det kan få till följd att behovet av 
samtal blir ett stressmoment. Sjuksköterskorna upplever att de är oförskämda när de 
måste bryta ett samtal för att fortsätta vidare med sina arbetsuppgifter. En sjuksköterska 
uttrycker ”Ja, man har oftast fler patienter att ta hand om och man känner att man 
skulle behöva sitta kvar en stund men… man ja… man är tvungen att fortsätta.” 
(Informant nr 2). Vidare beskrivs att när det finns tillfälle för en dialog med patienten 
skapas ett förtroende mellan sjuksköterskan och patienten.  
 
En utlösande faktor för stress hos sjuksköterskorna är när insatserna är otillräckliga och 
att det finns ett krav på att ligga ett steg före i planeringen. Om patienten känner av att 
sjuksköterkan är stressad kan det ge upphov till att patienten inte ”öppnar upp sig” för 
samtal. Fler faktorer som skapar stress är att alltid vara tillgänglig och nåbar. Det ges 
inte alltid möjligt att samtala i den utsträckningen som patienten önskar. Stundtals när 
patienten upplevs som väldigt krävande och tar mycket kraft, så är det en påfrestning 
som utlöser stress. Det kan föra med sig en känsla av dåligt samvete över att 
arbetssituationen är ansträngand och en frustration över att patienten inte blir bättre. 
 

Har man en stressig dag, så är det ingen patient som öppnar sig 
för en, utan jag tror att det kommer genom samtal, lite så allt 
eftersom. 
 

                                                                                                 (Informant nr 5) 
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Många av sjuksköterskorna upplever att det är en brist på kompetens och att 
utbildningen i psykiatri är otillräcklig. De anser även att informations- och 
kunskapsinhämtning inom psykiatri läggs till stor del på sjusköterskorna själva. Det kan 
få till följd att det blir svårt att handleda omvårdnadspersonalen i frågor rörande psykisk 
ohälsa. En sjuksköterska beskriver ”Svår patientkategori för jag tycker att vi har 
otillräcklig utbildning egentligen för att ta hand om den här gruppen på ett ordentligt 
sätt.” (Informant nr 7). I hemsjukvården arbetar sjuksköterskan med eget ansvar. Det 
kan innebära att sjuksköterskan självständigt får göra egna medicinska bedömningar. 
Ibland upplevs ansvaret betungande och det får till följd att sjuksköterskorna känner att 
de tar ett större ansvar än vad de kan hantera. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Val av metod ska väljas efter vad som ska studeras (Augustinsson 2012, ss. 20-21). 
Studiens syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre människor 
med psykisk ohälsa. En upplevelse är en unik företeelse för den enskilda individen sett 
ur sitt sammanhang. Studien valdes att genomföras med en kvalitativ metod för att 
genom intervjun skildra deras upplevelse (Polit & Beck 2008, s. 19). Vidare valdes en 
innehållsanalys med induktiv ansats för att informanterna i största möjliga mån skulle 
kunna berätta utifrån deras egna upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 
188).   
 
Kvalitetsskillnader i de olika intervjuerna har mindre betydelse för analysarbetet i en 
kvalitativ innehållsmetod. Detta ansågs som en fördel på grund av författarnas 
oerfarenhet av intervjuer och informanternas möjlighet att muntligen beskriva deras 
upplevelser. När designen utformades till studien var tanken att ha en fenomenologisk 
ansats men detta avskrevs då författarna förstod att en fenomenologisk ansats var mer 
avancerad att genomföra. 
 
Ingen av författarna hade tidigare utfört en studie med intervjuer vilket kan ses som en 
svaghet. Bristande erfarenhet märktes bland annat genom att den första intervjun blev 
kortare än de efterföljande. Den kortaste intervjun tog sju minuter och den längsta 45 
minuter. Författarna genomförde fyra intervjuer var och ansåg att insamlad data var 
tillräcklig trots varierad längd och kvalité på intervjuerna. Tiden för intervjuerna var väl 
tilltagna. Beräknad tid för varje intervju var 40-60 minuter men genomsnittlig 
tidsåtgång var cirka 25 minuter för en intervju. Författarna hade beräknat alldeles för 
mycket tid för varje intervjutillfälle på grund av okunskap om hur lång tid det verkligen 
skulle ta att genomföra en intervju. En van intervjuare hade kunna följa upp svaren 
ytterligare med flera och mera ingående följdfrågor. 
 
Ett strategiskt urval gjordes genom att välja sjuksköterskor och distriktssköterskor 
utifrån sin yrkeserfarenhet och om de ansågs kunna delge sin erfarenhet av det valda 
ämnet. Forssén och Carlstedt (2012, s. 78) menar att använda ett strategiskt urval 
innebär att informanterna väljs utifrån till exempel yrke och utbildning. Informanterna 
arbetade inom primärvården både på vårdcentraler och inom kommunens hemsjukvård 
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och med olika lång yrkeserfarenhet. Det gav en god bredd på deras erfarenhet. Dahlberg 
(2014, s. 80) menar att för att få variation i textmaterialet är det bra om urvalet är så 
skiftat som möjligt när det gäller den personliga kunskapen och yrkeserfarenhet.  
 
Vidare var den geografiska spridningen stor. Informanterna arbetade inom fyra olika 
kommuner vilket ökar överförbarheten av studiens resultat. Enligt Lundman och 
Hällgren-Graneheim (2012, s. 198) så innebär överförbarheten hur resultatet kan föras 
över till andra sammanhang. En svaghet i vår studie var att endast en man intervjuades 
och att endast tre av informanterna var distriktssköterskor.  
 
Delaktigheten i en kvalitativ studie är stor genom intervjuarens medverkan och 
påverkan på resultatet och under själva intervjutillfället (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2012, s. 199). Författarnas förförståelse omfattas av erfarenheten av att 
arbeta som sjuksköterska, en på vårdcentral och en inom den kommunala 
hemsjukvården. Båda har tidigare arbetat inom slutenvården. De har således erfarenhet 
att möta patienter med psykisk ohälsa inom olika vårdinstanser. Förförståelsen kommer 
omedvetet att ha påverkat resultatet, men enligt Lundman och Hällgren-Granheim 
(2012, s. 197) så behöver det inte vara en nackdel utan kan bidra till en fördjupad 
analys. Genom att vara medveten om sin egen förförståelse och vad det kan ha för 
konsekvenser kan ett mer öppet förhållningsätt intas (Augustinsson 2012, ss. 17-18). 
Inför varje intervjutillfälle försökte författarna ha en öppen inställning, för att varje 
informants specifika upplevelse skulle framträda. 
 
Intervjuerna skedde framförallt på informanternas arbetsplatser, några av intervjuerna 
skedde i deras hem. På arbetsplatsen genomfördes intervjuerna på ett enskilt rum och 
under arbetstid. Det kan ses både som en fördel och nackdel. Fördelen för informanterna 
är att intervjun skedde i en trygg miljö och att det var smidigt för informanten att 
genomföra intervjun. Nackdelen var att det inträffade arbetsrelaterade störmoment vid 
två tillfällen, men intervjuerna kunde obehindrat återupptas där de blev avbrutna. Några 
av intervjuerna skedde i informanternas hem på grund av tidsplanering. Vid varje 
intervjutillfälle var endast en av författare närvarande.  
 
Författarna använde samma intervjuguide till alla intervjuerna men följdfrågorna blev 
olika för varje författare och intervju, men enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 
(2012, s. 198) kan det vara en positiv spridning för studiens resultat. Intervjuguiden 
hade författarna själva utformat med tre öppna frågor och med öppna följdfrågor. 
Författarnas ringa erfarenhet av att skapa intervjufrågor kan ha bidragit till att frågorna 
inte var optimalt utformade. Ytterligare betydelse för resultatet är hur frågorna ställs och 
varje författare har sitt uttrycksätt, men resultatet ansågs ringa in efterfrågade 
temaområden. På grund av tidsbrist utfördes ingen pilotintervju. I en pilotintervju hade 
frågorna kunnat prövas och vid behov ändrats.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen valdes för att med den nedskrivna intervjun kunna 
skönja likheter och olikheter i de åtta informanternas upplevelse och för att finna en 
förståelse för sammanhanget. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, s. 189) menar 
att det är grundläggande i en innehållsanalys att skildra variationer genom att se det som 
är likt och olikt i textmaterialet, detta formuleras sedan i kategorier.  
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I analysprocessens första del skedde analysen enskilt, därefter har materialet under 
arbetets gång skickats mellan författarna. Indelningen i olika kategorier skedde 
gemensamt. Det kan ses som en fördel att analysen har skett både enskilt och 
gemensamt, genom att materialet lästes flera gånger framträdde innebörden och 
helheten i textmaterialet. Enligt Dahlberg (2014, s. 121) så är det tvunget att bekanta sig 
med helheten genom att studera, höra på och granska materialet flera gånger. Under 
analysen har författarna diskuterat och reflekterat över olika tolkningar och detta medför 
att tillförlitligheten i studien ökar.  
 
Utvalda citat valdes ut till resultatet och det ökar studien trovärdighet. För att påvisa 
trovärdigheten i studien gjordes en kritisk granskning av metoden i enlighet med 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2012, ss. 196-199) med begreppen giltighet, 
tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Tillförlitlighet är ett begrepp som innebär 
att exakthet, precision och att realitet beaktas igenom forskningsprocessen, när det 
gäller ett praktiskt och följdriktigt tillvägagångssätt (Rosberg 2012, ss. 125). Med 
begreppet giltighet menas att när resultatet betecknar det som är utmärkande och 
betecknande för studien och som ämnas skildras (Lundman & Hällgren-Graneheim 
2012, s. 197). 
 

Resultatdiskussion  
Det framkom i studien att sjuksköterskor inom primärvården upplevde att det fanns 
bakomliggande faktorer som hade tydlig påverkan på äldre patienters psykiska hälsa. 
Sjuksköterskorna i studien använde sig av olika tillvägagångssätt för att upptäcka, 
bekräfta eller dementera ohälsa. Vissa sjuksköterskor i studien påtalade samhällets och 
omgivningens stigmatisering som kunde försvåra och fördröja upptäckten. I studien 
framkom det att sjuksköterskans arbete var komplext och omfattades av både av att vara 
den som stöttar i omvårdnaden, till att söka stöd av kollegor och chefer i sin 
yrkesutövning. Många av sjuksköterskorna upplevde att deras kompetens inte räckte till 
eller att ansvaret kändes överväldigande i omvårdnaden av patienter med psykisk 
ohälsa. Vidare kunde arbetet utlösa starka känslor hos sjuksköterskorna och i studien 
beskrivs känslor av stress och otillräcklighet. I studien lyfts betydelsen av samtal och att 
lyssna fram av sjuksköterskorna, men att tid för samtal upplevdes mycket begränsat. 
 

Samtalets innebörd 
Studien visar att sjuksköterskor använder sig av olika metoder för att fånga upp om en 
patient lider av psykisk ohälsa.  Sjuksköterskorna använder ibland skattningsskalor till 
hjälp för att verifiera om det föreligger en risk för psykisk ohälsa exempelvis Hospital 
anxiety and depression scale, (HADS). I vår studie är det endast ett fåtal som använde 
skattningsinstrument. Samtalet användes av informanterna som metod för att undersöka 
patientens hälsa och dels för att stödja den. Dahlberg och Segestedt (2010, ss. 203-205) 
ser det vårdande samtalet som en viktig del med att stödja patientens hälsa och 
välbefinnandet. Resultatet i vår studie visar att det finns svårigheter att upptäcka psykisk 
ohälsa hos äldre. Detta kan bero på att symtomen döljs bakom fysiska symtom. 
Sjuksköterskan uppmärksammade fysiska tecken, förändrat kroppsspråk och ändrat 
beteende, vilket kunde ge signaler om patientens hälsa. Rolfner Suvanto (2014, ss. 428-
430) beskriver att depression hos äldre framträder ofta i form av förändrat beteende och 
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kroppsliga signaler exempelvis sömnsvårigheter, inaktivitet och smärta. Studien av 
Collard et al. (2014, ss. 191-192) visar att det finns samband mellan somatiska 
sjukdomar och depression.  
 
Det framkom i studien att det ibland kunde det ta lite tid att få fram att patienten led av 
psykisk ohälsa. Stigmatisering i samhället framkom som en orsak till att patienten dolde 
sin psykiska ohälsa. I vår studie framkom även att rädsla hos vårdpersonal att göra fel i 
grunden bottnade i okunskap. I en studie av Björkman, Angelman och Jönsson (2008, 
ss. 174-176) undersöktes attityder hos vårdpersonal på en psykiatrisk respektive en 
somatisk vårdavdelning. Studien visade att negativa attityder mot patienter med psykisk 
sjukdom fanns på båda vårdinriktningarna men var mest framträdande inom den 
somatiska vården. Ytterligare faktorer som påverkade attityder hos vårdpersonal var 
ålder och arbetslivserfarenhet. Yngre vårdpersonal med mindre erfarenhet inom den 
somatiska vården uttryckte mest negativa attityderna mot patienten med psykisk ohälsa 
och sjukdom. 
 

Betydelsen av stöd 
Det framkom i studien att arbetet med äldre patienter med psykisk ohälsa är komplext, 
svårt och ibland kunde ansvaret kännas övermäktigt. Rollen som samordnare framträdde 
tydligt i studien.  Enligt Rolfner Suvanto (2014, s. 437) innebär yrkesrollen framförallt 
att utgå från patientens behov, kunna identifiera omvårdnadsbehovet och upprätta en 
handlingsplan. Det är sjuksköterskan som gör en omvårdnadsbedömning och kan 
initiera till kontakt med specialistpsykiatrin eller andra stödinsatser och ansvarar för att 
upprätthålla kontakten mellan de olika instanserna. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna såg sig själva som en ambassadör och advokat för att bevaka att 
patientens rättigheter till att vård följs. Detta skedde framförallt i situationer när 
närstående eller patienten inte själva orkade vara drivande. Sjuksköterskorna i studien 
nämnde också vikten av att vara ett stöd för både patient och närstående genom att se till 
deras behov.  I Blomberg och Hedelin studie (2007, ss. 26-27) framkom att 
psykiatrisjuksköterskan i primärvården sågs bland annat som en samordnare som höll i 
kontakten med övriga involverade i patientens vård och omvårdnad.  

Ytterligare visade vår studie att sjuksköterskorna såg närstående som en viktig resurs i 
omvårdnaden av patienten. Närstående kunde berätta om patientens livshistoria, vad 
som varit viktigt i deras liv och agera som stöd för patienten i omvårdnadsplanen. Enligt 
Socialstyrelsens (2013a, s. 13) vägledningsdokument för primärvården poängteras 
närståendes betydelse för patienter med psykisk ohälsa. Närstående kan ibland vara 
patientens enda kontakt med omvärlden. Dahlberg och Segestedt (2010, ss. 119-121) 
betonar att närstående kan utgöra en trygghet och fast punkt i tillvaron som kan bidra till 
ett ökat välbefinnande och främja hälsan.  
 
Fler stödfaktorer som identifierades i vår studie var att sjuksköterskans arbete i team 
med andra professioner. Det upplevdes som en trygghet för sjuksköterskan att ha ett 
team att få råd och stöd av. Blomberg och Hedelin (2007, s. 28) menar att när 
psykiatrisjuksköterskan ingår i teamet runt patienten i primärvården så ökar möjligheten 
att upptäcka psykisk ohälsa hos personer som inte söker vård för sin psykiska ohälsa. 
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Negativa känslor skapas 
Studien belyser att sjuksköterskans arbete är komplicerat och att det är betungande på 
flera plan att möta och vårda människor som lider av psykisk ohälsa. Detta kan skapa 
negativa känslor hos sjuksköterskan så som otillräcklighet, dåligt samvete och stress 
och dessa känslor kan vara svåra att hantera. Dahlberg och Segesten (2010, s. 122) 
menar att vårdandet kan framkalla negativa känslor.  Orsaken till dessa känslor kan bero 
på bristande kunskap hos sjuksköterskan men också brist på stöd i yrkesutövningen. 
Juthberg och Sundin (2010, ss. 22-27) menar att när stödet och kompetensen är 
otillräckligt, skapar det en vanmakt och ett dåligt självförtroende, vilket gör att vården 
blir sämre och det blir svårt att handleda övrig omvårdnadspersonal. En annan studie 
visar att när personal känner brister i sina kunskaper och upplever att situationen är svår 
att hantera, kan personalen skapa ytterligare lidande för patienten ett så kallat 
vårdlidande (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson 2008, ss. 5-7).  

Vårdlidande kan uppstå bland annat av personalens okunskap, hur behandlingen 
genomförs och ur en dålig vårdrelation. I Socialstyrelsens tidigare nämnda vägledning 
för att upptäcka psykisk ohälsa bland äldre inom primärvården beskrivs bland annat 
vikten av att förstå komplexiteten hos äldre för att upptäcka psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen 2013a, ss.10-13). Vägledningsdokumentet betonar också vikten av att 
det sker ett samarbete mellan olika instanser såsom primärvården, äldreomsorgen och 
specialistpsykiatrin och att varje instans vet vilket som är deras ansvarsområde. 
Ytterligare ska sjuksköterskan medverka till att stödja patientens egna resurser för en 
bättre hälsa samt att förstå anhörigas betydelse för patientens välbefinnande. Enligt 
Hedelin (2006, s. 67) är det psykiatrisjuksköterskor som är bäst lämpade för att utföra 
omvårdnaden för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården. Deras primära fokus 
är patientens psykiska hälsa och har därmed också arbetstiden avsatt specifikt för detta.  
 
Tidsbrist i mötet med patienten är en faktor som nämns i vår studie som gör att 
sjuksköterskan känner en otillräcklighet och att det inte alltid går att styra och planera 
sin arbetstid. Informanterna belyser att det tar tid att lyssna och samtala med patienten 
och tidspressen kan skapa en känsla av otillräcklighet. I en studie av Waterworth, 
Arroll, Raphael, Parsons och Gott (2015, s. 2566) bekräftas det att sjuksköterskorna 
behöver tid för att samtala med patienten för att kunna identifiera hur deras psykisk 
mående är. Sjuksköterskorna uppgav att patienterna hade svårigheter att prata om vissa 
problem som till exempel nedstämdhet. Vidare beskrevs att samtalet begränsades av den 
disponibla tiden, samt av att patienten inte ville vara till besvär. I vår studie 
framkommer betydelsen av samtal och att lyssna fram av sjuksköterskorna. När det 
finns möjlighet till en dialog kan ett förtroende uppstå mellan patienten och 
sjuksköterskan. Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003, s. 451) beskriver att det är 
viktigt med en känsla av samspel i relationen för att främja hälsoprocesserna, detta 
uppnådes genom att göra saker gemensamt och genom dialog. 
 

Sjuksköterskans kompetens 
Sedan en tid tillbaka har Socialstyrelsen inte i uppdrag att utföra kompetensbeskrivning 
gällande sjuksköterskor (Swenurse 2015). Ansvaret för att vårdpersonal har rätt 
kompetens är numera ålagd verksamhetschefen. Svensk sjuksköterskeförening bedriver 
sedan 2016 ett projekt för att ta fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor inom 
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olika verksamhetsområden (Swenurse 2014, ss. 8-12). Kompetensbeskrivningen för 
distriktsjuksköterskans specialistområde utgår från sjuksköterskornas etiska kods (ICN) 
fyra huvudområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa, lindra lidande 
och beskriver sedan vidare bland annat vikten av att kunna upptäcka förändringar i 
patientens hälsa för att kunna ge adekvat omvårdnad. Kompetensbeskrivningen betonar 
också att omvårdnaden ska ske utifrån patientens livsvärld och önskningar. Det är också 
viktigt att ha kunskapen om patientens psykosociala, kulturella och sociala förhållande 
och hur det påverkar hälsan.  

Psykiatrireformen 1995 hade som mål att förbättra tillvaron för patienter med psykisk 
funktionsnedsättning och att vården förflyttades från slutenvården till öppenvården 
(Foldemo 2014, ss. 369- 371). Med förflyttningen av patienten från slutenvården till 
eget boende och den ökade psykiska ohälsan framförallt hos äldre har behovet av ökad 
kompetens hos vårdpersonal inom psykiatriområdet ökat väsentligt.  Både inom 
kommunal hemsjukvård och på vårdcentraler ses ett ökat behov av specialiserade 
psykiatrisjuksköterskor såsom det framkommer i vår studie. 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna ansåg att stöd från sin arbetsgivare var väldigt 
viktig samt deras ansvar för kunskapsutveckling. Sjuksköterskorna ansåg att de själva 
inte hade tillräcklig kompetens och ansvaret lades på dem själva att inhämta kunskap. 
Inom kommunens hemsjukvård och på vårdcentraler finns inte psykiatrispecialiserade 
sjuksköterskor integrerade i den dagliga verksamheten, utan verkar som en egen 
verksamhet. Vidare framkommer det att sjuksköterskorna anser att deras kompetens inte 
räcker till och att tiden att avsätta för äldre patienterna med psykisk ohälsa är inte 
tillräcklig. Brist på kompetens och tidspress skapar stress, frustration och dåligt samvete 
och i slutändan en dålig arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Detta framkommer hos både 
sjuksköterskor inom hemsjukvården såväl på vårdcentralen. Studien visar att det är en 
mycket prekär situation för sjuksköterskorna i möte med äldre patienter med psykisk 
ohälsa och att det finns mycket kvar att göra inom det området. 
 

Slutsatser  

Studien visar hur sjuksköterskor ser på sin yrkesroll i mötet med patienter med psykisk 
ohälsa. De ser sig framförallt som samordnare och ambassadör för patienten, samtidigt 
som de själva behöver söka stöd hos kollegor, annan vårdpersonal eller ta hjälp utifrån 
av exempelvis psykiatriteam. Upplevelse av tidspress, stress och frustration är vanligt 
förekommande känslor. Att sjuksköterskan har en medvetenhet om sina känslor och 
begränsningar kan medföra ett bättre bemötande i vården med patienter med psykiskt 
ohälsa. Ökad kunskap hos sjuksköterskorna ses som ett stort behov.  
 
Det är av stor vikt att sjuksköterskor vet vilka resurser som finns att tillgå både externt 
och i verksamheten och att utnyttja dessa. Det är bra att kunna synliggöra brister eller 
kunskapsluckor i den egna verksamheten för att kunna föra verksamheten vidare framåt 
gällande patienter med psykisk ohälsa. Resultatet i studien överensstämmer väl med 
tidigare forskning inom området. Studien påvisar tydligt svårigheterna med att möta 
patienter med psykisk ohälsa både inom kommunal hemsjukvård och på vårdcentral 
såsom vården är organiserad idag. Studien ger också en inblick i sjuksköterskornas 
arbetssituation och kan bidra med ökad förståelse för svårigheterna med att vårda äldre 
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personer med psykisk ohälsa. Behovet av kompetensutveckling inom primärvården och 
den kommunala hemsjukvåden är särskilt stort inom det psykiatriska området.  
 

Kliniska implikationer 
 
Mot bakgrund av föreliggande resultat om vård av äldre patienter med psykisk ohälsa 
inom primärvården rekommenderas följande: 
 

• Sjuksköterskan bör vara observant på att kroniska sjukdomar och 
funktionsnedsättning samt förlust av närstående, är riskfaktorer för psykisk 
ohälsa hos äldre. 

 
• Sjuksköterskan bör tänka på att psykisk ohälsa hos äldre patienter kan vara svårt 

att upptäcka och kan döljas av bakomliggande fysiska signaler såsom smärta, 
hjärtklappning och sömnsvårigheter. 

 
• Sjuksköterskan bör vara medveten om att psykisk ohälsa kan framkall starka 

känslor hos sjuksköterskor såsom frustration, stress och otillräcklighet. 
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Bilaga 1 
 
Förfrågan om medgivande för genomförande av intervjuer med 
distriktssköterskor 
 
Vi heter Kristina Gustafsson och Annica Carlén och arbetar som sjuksköterskor i 
primärvården och hemsjukvården. Vi studerar på Högskolan i Borås, på programmet för 
specialistsjuksköterskor, med inriktning mot distriktssköterska. Som en del i 
utbildningen ingår att göra ett examensarbete på magisternivå. 
I dag är psykisk ohälsa bland äldre är ett vanligt förekommande problem, med till 
exempel depression, ångest, missbruk och självmord. Forskning visar att vid psykisk 
sjukdom hos äldre, är prognosen dålig och risken för att drabbas av somatiska 
sjukdomar ökar.  
Syftet med vår studie är att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av sin roll i 
arbetet med att stödja äldre som lider av psykisk ohälsa. 
Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod, där datainsamlingen kommer att 
ske med öppna intervjuer, som spelas in och sedan analyseras. Urvalskriteriner är sex 
till åtta deltagarna, som är distriktssköterskor/sjuksköterskor och som arbetar inom 
hemsjukvården och primärvården. Själva intervjun kommer att ske på 
distriktssköterskans/sjuksköterskans arbetsplats och beräknas ta maximalt en timme. 
Intervjuerna planeras äga rum under oktober och november 2015. 
Att delta i studien är frivilligt och kan avbrytas av deltagaren när helst den vill och utan 
motivering. Ett samtycke som är skriftligt kommer att införskaffas. Deltagarnas 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjumaterialet kommer endast att 
vara tillgängligt för oss som genomför studien och för vår handledare. 
Ett brev med information kommer att skickas till distrissköterskor/sjuksköterskor inom 
verksamheten. Det går bra att kontakta oss om det finns några frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kristina Gustafsson   Annica Carlén 
krijjon@gmail.com   annica.carlen64@hotmail.com 
Tel: 0700-138855   Tel: 0706-402569  
Handledare: 
Niklas Andersson 
Fil.dr. i vårdvetenskap, 
Universitetslektor och didaktisk ledare 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås  
Tel: 033-435 43 52 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Kristina Gustafsson och Annica 
Carlén kan genomföra datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
Ort/Datum    Namn/Verksamhet 
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Bilaga 2 

 
Information till distriktssköterskor/sjuksköterskor angående genomförande av 
studie 
Vi heter Kristina Gustafsson och Annica Carlén och arbetar som sjuksköterskor i 
primärvården och hemsjukvården. Vi studerar på Högskolan i Borås, på programmet för 
specialistsjuksköterskor, med inriktning mot distriktssköterska. Som en del i 
utbildningen ingår att göra ett examensarbete på magisternivå. 
I dag är psykisk ohälsa bland äldre är ett vanligt förekommande problem, med till 
exempel depression, ångest, missbruk och självmord. Forskning visar att vid psykisk 
sjukdom hos äldre, är prognosen dålig och risken för att drabbas av somatiska 
sjukdomar ökar.  
Syftet med vår studie är att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av sin roll i 
arbetet med att stödja äldre som lider av psykisk ohälsa. 
Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsmetod, där datainsamlingen kommer att 
ske med öppna intervjuer, som spelas in och sedan analyseras. Urvalskriteriner är sex 
till åtta deltagarna, som är distriktssköterskor/sjuksköterskor och som arbetar inom 
hemsjukvården och primärvården. Själva intervjun kommer att ske på 
distriktssköterskans/sjuksköterskans arbetsplats och beräknas ta maximalt en timme. 
Intervjuerna planeras äga rum under oktober och november 2015. 
Att delta i studien är frivilligt och kan avbrytas av deltagaren när helst den vill och utan 
motivering. Ett samtycke som är skriftligt kommer att införskaffas. Deltagarnas 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjumaterialet kommer endast att 
vara tillgängligt för oss som genomför studien och för vår handledare. 
Det går bra att kontakta oss om det finns några frågor. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kristina Gustafsson   Annica Carlén 
krijjon@gmail.com   annica.carlen64@hotmail.com 
Tel: 0700-138855   Tel: 0706-402569  
Handledare: 
Niklas Andersson 
Fil.dr. i vårdvetenskap, 
Universitetslektor och didaktisk ledare 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås  
Tel: 033-435 43 52 
 
 
 
Ort/Datum    Namn 
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Bilaga 3   
 
Frågor: 
 
Hur upplever du mötet med äldre patienter med psykisk ohälsa? 
Hur upptäcker du när någon äldre lider av psykisk ohälsa? (verktyg) 
Hur skulle du beskriva din roll i arbetet med äldre patienter med psykisk ohälsa? 
 
 
Följdfrågor: 
 
Kan du utveckla ditt svar? 
Kan du berätta mer 
Kan du ge exempel? 
På vilket sätt? 
Beskriv lite mer? 
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