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Sammanfattning 

Bakgrund: Att upptäcka psykisk ohälsa kan vara en utmaning då stigmatisering 
kring psykisk ohälsa är utbrett. De besvär som kan förekomma vid psykisk ohälsa kan 
vara diffusa och det kan vara svårt att upptäcka den psykiska ohälsan. Vårdcentralen 
ofta är den verksamhet personer med psykisk ohälsa vänder sig till för att få hjälp. 
Statens kommuner och landstings gör satsningar på psykisk ohälsa, där 
primärvårdens verksamheter är fokusområde med syfte att höja kompetensen hos 
personalen för att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Syfte: Beskriva erfarna 
sjuksköterskors erfarenhet av att upptäcka psykisk ohälsa hos patienter i det dagliga 
arbetet på vårdcentralen Metod: En empirisk studie med kvalitativ design med en 
induktiv ansats. Intervjumaterialet analyserades där kategorier och underkategorier 
bildades. En etisk egengranskning utfördes enligt riktlinjer för Hälsohögskolan i 
Jönköping. Resultat: Efter dataanalysen av intervjumaterialet bildades två 
kategorier, ”En svår utmaning” med underkategorierna, ”De nödvändiga frågorna”, 
”Att upptäcka det subtila” samt ”Känsla av kunskapsbrist”. Samt kategorin, ”Stöd 
efterfrågas” med underkategorierna, ”Riktlinjer, rutiner och checklistor” samt 
”Möjlighet till fördjupad kunskap”. Slutsats: Upptäckten av psykisk ohälsa är 
beroende av en samstämmighet mellan kunskap i ämnet och erfarenhet. I resultatet 
framkom det att sjuksköterskorna upplevde det svårt att fråga de svåra frågorna 
angående patientens psykiska mående. Svåra frågor kunde handla om våld i nära 
relationer, hedersrelaterat våld, bland annat. Stödmaterial efterfrågades för att inte 
missa viktig patientinformation. Rutiner och stödmaterial fanns för somatisk ohälsa 
men saknades för psykisk ohälsa. Det framkom även i resultatet att psykisk ohälsa 
bör lyftas upp på den dagliga agendan. Att arbete med anti-stigmatiseringen bör ske 
på alla samhällsnivåer, såväl som individ, profession och verksamhet för att bidra till 
att psykisk ohälsa upptäcks i ett tidigare skede. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa; Stigmatisering; Primärvård; Personcentrerad vård; 
Kunskap 

 

 

  



 

Summary 
The art of seeing and hearing what is not seen or said: nurses´ experiences of 
detecting mental illness  

Background: Detecting mental health can challenging as stigmatization of mental 
health is widespread. The symptoms of mental illness may be diffuse and therefore it 
may be difficult to detect the mental illness. The health center is often the activity 
people with mental health turn to get help. The state's municipalities and county 
councils make investments in mental health, where primary care activities are a focus 
area with the aim of increasing the competence of the professions to detect mental 
health in time. Aim: Describe the experience of experienced nurses in detecting 
mental health in patients in their daily work at the health center. Method: An 
empirical study with qualitative design with an inductive approach. The interview 
material was analyzed where categories and sub-categories were formed. An ethical 
self-examination was conducted in accordance with guidelines for Jönköping School 
of Health. Result: Following the data analysis of the interview material, two 
categories were formed, ”A difficult challenge”, with the sub-categories, ”The 
necessary questions”, ”Discovering the subtle” and ”A perceived lack of knowledge”. 
As well as the category, ”Support is requested” with the sub-categories, ”Guidelines, 
routines checklists” and ”Opportunities in-depth knowledge”. Conclusion: The 
discovery of mental illness depends on a between knowledge of subject and 
experience. The result showed that the nurses found it difficult to ask about questions 
regarding the patients mental health. Difficult questions could be about violence in 
the family, honor crime et cetera. Support material was requested for not to miss 
imported information about the patient. Routin and support material existed for 
somatic health but not for mental health. The result showed that it is important to 
work in the daily work for towards anti-stigmatization of mental health, in society, 
both on an individual level as well as a profession, in order to contribute to detect 
mental illness.  

Keywords: Mental illness; Stigmatizing; Primary care; Personcentered-care; 
Knowledge 
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1. Inledning 

Den psykiska ohälsan kostar världens länder tusentals miljarder kronor varje år. För 
att få en hållbar utveckling av psykisk hälsa i alla länder krävs omfattade 
investeringar på internationell- och, nationell nivå, inte bara inom hälsosektorn utan 
även inom andra utvecklingssektorer (Patel et al., 2018). Ett flertal studier påvisar att 
det är en global utmaning där stigmatiseringen i samhället av psykisk ohälsa är 
utbrett (Clement et al., 2015; Richie & Roser, 2018; Rudelll, Jayasundara, Mayzer & 
Heitkamp, 2014). World Health organization, [WHO] 2013a har upprättat en 
internationell handlingsplan för psykisk ohälsa. Många länder inklusive Sverige har 
anslutit sig till den för att arbeta med att förebygga den psykiska ohälsan och 
suicidprevention (WHO, 2013a; WHO, 2013b). Nationellt har Sveriges Kommuner 
och Landsting, [SKL] tagit initiativ till att vara det organ som har det övergripande 
ansvaret för att samordna det nationella arbetet med psykisk ohälsa 
(Socialdepartementet, 2019). År 2018 uppgav 17 procent av befolkningen mellan 16-
84 år i Sverige att de upplevde någon form av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 
2019). Att minska den psykiska ohälsan innebär inte bara stora samhällsekonomiska 
vinster. Den största vinsten är framförallt för den enskilda individen som lider av 
någon form av psykisk ohälsa och dennes närstående (Socialdepartementet, 2015). 
Patienter med psykisk ohälsa har oftast en första kontakt med sin vårdcentral 
(Thomas & Morris, 2016). Det är inte alltid patienten ange att kontaktorsaken beror 
på psykisk ohälsa. Kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att upptäcka psykisk 
ohälsa är viktig för att kunna främja tidig upptäckt. Sedan 2018 har SKL på initiativ 
av regeringen gjort stora insatser med att påbörja arbetet med att förstärka 
primärvårdens kompetens i deras roll för att möta den växande gruppen av patienter 
med psykisk ohälsa (Socialdepartementet, 2019). 

2. Bakgrund 

2.1 Psykisk ohälsa 

Folkhälsomyndigheten (2017) definierar den psykiska hälsan som ett tillstånd av 
välbefinnande där vardagens påfrestningar kan hanteras av individen. Där personen 
upplever ett sammanhang med meningsfullhet i relationer mellan individer och i 
sociala sammanhang. Därmed inrymmer den psykiska hälsan mer än frånvaro av 
psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa definieras utifrån psykiska besvär eller psykiatriska 
sjukdomstillstånd som kan vara av mindre eller mer allvarliga karaktär och som då i 
olika grad påverkar individens funktionsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
Socialstyrelsen (2017) tillämpar en liknande definition på psykisk ohälsa med 
indelning, psykiska besvär, respektive psykisk sjukdom. Att upptäcka psykisk ohälsa 
kan vara en utmaning om personen inte själv uppger eller har uppmärksammat sina 
besvär eller sina symtom, att besvären eller symtomen kan bero på någon form av 
psykisk ohälsa. Symtomen på psykisk ohälsa kan även i vissa fall uttryckas som 
funktionella somatiska symtom till exempel huvudvärk, trötthet, yrsel och 
muskelvärk vilket kan fördröja upptäckten av psykisk ohälsa (Eikelboom, Tak, Roest 
& Rosmalen, 2016). Yoshimura, Bakolis & Henderson (2018) påtalar att personer 
med till exempel depression kan dölja sina besvär i högre grad än personer med 
andra psykiatriska sjukdomar. Dels kan det bero på rädsla över att bli diskriminerad 
men det kan även ingå i depressionens symtombeskrivning, att bland annat vara 
undvikande med en ökad känslighet till att ”öppna” upp och dela sitt mående. Att 
vara uppmärksam och våga söka hjälp, att prata om sina besvär och där tidiga 
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insatser görs, har visat sig förhindra långvariga sjukdomsförlopp (Socialstyrelsen, 
2017). Förutom funktionella somatiska symtom enligt ovan kan symtom i form av 
sömnsvårigheter, oro, ångest och nedstämdhet vara tecken på en ökad livsbelastning 
som i sin tur kan ge psykisk ohälsa (Folkhälsmyndighetern, 2017). Symtomen bildar 
mönster som kan ge vägledning för diagnostisering av psykiatrisk sjukdom 
(Svenaeus, 2016). Vid klassificering av diagnoser av psykiatriska tillstånd används i 
Sverige WHO:s Internationell Classification of Diseases (ICD-10) med stöd av 
diagnossystemet DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(Socialstyrelsen, 2019a; MINI-D 5, 2014; Folkhälsomyndighetern, 2017). 
 
Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (2019) framkom det att 39% av 
befolkningen mellan 18-84 år besväras av sömnsvårigheter. Sömnsvårigheter i sig 
behöver inte tyda på att psykisk ohälsa föreligger (Läkemedelsboken, 2017). Men 
sömnsvårigheter kan vara ett tidigt tecken på psykisk ohälsa och forskning har 
påvisat att det finns ett samband mellan dålig sömnkvalité och depression (Tamm et 
al., 2019). När patienter söker till primärvården inom Stockholmsregionen är 
depression en av de vanligaste orsakerna till att de söker hjälp (Carlsson, 2013). 
Psykisk ohälsa kan i värsta fall leda till döden genom suicid och depression är en 
vanlig riskfaktor för att dö i suicid (Socialstyrelsen, 2017) 
 
För att upptäcka om en patient besväras av psykisk ohälsa eller är suicidbenägen kan 
olika skattningsskalor används för bedömning av en patients mående (Svanborg, 
2016). Senare tids forskning har visat att skattningsskalor inte är helt tillförlitliga och 
forskning saknas på erfarenhetsbedömningar som är en klinisk praxis inom 
riskbedömning av suicidpatienter (Lage, et al., 2016). Enligt Hoy (2012) framkom det 
att män med depression ansåg sig själva som svaga och omanliga när de visade sig 
sårbara med risk att förlorade sin manliga identitet (Hoy, 2012). Män har lättare att 
prata om somatiska åkommor som är kopplade till den psykiska ohälsan i stället för 
att prata om sina känslor som då skulle kunna uppfattas som en svaghet hos dem. 
Allra helst ville de lösa sina problem själva (Danielsson, 2010). Män i åldrarna 45-64 
år har över tid tillhört den grupp som representerar högst andel dödsfall i suicid, 
vilket innebär att de tillhör riskgruppen att dö i förtid genom suicid (Nationellt 
centrum för suicidforskning, 2019). 

2.2 Tabu/Attityder 

Attityder och en negativ syn på personer med psykisk ohälsa och psykiatriska 
sjukdomar har en lång historia som sträcker sig ända till 800-talet. Psykisk ohälsa 
var oerhört tabubelagt och de som avled i suicid fick inte begravas inom kyrkans 
område eftersom självmord var straffbart fram till 1864 (Folhälsomyndigheten, 
2007). De stigmatiserade negativa föreställningarna som fortfarande finns i vårt 
samhälle om människor som drabbas av psykisk ohälsa behöver förändras för att 
underlätta patienters lidande. En ökad kunskap men även personliga erfarenheter av 
psykisk ohälsa antas leda till förändring av negativa föreställningar och attityder 
gentemot psykisk ohälsa (Högberg, Magnusson, Lützén & Ewals-Kvist, 2011; Plant & 
White, 2013). Även informationskampanjer kan vara ett sätt förändra attityderna på 
sikt (Högberg et al., 2011).  

2.3 Samhällsarbete med psykisk ohälsa 

Under de senaste 30 åren har den psykiska ohälsan ökat i Sverige. Framför allt är det 
hos de unga människorna i samhället som ökningen är störst.  I jämförelse med 
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övriga nordiska länder står Sverige för den största ökningen under dessa 30 år 
(Statistiska centralbyrån [SCB], (2017). Men psykisk ohälsa ökar inte bara i Sverige 
utan den ökar även globalt. Av de europeiska medlemsländerna har 22 länder 
gemensamt tagit ett beslut om att prioritera den psykiska hälsan. Under perioden 
2018-2019 har beslut tecknats för att arbeta med psykisk hälsorelaterade aktiviteter 
(WHO, 2015). Clifford, Doran & They (2013), menar att vissa länder både inom och 
utanför Europa har framgångsfaktorer där bland annat England har anti-
stigmatiseringskampanjen, ”Time to Change” pågått sedan 2007. Framgång när det 
gäller synen, attityder och stigmatiseringen på psykisk ohälsa har förbättrats i 
samband med kampanjens införande (Yoshimura et al., 2018). 

Det var under början av 1990-talet som det uppmärksammades att den psykiska 
ohälsan ökade i samhället. Den första satsning regeringen gjorde var 
psykiatrireformen, 1995-1998. Syfte var att förbättra livsvillkoren för personer med 
psykisk ohälsa. Därefter följde ett flertal satsningar som över tid har bidragit till 
utveckling där attityder till psykisk ohälsa har förbättrats genom dessa 
utbildningsinsatser (Socialdepartementet, 2012). Regeringen ville markera att det var 
ett viktigt område att satsa på (Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2014a). 
Vidare beslutade regeringen år 2012, att en handlingsplan skulle upprättas eftersom 
man insåg att det krävdes ett mer omfattande arbete och arbetssätt för att komma 
tillrätta med den psykiska ohälsan i samhället. En handlingsplan tog form under 
benämningen PRIO-plan, riktade insatser inom psykisk ohälsa (Socialdepartementet, 
2012). Riktade insatser inom psykisk ohälsa pågår och planeras fortsätta. Under 
våren 2019 tog SKL över det övergripande ansvaret att driva utvecklingsarbetet mot 
en hållbar utveckling för att skapa ett samhälle som främjar psykisk hälsa. Därmed 
övergick handlingsplanen till ”Nationell kraftsamling för psykisk hälsa, 2020-2030”, 
som väntas ha full uppstart januari 2020 (SKL, 2019).  

2.4 Personcentrerad vård, patient och sjuksköterska 

Det har funnits en en lång tradition inom professionen inom hälso- och sjukvård att 
möta patienten utifrån ett medicinskbiologiskt perspektiv, vilket innebär att patients 
sjukdom är i centrum. Perspektivet är oerhört viktigt då det gäller att lindra, bota 
sjukdom med en relevant behandling (Dahlbeg & Ekman, 2017). Men människan är 
inte enbart en biologisk kropp utan det finns något mer, ett existentiellt rum som 
behöver få utrymme och plats. Därför är patientberättelsen en viktig del i den 
personcentrerade vården och som behöver lyftas fram. Patientens upplevelse av att 
bli bekräftad av vårdpersonal, och att bli sedd som person står i relation till en 
personcentrerad vård (Bramly & Matti, 2014). Det existentiella perspektivet i vård- 
och hälsa kan utveckla och ändra riktning på självbilden och livsvägen hos patienten, 
genom hur patienten möts och blir bemött. Att i sin profession vara medveten om sin 
egen mänsklighet som möjliggör förståelsen över patientens livsvärld är därför viktigt 
(Todres, Galvin & Dahlberg, 2014).  

Historiskt sett förekom begreppet personcentrerad vård redan på 1960-talet, både 
nationellt och internationellt. Begreppet innebar att psykologins humanistiska 
perspektiv blev mer uppmärksammat. Innebörden av personcentrerad vård var att 
förstå en persons egna upplevelser för att möjliggöra tillit och hjälp från någon annan 
(Rogers, 1961). Grundsynen är att personen inte försvinner trots att sjukdom 
kommer emellan i livet (SSF, 2016). Vid personcentrerad vård har sjuksköterskan i 
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sin profession en vilja att vara lyssnande med en öppenhet av att lyssna på patientens 
berättelse. Att hitta patienten i dennes livsvärld där han/hon befinner sig just nu. 
Patientmötena har en viktig del när det gäller att skapa en jämbördig och värdefull 
dialog. I mötet kommer patientens berättelse tillsammans med professionens 
kunskap främja hälsa med ett helhetssynsätt i såväl som i de korta mötena såsom i de 
långvariga kontakterna (SSF, 2016; Dahlberg & Ekman, 2017).  

O´Hagan et al., (2014) beskriver att tidspress kan inverka negativt för 
kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Vid tidspress tenderar samtalet 
att få en mer rapporterande karaktär istället för bygga en relation och tillit. 
Interaktionen mellan patient och sjuksköterska bygger på kommunikation (O´Hagan 
et al., 2014). Dahlberg & Ekman (2017) beskriver att en personcentrerad vård har en 
grund i kommunikationen. Att vara skärpt i sina sinnen och vara ”här och nu”, lyssna 
mellan orden och försöka förstå vad patienten försöker säga (Dahlberg & Ekman 
2017; Todres, Galvin, Dahlberg, 2014: Sá Cavalcante Schubuck, 2009). Ett 
personcentrerat förhållningssätt är gynnsamt för patientens delaktighet, den främjar 
hälsa när ökad kunskap och valmöjligheter med realistiska mål för patienten 
ges.(Johansson, Adamson, Ejdebäck & Edell-Gustafsson, 2014). Kommunikation kan 
vara verbal, icke-verbal, dialog eller monolog. Att lyssna på det som inte sägs utan 
ord är en konst (Todres, Galvin, Dahlberg, 2014). Lyhördheten i det som sägs men 
även en lyhördhet över det som inte sägs eller uttalas är viktigt att uppmärksamma 
vid patientens livsvärldsberättelse (Ekman et al., 2011). Föreställningar och 
erfarenheter hos vårdpersonal har en betydelse för att förstå och stödja patienten. 
Det kräver en följsamhet gentemot patientens reaktioner, där existentiella reaktioner, 
känslor kan utmanas (Fantasia, De Jaegher & Fasulo, 2014).  

3. Syfte 

Beskriva erfarna sjuksköterskors erfarenhet av att upptäcka psykisk ohälsa hos 
patienter i det dagliga arbetet på vårdcentralen. 

4. Material och metod 

4. 1 Design 

Studien är en empirisk med kvalitativ design och med en induktiv ansats. Valet av 
kvalitativ design hade sin utgångspunkt i att besvara studiens syfte. Kvalitativa 
studier syftar till att belysa människors erfarenheter, upplevelser och förståelsen av 
något. En induktiv ansats har använts då den utgår från slutsatser av människors 
erfarenheter av ett visst fenomen. Det insamlade materialet analyserades helt 
förutsättningslöst med öppet sinne (Henricsson & Billhult, 2017). 

4. 2 Urval och datainsamling 

Urvalet av intervjupersoner för studien gjordes utifrån ett ändamålsenligt urval.  Det 
innebär att de som tillfrågades om att delta i studien förväntas ha en erfarenhet av 
det som ska undersökas för att kunna ge svar på studiens syfte (Henriksson & 
Billhult, 2017).  

Sjuksköterskorna som tillfrågades var verksamma inom primärvården med sin 
arbetsplats på en vårdcentral. För att komma i kontakt med sjuksköterskor inom 
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primärvården togs en första telefonkontakt med verksamhetschefer på fyra 
vårdcentraler. Dessa verksamhetschefer valdes ut i turordning i sökresultatet efter en 
googlesökning av vårdcentraler inom aktuellt upptagningsområde i södra Sverige. 
Sökningen gav träff på 19 st vårdcentraler inom upptagningsområdet. Valet stannade 
vid de fyra verksamhetschefer som svarade först och var välvilliga till att hjälpa till 
med namn och kontaktuppgifter till sjuksköterskor. Efter ett muntligt samtycke från 
verksamhetscheferna skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut via mail till de 
aktuella verksamhetscheferna. I informationsbrevet ombads de ge sitt skriftliga 
samtyckte till att studien fick utföras inom verksamheten. Samt att kontakt kunde tas 
med de sjuksköterskor som verksamhetschefen tillfrågat om tillstånd att få lämna ut 
deras kontaktuppgifter (Bilaga 1). Verksamhetscheferna informerades om 
inklusionskriteriet, att de sjuksköterskor som skulle kunna tillfrågas skulle ha minst 
två års erfarenhet i sin yrkesprofession. Avdelningschefer fick i två fall delegering 
från verksamhetschefen att ge skriftligt samtycke till att studien utfördes inom 
verksamheten. När de skriftliga samtyckena från verksamhetscheferna/ 
avdelningscheferna inkom fanns även mailadresser till sjuksköterskor som av 
verksamhetschefen/avdelningscheferna hade tillfrågats om att få lämna deras 
kontaktuppgifter till undersökaren. Informationsbrev (Bilaga 2) skickades därefter 
via mail ut till de sjuksköterskor som gett sitt samtycke till att de fick kontaktas för att 
tillfrågas om deltagande i studien. Tid för intervju bokades in efter att 
sjuksköterskorna givit sitt muntliga samtycke till att delta i studien.  

Antalet intervjupersoner var från början planerat mellan sex till sju personer. Då svar 
uteblev från två verksamheter trots påminnelse via mail blev det sammanlagda 
antalet tillgängliga intervjupersoner endast fem personer. För att få ett större 
analysmaterial tillfrågades ytterligare två sjuksköterskor som arbetade på en av de 
tillfrågade vårdcentralerna. Det totala antalet intervjupersoner blev sju personer, 
samtliga kvinnor. Deras antal yrkesverksamma år inom yrket varierade från 5 till 35 
år. 

En frågeguide utformades med semistrukturerade frågor (Bilaga 3). Syftet med en 
semistrukturerade intervjuguiden är att den skall vara ett stöd för intervjuaren för att 
säkerställa att alla frågor blir ställda och besvarade under intervjun. Att använda 
semistrukturerade frågor ger en flexibilitet för undersökaren, det vill säga att en 
frihet ges för vilken ordning frågorna kan ställas. Att planera frågeguiden väl kan vara 
en god idé då den ligger till grund för datainsamlingen och möjligheten att besvara 
studiens syfte (Danielson, 2017).  

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats, i ett avskilt rum som var ledigt 
vid det aktuella tillfället. Undersökaren använde sig av bandspelarupptagning under 
intervjuerna. Undersökaren försäkrade sig om att tekniken fungerade innan intervjun 
påbörjades. Intervjuerna var individuella och varje intervju pågick mellan 30-40 
minuter. De intervjuade sjuksköterskorna gav samtycke till medverkan vid 
intervjutillfället, efter att ha fått en kort repetition av vad som stod i 
informationsbrevet (Bilaga 3).  
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4. 3 Dataanalys 

Det kvalitativa analysarbetet beskrivs som att gå från en helhet till delar som bildar 
en ny helhet. (Friberg, 2017)  

Analysen av intervjumaterialet påbörjades redan vid den ordagranna 
transkriberingen av intervjumaterialet. Därför anses det vara en fördel att den som 
genomför studien själv transkriberar intervjumaterialet (Danielsson, 2017). 
Analysprocessen utfördes med Graneheim & Lundman (2004) beskrivning av 
kvalitativ innehållsanalys som utgångspunkt. Varje intervju lästes igenom flera 
gånger för att få ett helhetsgrepp och en känsla för intervjuernas innehåll. Därefter 
fokuserades på varje enskild intervju, för att identifiera nyckelfynd, så kallade 
meningsbärande enheter i respektive intervju. Meningsbärande enheter är textavsnitt 
som kan anses besvara studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). De 
meningsbärande enheter fördes över i en tabell i ett dokument för respektive intervju. 
Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebär att något färre 
ord beskriver innehållet i den meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 
2004). Kondenseringen var ett sätt att få en bättre överblick över materialet. De 
kondenserade enheterna gavs sedan en kodbenämning, där kodbenämningen 
återspeglar innehållet i intervjuerna. Koderna grupperades därefter utifrån hur de 
uppfattades höra ihop och grupperna av koder kunde benämnas med något eller 
några ord vilket blev en benämning på en underkategori. Dessa underkategorier 
jämfördes med varandra och då vissa av dem kunde anses tala om samma sak bildade 
de en kategori (Tabell, 1). Det analyserade intervjumaterialet sammanställdes sedan 
till text som utgör resultatet. 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori samt kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserande 

meningsbärande 

enhet 

Koder Underkatergori Kategori  

Om man ställer fel 

fråga så stjälper man 

patienten istället. 

Eller så väljer man 

istället, att inte fråga.  

Frågor som kan 

stjälpa patienten. Inte 

fråga 

Osäkerhet 
 

De nödvändiga 

frågorna 

En svår utmaning 

Att höra att det finns 

något annat än det de 

söker för. Ofta kan 

man höra en skörhet i 

rösten. 

Finns något annat än 

det de söker för. 

Rösten vacklar 

Det outtalade Att upptäcka det 

subtila 

En svår utmaning  

 

4. 4 Etiska överväganden 

När forskning skall utföras måste de fyra forskningsetiska kraven noga övervägas, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade sjuksköterskorna blev informerade vid två 
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tillfällen angående studiens syfte. Första gången via det informationsbrev som 
skickades ut efter att samtycket inhämtats från arbetsgivaren (Bilaga 2) och andra 
gången i anslutning med intervjun. Enligt Kjellström (2017) är ett informerat 
samtycke  en process. De som blir intervjuade skall ha erhållit information angående 
syftet med studien, samt att det är frivilligt att medverka och att de som intervjuas 
kan avsäga sig sin medverkan under processens gång. Vid intervjuer kan en förtrolig 
relation uppstå vilket både kan skapa tillit och trygghet som kan leda till att 
intervjupersonen vågar berätta (Kjellström, 2017). Under intervjuerna med 
sjuksköterskorna uppstod en förtrolighet mellan undersökaren och sjuksköterskorna, 
där sjuksköterskorna berättade förutsättningslöst sina erfarenheter. Undersökarens 
förkunskaper i ämnet kan ha hjälpt till och bidragit till att intervjupersonerna kände 
sig bekväma med att berätta om sina erfarenheter om det svåra ämnet. 
Konfidentialitet innebär att materialet som intervjupersonerna lämnat till 
intervjuaren inte lämnas över till någon obehörig. Samt att personuppgifter på 
intervjupersonerna inte röjs så att deras identitet går att spåra till uppgiftslämnaren 
(Kjellström, 2017). Undersökaren använde sig av bandspelarupptagning vid 
intervjuerna, där ljudfilerna sedan fördes över till undersökarens dator. I samband 
med intervjuerna avkodades sjuksköterskornas identitet och benämndes därefter 
med koderna, sjuksköterska 1, sjuksköterska 2, sjuksköterska 3 och så vidare. När 
ljudfilerna hade förts över till datorn raderades de från bandspelaren. Under 
pågående arbetsprocess av studien förvarades allt materialet även det transkriberade 
materialet från intervjuerna på en lösenordsskyddad dator som endast undersökaren 
hade tillgång till.  

Efter att studien är avslutad lämnas ljudmaterialet av intervjuerna tillsammans med 
övrigt material och personuppgifter på ett USB-minne som förvaras inlåst i ett 
brandsäkert skåp på avdelningen omvårdnad, enligt Högskolan Jönköpings riktlinjer. 
Materialet på undersökarens dator raderas efter att detta är utfört. Nyttjandekravet, 
innebär att den information som har insamlats endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade sjuksköterskorna 
informerades om att studiens material kommer att presenteras som ett 
examensarbete och att det kommer att publiceras i DIVA, vilket är en databas där 
examensarbeten inom högskola publiceras. En etisk egengranskning, enligt 
Hälsohögskolan Jönköpings riktlinjer utfördes av undersökaren, (Bilaga 4) efter att 
syftet utformats, men innan intervjuerna påbörjats. Det insamlade intervjumaterialet 
har bedömts och hänsyn har tagits till om något i intervjumaterialet som berättades 
inte var tänkt att berättas eller kan knytas till en viss person. Undersökaren har gjort 
ett val, att inte ta med de citat där risk kan finnas för att en intervjuperson kan 
identifieras genom citatet eller till ett sammanhang. Detta för att undvika att 
medverkan skulle kunna orsaka personen skada eller lidande.   

5. Resultat 

Under bearbetningen av analysmaterialet från intervjuerna, framkom det två 
kategorier som tillsammans med underkategorier svarade på syftet att beskriva 
erfarna sjuksköterskors erfarenhet av att upptäcka psykisk ohälsa hos patienter i det 
dagliga arbetet på vårdcentral. De kategorier som bildades blev, ”En svår utmaning” 
med underkategorierna ”De nödvändiga frågorna”, ”Att upptäcka det subtila”, samt 
”Känsla av kunskapsbrist”. Den andra kategorin som bildades blev, ”Stöd 
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efterfrågas” med underkategorierna ”Riktlinjer, rutiner och checklistor” samt 
”Möjlighet till fördjupad kunskap” (Tabell 2). 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

En svår utmaning  • De nödvändiga frågorna 
 • Att upptäcka det subtila 
 • Känsla av kunskapsbrist 

Stöd efterfrågas   • Riktlinjer, rutiner och checklistor 
 • Möjlighet till fördjupad kunskap 

 

5.1 En svår utmaning 

Huvudkategorin ”En svår utmaning” innefattar hur sjuksköterskorna upplevde mötet 
med patienten. Sjuksköterskorna beskrev att mötet med patienten på vårdcentral 
sker genom besök eller via telefonsamtal. När det sker via telefonsamtal är 
telefonkontakten kort, cirka 6 minuter per samtal men det kan variera någon från de 
olika vårdcentralerna. Mottagningsbesöket kan både vara akut oanmält eller ett 
inbokat besök på ca 20-30 minuter. Sjuksköterskorna uppgav att det var en utmaning 
att upptäcka psykisk ohälsa hos patienter. Och att de kände en osäkerhet om när och 
hur frågor bör/skall ställas. Att vara lyhörd för det outtalade med en känsla av att inte 
veta om det rör sig om psykisk ohälsa eller var en utmaning. De subkategorier som 
bildades var, ”De nödvändiga frågorna”, ”Att upptäcka det subtila” och ”Känsla av 
kunskapsbrist”. 

5.1.1 De nödvändiga frågorna 
Sjuksköterskorna beskrev att i det korta samtalet eller mötet sker en utväxling av ord, 
där sjuksköterskornas erfarenhet var att ibland blir ord just bara ord i någon mening. 
Ibland berättade patienten helt öppet och friktionsfritt sin berättelse. 
Sjuksköterskorna menade att med sin kompetens och erfarenhet samlar de ihop 
orden och i de fall där hela berättelser finns för att använda som underlag i 
bedömningen för att kunna ge rätt hjälp i vårdkedjan. Men de betonade att det var 
svårt att hjälpa patienten i de fall där patienten inte själv berättade om sin upplevda 
psykiska ohälsa eller varför vård sökts. När patienten inte talar svenska kunde det 
bidra till att samtalen försvårades ytterligare på grund av att det nyanserade språket 
gick förlorat och de uppgav att tolkstöd är viktigt.  

De intervjuade sjuksköterskornas erfarenhet var att det bästa sättet att få svar på om 
en  patient har psykisk ohälsa var genom att fråga. Att våga ställa de obekväma svåra 
frågorna, inte bara när en person söker akut eller när det är uppenbart att orsaken är 
psykisk ohälsa. De menade att en av anledningarna till psykisk ohälsa hos patienter 
kunde vara eget missbruk eller något som patienten utsätts för som till exempel våld i 
nära relationer eller utsätter någon annan för och nämner även hedersrelaterat våld 
som svåra ämnen att lyfta i samtalet. Sjusköterskorna uppgav att rädsla och obehag 
fanns när det gäller att inte säga fel eller ”trampa in” på något känsligt område som 
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gör patienten arg. Men deras erfarenheten var ändå att de hellre ställer frågan och 
patienten blir arg än att de avstår från att ställa frågan.  

  Våga ställa frågan då. Öh, inte bara, inte bara vid en akut situation. 
 Våga ställa frågor om hemsituation, arbetssituation, dryckesvanor, öh, 
 hedersbrott, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer, skolgång, 
 vänner. 
 
När sjuksköterskorna sitter i telefonrådgivningen finns det ett rådgivningsstöd som 
är kopplat till rådgivningstelefonen, men vid mottagningsbesöket finns inte något 
likande rådgivningsstöd att tillgå. Det framkom vid intervjuerna att sjuksköterskorna 
använde sig av olika tillvägagångssätt för att upptäcka eller fånga psykisk ohälsa vid 
dessa besök. Det kunde vara egenhändigt gjorda checklistor, eller frågor som 
kommer upp mer sporadiskt under samtalet. Frågorna kunde vara mer allmänt 
riktade kring måendet, som till exempel, -Hur mår du? Sjuksköterskorna uppgav att 
ibland uppfattade de patientens psykiska ohälsa först när besöket led mot sitt slut, 
eller kanske till och med efter besöket. Det var först då sjuksköterskorna uppfattade 
att patientens psykiska ohälsa var det primära och att det gav ett större lidande än 
det de sökte för, som då blev ett sekundärt besvär. Sjuksköterskorna menade att 
ibland söker patienter för något till synes harmlöst som sedan under besöket kan 
vändas till att handla om något helt annat med större eller mindre inslag av psykisk 
ohälsa.  
 
 Ja bara kände att det här är något annat och när hon beskrev och när 
 jag frågade lite mera om hennes symtom eller så, kände jag nästan att 
 hon blev lättad av att någon vågade fråga om det här. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att patienter många gånger ville berätta eller 
kanske ännu hellre ville få frågan om sin psykiska hälsa. Men av olika skäl visste de 
inte alltid hur de skulle gå tillväga för att öppna upp det svåra samtalet. Att lyssna på 
vad patienten säger och också till vad de säger mellan orden och meningarna var en 
viktig informationskälla, menar sjuksköterskorna. Med hjälp av den informationen 
kan sedan frågor ställas, bland annat frågor som då utesluter om suicidrisk föreligger. 
Sjuksköterskorna uppgav att de ibland under telefonrådgivning kunde välja bort att 
ställa frågan till patienter om deras psykiska ohälsa. Anledningen till det kunde bero 
på den tidspress som de upplevde fanns under telefonsamtalet med patienten. En 
annan anledning till att de avstod från att fråga kunde vara att de upplevde en 
osäkerhet kring patientens integritet. De kände en tveksamhet om hur närgångna 
frågorna kunde vara utan att inkräkta på patientens integritet. De menade att det 
finns tabu, skuld och skam hos framför allt äldre och att de somatiserar sina psykiska 
besvär in i det längsta.  

 Då tycker jag att man klampar lite över ibland, om man går in på 
 sådant som patienten har markerat om att det där är inget som han 
 eller hon vill prata om . 

5.1.2 Att uppmärksamma det subtila 
En indikator som sjuksköterskorna uppgav att de använde sig av i de fall då de 
upptäckte psykisk ohälsa, var den egna magkänslan. De menade att magkänslan var 
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en stark indikator och avgörande för hur de vidare bedömer patientens vårdbehov. 
Magkänslan tillämpades vid beslut för vård, även i de fall då det fanns andra 
rådgivningsstöd att tillgå. 

Magkänslan är jätte viktig men den är inte allt 

Sjuksköterskorna beskrev olika symtom som kunde vara till en hjälp och vägledning 
för att upptäcka psykisk ohälsa hos patienter. Förutom en hel del somatiska symtom, 
som yrsel, illamående, hjärtklappning, besvär med olika delar av rörelseapparaten. 
Var det mer de subtila fynden som sjuksköterskorna menade kunde vara vägledande 
och avgörande vid misstanken om att det röde sig om en psykisk ohälsa hos 
patienten. De subtila fynd som de uppgav det kunde röra sig om var, kroppsspråkåk, 
hållning, undfallande flackande blick, mimik, oro, ilska och tonläget i rösten. 
Samtidigt uppgav de att det är oerhört svårt att upptäcka och att en helhetsbild måste 
finnas med vid bedömningen. 

  Ofta kan man höra en skörhet i rösten, de är känslosköra på rösten, 
 eller hur man nu säger, tycker jag mig märka. 

Ibland kunde en bakomliggande sjukdom somatisk eller psykiatrisk ligga och 
”störa” ett psykisk välbefinnande, uppgav sjuksköterskorna. Det kunde även 
vara det motsatta, ett psykiskt illabefinnande som döljer en somatisk åkomma. 
Det finns vissa grupper där det är svårare att upptäcka psykisk ohälsa. Svårast 
menade sjuksköterskorna var att upptäcka psykisk ohälsa hos äldre personer. 
Enligt sjuksköterskornas erfarenhet kunde symtomen hos dessa grupper vara 
helt andra symtom än de symtom eller subtila fynd som de tidigare beskrivit. 
De menade att symtomen inte är lika tydliga hos gruppen äldre och de ofta har 
andra sjukdomar, oftast då somatiska sjukdomar som kan störa den mer 
subtila symtombilden vid psykisk ohälsa. Även läkemedelsbehandling kunde 
vara en bidragande orsak till att det är svårare att upptäcka en psykisk ohälsa 
hos patientgruppen, menade sjuksköterskorna. Det fanns även en osäkerhet 
om det kunde handla om demenssjukdom, eller om det var en psykisk ohälsa 
rent generellt som kunde ha utlösts av olika livsförändringar. När det gäller 
gruppen män, menade sjuksköterskorna att männen i mycket högre 
utsträckning somatiserade sina symtom vilket kunde medföra att vårdhjälpen 
fördröjdes.  

 Vad är demens och vad är psykisk ohälsa och det där? Mycket bottnar 
 sig i ensamhet, tror jag. Man har mist sin livspartner och man sitter på 
 sin kammare och så mår man inte så bra. Man vill ha sömntabletter, 
 det börjar ofta med det. Att man inte kan sova, sedan kryper det fram 
 mer och mer. 

Sjuksköterskornas uppgav att det var viktigt att vara vaksam i samtalet/mötet med 
patienter. Att i sin profession vidga sina tankebanor, öppna upp mot det som kanske 
inte sägs verbalt men som uttrycks på något annat sätt i mötet. Att ta del av någons 
berättelse, menade sjuksköterskorna kräver en närvaro, nyfikenhet och en förståelse. 
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En förståelse över att patientens tillstånd kan vara allvarligt, så allvarligt att det kan 
leda till suicid.  

Vara vaksam och inlyssnandet på det patienten säger, och att man 
även vidgar sina tankar så man inte fastnar liksom i det man redan har 
bestämt sig för, när patienten ringer. Av erfarenhet vet jag att det 
egentligen inte behöver vara så många signaler utåt heller. Det kan gå 
illa, alltså det kan gå snabbt och kan vara illa. Det kan vara så att man 
har allt inombords och plötsligt händer det något annat, så då kan det 
gå fort.  

5.1.3 Känsla av kunskapsbrist 
De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att den egna kunskapsbristen i ämnet ibland 
kunde vara ett hinder för att upptäcka psykisk ohälsa hos patienten. Att de inte visste 
riktigt hur de skulle närma sig patienten i samtalet. Men även att de upplevde 
svårigheter i att urskilja vad eller vilken problematik som hör till psykisk ohälsa, då 
definitionen för psykisk ohälsa inte är så tydlig. Det framkom även en oro över att de 
kanske inte kunde hjälpa eller att de missade patienter som söker för psykiska ohälsa.  
Sjuksköterskorna menade att risken är större när patienten inte själv uttrycker sina 
besvär eller vad de behöver ha hjälp med. På grund av osäkerhet fanns det en rädsla 
och oro över sitt eget förhållningssätt. De var osäkra på om de kanske förvärrade 
patientens tillstånd istället för att hjälpa om de frågade fel frågor. De menade att den 
goda viljan fanns där och att de ofta följde sin magkänsla, men uppgav samtidigt att 
det kanske inte alltid räckte med en magkänsla, utan att det behövs något mer i 
yrkesprofessionen för att inte missa upptäckten av psykisk ohälsa.  

  Om man ställer fel fråga, då stjälper man ju patienten istället, då 
 hindrar man ju, så då väljer man att inte ställa frågan. 
 
Sjuksköterskorna menade att kunskapsbristen inte bara fanns hos professionen utan 
uppgav att patienters okunskap om ämnet var tydlig. Enligt sjuksköterskorna kunde 
det vara att ämnet var så förenat med tabu, skuld och skam som möjliga orsaker 
bakom kunskapsbristen. Även om samhället har öppnat upp för samtal och lyft 
samhällsproblemet psykisk ohälsa, var sjuksköterskornas erfarenhet att det är ett 
svårt område att angripa. Dels med anledning av att patienterna ibland hade 
svårigheter att berätta om sitt psykiska mående, men även upplevelsen av att det var 
obekvämt i sin yrkesprofession att möta och fråga om psykisk ohälsa. De menade att 
det fortfarande i dagens samhälle finns en skamfylldhet att prata om psykisk ohälsa. 
Men ännu mer skamfyllt att vara den som drabbas av psykisk ohälsa. Därför skyddar 
patienten sig själv genom förnekelse av att deras problem skulle beror på psykisk 
ohälsa, menade sjuksköterskorna. 

 Det är ju det här, att man ska vara frisk och stark, det kan aldrig hända 
 mig är många som tänker. Man vill inte att det ska komma ut, då man 
 alltid varit den stark, man har fixat allt. Vill bygga upp en  
 skyddsbarriär. Många som inte accepterar att de har en psykisk 
 ohälsa utan tror att de aldrig hamnar i den utan skjuter bort det. 
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5.2 Stöd efterfrågas 

Huvudkategori ”Stöd efterfrågas”, innefattar sjuksköterskornas önskan om att på ett 
patientsäkert sätt hantera patientärenden som främjar en jämlik vård. Riktlinjer, 
rutiner och checklistor skulle kunna vara ett stöd för att upptäcka psykisk ohälsa. 
Möjlighet till fördjupad kunskap efterfrågades både genom handledning, reflektion 
av egna och andras erfarenheter. Där av uppkom underkategorierna ”Riktlinjer, 
rutiner och checklistor samt ”Möjlighet till fördjupad kunskap”.  

5.2.1 Riktlinjer, rutiner och checklistor  
Sjuksköterskorna uppgav att de hade tillgång till ett rådgivningsstöd när de hade 
telefonrådgivning. Men de menade att det var ett stöd som riktades mot somatisk 
ohälsa. Och att ett rådgivningsstöd för psykisk ohälsa saknas, vilket de ansåg som 
problematiskt. Vid de samtal då ett rådgivningsstöd för psykisk ohälsa skulle 
behövas, använde de sig av rådgivningsstödet för somatisk ohälsa. Ett somatiskt 
riktat rådgivningsstöd var bättre än inget stöd alls, menade sjuksköterskorna.  
 
Ett rådgivningsstöd eller en checklista i någon form menade sjuksköterskorna skulle 
kunna vara en hjälp för att möjliggöra en tidigare upptäckt av psykisk ohälsa. Men 
även säkerställa att inte något missades eftersom frågorna då skulle blir en rutin. 
Vissa frågor, exempelvis de obekväma frågorna om relationer, hedersvåld, våld i nära 
relationer samt suicidrisk skulle kunna vara obligatoriska. Då skulle enskild 
sjuksköterska inte behöva ställas inför ställningstagandet om en obekväm fråga ska 
ställas eller ej, menade sjuksköterskorna.  
 
Rutiner kring tolkstöd efterfrågades av sjuksköterskorna. Framför allt när tolkstöd 
skall erbjudas. Om alla skall erbjudas tolkstöd, även vid telefonrådgivning, frågor 
som var oklara, enligt sjuksköterskorna. Viktigt var att det var en auktoriserad tolk 
som inte har eller har haft någon relation till patienten. Detta för att möjliggöra för 
patienten att få känna sig fri i sin patientberättelse som är särskilt viktigt vid frågor 
som handlar om psykisk ohälsa, menade sjuksköterskorna. 
 
 Ibland har vi anhöriga som tolkar och det är ju inte rätt. 

Sjuksköterskorna uppgav att genom att kvalitetssäkra patientvården var deras 
erfarenhet att när riktlinjer och rutiner fanns, underlättade det för professionen att 
arbeta mer lika och jämlikt. En helhetsbild kunde på så sätt skapas av den planerade 
vården för patienten. Men även att det kunde bidra till en meningsfullhet för 
sjuksköterskorna i det dagliga arbete då de efterfrågade ett holistiskt synsätt med mer 
personcentrerad vård som arbetssätt.  
 

5.2.2 Möjlighet till fördjupad kunskap 
De intervjuade sjuksköterskorna beskrev att i deras arbete förekommer det samtal 
som är svåra när det gäller att försöka identifiera en patients mående, framför allt när 
det gäller psykisk ohälsa. Många gånger möter sjuksköterskorna patienter som har 
eller har haft en kontakt med psykiatrin och menade att i sin profession i att möta 
och samtala med patienter med psykiatrisk problematik, men även patienter med 
psykisk ohälsa var svårt. De uppgav att den kunskap de hade om psykisk ohälsa och 
bemötande med patienter med psykisk ohälsa hade de inhämtat genom sin 
erfarenhet. Vidare menade de att kunskap om psykisk ohälsa bör ha ett större 
utrymme i grundutbildningen till sjuksköterska än vad den har idag. Detta skulle 
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kunna vara ett första steg till att bidra till en attitydförändring till patienter med 
psykisk ohälsa, menade sjuksköterskorna. Även inom den egna verksamheten bör 
psykisk ohälsa lyftas upp på agendan. Det skulle visa att den prioriterades likvärdigt 
som den somatiska ohälsan. Sjuksköterskorna menade att psykisk ohälsa ofta 
prioriterades bort vid verksamhetsmöten och att den somatiska ohälsan låg 
hierarkiskt högre eftersom den alltid fanns med på agendan. Vilket resulterade till att 
det sällan diskuterades psykisk ohälsa vid verksamhetsmötena, uppgav 
sjuksköterskorna. 
 
Sjuksköterskorna efterfrågade handledning, gärna då tillsammans med andra i den 
egna professionen, så kallad kollegial handledning. Men även handledning med 
annan profession, exempelvis psykolog där sjuksköterskornas förhållningssätt 
gentemot patienter skulle kunna vara ett stöd i sin profession för att möjliggöra en 
fördjupad kunskap. Konkreta exempel eller verktyg där utveckling av den egna 
förmågan till att lyssna, ställa rätt frågor på rätt sätt för att på så sätt möjliggöra för 
patienter att våga öppna upp sig i samtalet, var något som sjuksköterskorna 
efterfrågade.  
 

Att ta lärdom av varandra. Att man jobbar lite med fallbeskrivningar, 
att man kan ta upp olika fall. Vi har ju möte varje vecka och då kan vi 
prata lite om sådant här. 

 
Sjuksköterskorna uppgav att de såg den psykosocialresursenheten som en resurs i 
deras egna dagliga arbete och önskade ett ökat samarbete med enheten. Att arbeta 
mer nära och ta del av deras erfarenhet uppgav sjuksköterskorna skulle kunna vara 
mer meningsfullt och reflekterande för professionen. Återkoppling på de 
patientärenden de hänvisat till psykosocialaresursenheten skulle kunna vara en 
direkt feedback och en form av handledning, enligt sjuksköterskorna.  
 

Mer samarbete med psykosocialaresursenheten, ta del av deras 
kunskap är att få kunskap.  

 
Sjuksköterskorna menade att stöd, reflektion och möjlighet till fördjupad kunskap 
var något som skulle kunna hjälpa dem till en ökad trygghet. Genom att förbättra 
egen möjligheten till utveckling i professionen och på så vis bidra till en god och 
jämlik vård. 
 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Den empiriska studien bygger på sju intervjuer med sjuksköterskor med arbetsplats 
på två olika vårdcentraler i södra Sverige. Inklutionskriteriet var att de skulle ha en 
yrkeserfarenhet på minst 2 år. Empirisk datainsamling ansågs mest lämplig för att 
kunna besvara studiens syfte.  

För att undersöka om studien håller vetenskaplig kvalitet har vetenskaplig 
kvalitetsgranskning för kvalitativa studier utförts. De begrepp som används vid 
kvalitativ design för vetenskaplig kvalitetsgranskning är trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). När syftet tagit 
form, var en empirisk datainsamling det som ansågs mest lämpligt för att kunna 
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besvara studiens syfte. Den forskning som presenteras i vetenskapliga artiklar kring 
området behöver mer fokus. Därför valdes kvalitativ intervjustudie för att besvara 
syftet. Val av ansats för studien blev induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att 
vid utgångspunkten för studien finns det inte en färdig teori eller antagande som vid 
deduktiv ansats, utan forskaren närmar sig materialet förutsättningslöst (Priebe & 
Landström, 2017).  

En kvalitativ metod är att föredra när förståelse av erfarenheter eller upplevelser ska 
undersökas eftersom metoden har sitt ursprung i den holistiska traditionen, att 
studera erfarenheter och fenomen. Vid kvalitativ metod använder undersökaren sig 
av hela sin person, vilket innebär att undersökarens förkunskaper, såsom sin egen 
kunskap, erfarenhet och yrke kommer att finnas med under den vetenskapliga 
kunskapsprocessen (Priebe & Landström, 2017). Därför är det viktigt att 
undersökaren uppmärksamma sin egen förkunskap för att öka medvetenheten kring 
vilken betydelse den så kallade förförståelsen kan ha för resultatet av studien 
(Henricsson & Billhult, 2017). Undersökaren har en lång erfarenhet inom området 
och har därmed införskaffat sig goda kunskaper inom ämnet. För studiens 
trovärdighet var det viktigt att undersökarens erfarenhet inte skulle styra frågorna i 
intervjusammanhanget. Ett grundligt arbete med frågeguiden (Bilaga 3) lades ner för 
att möjliggöra att studiens syfte skulle kunna besvaras. Frågeguiden som användes 
innehöll semistrukturerade frågor (Danielsson, 2017). Frågeguiden blev ett viktigt 
instrument för undersökaren. Dels för att den gav en trygghet för att frågor inte 
skulle glömmas bort. Men även vara ett stöd så att inte intervjun tappade fokus, med 
risk att syftet skulle förbli obesvarat (Kvale & Brinkman, 2014). Men även en trygghet 
för att undvika en risk med att undersökaren med sina förkunskaper hade hamnat i 
utsvävningar under intervjusammanhanget. Kanske hade intervjuerna då hamnat i 
djupintervjuer, vilket inte var avsikten med studien. Målet var att behålla en 
nyfikenhet och öppenhet till vad intervjupersonernas egna upplevda erfarenheter, 
ansågs vara viktigt. Detta för att stärka studiens pålitlighet men även för att säkra 
trovärdigheten i det inhämtade datamaterialet. Kontinuerlig diskussion och dialog 
fördes också med handledaren för att förvissa sig om att risken för förkunskapernas 
påverkan. Detta reflekterades under hela undersökningsprocessen.  

Analysprocessen är en process som kan vara sårbar, då risk för undertolkning eller 
övertolkning av materialet finns om undersökaren utför analysen själv. Därför är det 
värdefullt om någon annan person, någon utomstående granskar processen och på så 
sätt ökar reflektionen hos undersökaren (Henricsson, 2017). Diskussioner fördes med 
handledare under hela analysprocessen för att öka reflektionen och därmed 
trovärdigheten i studien. Dels fördes diskussioner angående de uppkomna 
kategorierna men även tillvägagångssättet som undersökaren använde sig av vid 
analysprocessen. Detta kan ses öka trovärdigheten när fler personer studerat 
resultatet som då blir ur en annan synvinkel (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att 
läsaren skall kunna avgöra om det intervjupersonerna säger har tolkats på ett 
relevant sätt används citat i resultatpresentationen, vilket anses vara ett sätt att öka 
bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Sjuksköterskorna som medverkade i studien arbetade på vårdcentral vid två olika 
kommuner i södra Sverige. Sex till sju intervjupersoner ansågs vara ett rimligt antal 
intervjupersoner i förhållande till studiens omfång. I kvalitativa studier är ofta 
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antalet intervjupersoner färre än i kvantitativa studier. Det anses viktigare att fånga 
erfarenhet som är rik i sin beskrivning än mängden erfarenheter (Henricsson & 
Billhult, 2017). Om eventuellt bortfall av intervjupersoner hade skett hade det 
sannolikt påverkat resultatet negativt. Intervjumaterialet hade då blivit mer 
svåranalyserat på grund av ett minskat datamaterial och därmed hade trovärdighet 
och pålitlighet i studien minskats. Materialet i den här studien har ett litet material 
där ett mindre antal intervjupersoner har tillfrågats och som medverkat. Resultatet 
som framkom kan trots av studiens storlek vara överförbart till liknade grupper och 
sammanhang. 

Utöver den etiska egengranskning som gjordes på ett tidigt stadium (Bilaga 4) under 
planeringsprocessen. Har en etisk reflektion funnits med under hela 
forskningsprocessen. Undersökaren har varit medveten om att studiens syfte berör 
ett känsligt ämne, där själva ämnet i sig kan väcka både tankar och känslor hos 
människor. En annan känslighet med studien kan vara att gå ut och ställa frågor 
genom intervjuer till en profession där deras erfarenheter berörs. Det kan uppfattas 
som stötande med frågor av detta slag hos en enskild person eller grupp (Sandman & 
Kjellström, 2013). Varsamhet vid och i kontakterna med berörda personer har hållits 
under hela processen. Vid intervjuerna kom betydelsefull information fram. 
Undersökaren pressade inte intervjupersonerna, utan lät dem själva styra hur mycket 
och vad de ville berätta. Om intervjupersonerna hade hållits tillbaka i sin berättelse 
hade resultatet kunnat bli något annat än det resultat som framkom. Här kan tänkas 
att undersökarens förförståelse har haft en avdramatiserande roll då undersökaren 
känner sig bekväm med ämnet. Och med en öppenhet och ett tillmötesgående 
förhållningssätt hållit en nyfiken i sitt kroppsspråk i intervjustunden. Medvetenheten 
kring känsligheten i ämnet kan vara en balansgång. Fördelar och nackdelar får vägas 
för och mot det som skall undersökas (Sandman & Kjellström, 2013). Angelägenheten 
om att få ny kunskap om ett viktigt ämne är stor då det i sin tur kan leda till ny 
kunskap och förståelse. 

6.2 Resultatdiskussion 

Intervjustudien belyser sjuksköterskors erfarenhet att upptäcka psykisk ohälsa i sitt 
arbete på vårdcentral. Resultatet visar att stigmatisering kring psykisk ohälsa finns 
på samhällsnivå, professionsnivå, samt på individnivå. Sjuksköterskorna beskrev att 
upptäcka psykisk ohälsa var en utmaning när riktlinjer, rutiner var begränsade. 
Utveckling i sin profession var något som de efterfrågade. 

Samhällets synsätt angående psykisk ohälsa visar att det fortfarande finns en 
stigmatisering kring psykisk ohälsa. Ett sätt att öka kunskapen i samhället kring 
psykisk ohälsa är att föra kampanjer där området uppmärksammas. Detta har visat 
sig ha positiva effekter när det gäller att förändra synen på psykisk ohälsa i samhället 
på både kort och lång sikt (Thornicroft et al., 2016; Patel et al, 2018). I resultatet 
framkom det att sjuksköterskorna önskade att ämnet psykisk ohälsa fördes upp på 
verksamhetens agenda för att bli inkluderat som ett naturligt ämne i den dagliga 
verksamheten. Forskning visar att stigmatiserade attityder förekommer i olika 
yrkesprofessioner inom vården, såväl som sjuksköterskor och blivande läkare 
(Dickens, Lamont & Gray, 2016; Pereira & Holanda, 2013). Mårtensson, Jacobsson 
och Engström (2014) menar att arbetet med ett anti-stigmatiserande förhållningssätt 
i den egna organisationen och till varandra i personalgruppen medför en ökad 
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förståelse och en mer positiv attityd till människor med psykisk ohälsa. Vilket har 
visat sig även minskar stigmatiseringen mot patienter som söker för psykisk ohälsa. 
Arbetet med anti-stigmatisering mot psykisk ohälsa bör pågå kontinuerligt då 
beteendet med negativa attityder ofta återkommer efter en tid när det inte arbetas 
aktivt med det (Patel et al., 2018). 

Kunskapsbrist kring ämnet medför en negativ inställning till patienter som uppvisar 
psykisk ohälsa. Ross & Goldner (2009) menar att okunskap om psykisk ohälsa hos 
sjuksköterskor ger en stigmatisering till patienten, då sjuksköterskor många gånger 
upplever en rädsla och har förutfattade meningar mot patienter med psykisk ohälsa. 
Tabu kan tänkas föreligga hos professionerna men även i samhället som helhet, vilket 
kan bidra till att psykisk ohälsa inte upptäcks i önskvärd omfattning (Nankivell, 
Plantania, Hapell & Scott, 2013). I Clarke, Usick, Gilles-Smith & Baker (2014) studier 
framkommer det att sjuksköterskor med livserfarenhet samt erfarenhet i yrket 
uppvisade ett mer stödjande förhållningssätt och förståelse i mötet med patienter 
som besvärades av psykisk ohälsa. I resultatet med de intervjuade sjuksköterskorna 
framkom det att de upplevde en kunskapsbrist inom ämnet och menade att ämnet 
psykisk ohälsa bör ha ett större utrymme i grundutbildningen till sjuksköterska. 
Vilket skulle främja anti-stigmatiseringen hos sjuksköterskor (Chu & Galang, 2013). 

Den Kunskapsbrist som sjuksköterskorna påtalade att de upplevde handlade inte 
bara om ämnet psykisk ohälsa. Utan det som framkom i resultatet var att det fanns 
en osäkerhet kring bemötande, samt det egna förhållningssättet gentemot 
patienterna. Viljan fanns hos sjuksköterskorna att förstå och upptäcka psykisk ohälsa 
hos de patienter som söker vård. Chu & Talang (2013) menar att sjuksköterskor har 
en välvilja att vårda och förstår de patienter de möter och vårdar som besväras av 
någon form av psykisk ohälsa. Att följa sin magkänsla framkom i resultatet vara en 
viktig indikator vid bedömningen om en patient besvärades av psykisk ohälsa. 
Sjuksköterskorna var väl medvetna om att förlita sig på magkänslan kunde vara en 
vansklig ”metod” att använda sig av. När det gäller bedömning om patienten skulle få 
vård eller inte. Samtidigt uppgav de att de kände sig trygga med att lyssna på sin 
magkänsla eftersom deras erfarenhet var att den oftast stämde. Sjuksköterskorna 
beskrev olika symtom och subtila fynd som de kopplade ihop med en psykisk ohälsa. 
Att uppmärksamma dessa subtila fynd och urskilja dessa symtom som kan tyda på att 
en person besväras av psykisk ohälsa visar att sjuksköterskorna besitter en erfarenhet 
där omvårdnaden blir till en konst. Konsten att se och höra det som inte syns eller 
sägs uppenbaras inte förrän reflektion sker (Eskilsson, Hörberg, Ekeberg, Lindberg & 
Carlsson, 2015; Ekenberg, 2009). Ranheim & Dahlberg (2012) menar att det finns en 
risk när standardiserade bedömningarna tar över de individuella bedömningarna, 
där utveckling av självreflektion kan utebli. Att känsligheten för kritiskt reflektion 
men även känslighetsreflektion är vårdvetenskap i det kliniska arbetet, vilket bör 
uppmärksammas och förädlas. Enligt Bennér (2001) utvecklar sjuksköterskan sin 
kompetens från novis till expert där senare stadiet bygger på erfarenhet. I resultatet 
synliggörs att de intervjuade sjuksköterskorna har förvärvat en erfarenhetskunskap 
där handledning och feedback skulle kunna synliggöra den förädlade konsten för 
professionen. 
 
Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna efterfrågade stödmaterial i form 
av rutiner och checklistor. Sjuksköterskorna menade att det skulle kunna vara till en 
hjälp vid bedömning tillsammans med deras erfarenhet. Att det skulle öka 
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patientsäkerheten genom att en likvärdig vård skulle möjliggöras. Även riktlinjer och 
rutiner efterfrågades. Framförallt när det gällde de svåra frågorna som tillexempel, 
våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, missbruk, suicid. Forskning visar att det 
är viktigt att ta upp känsliga frågor som till exempel våld i nära relationer men att det 
kan vara en stor utmaning om inte kunskap finns hos professionen eller i 
organisationen (Henriksen, Garnweidner-Holme, Thorsteinsen & Lukasse, 2017). 
Socialstyrelsen (2019b) har upprättat en samverkansplan för tidig upptäck av våld i 
nära relationer. Att stödmaterial efterfrågades av de intervjuade sjuksköterskorna 
berodde även på den tidspress i samtalet som de uppgav var en svår utmaning. 
Sjuksköterskerollen har med tiden förändrats med att patientkontakt alltmer sker via 
telefonkontakt, det vill säga genom telefonrådgivning. Forskning inom området visar 
att sjuksköterskor i telefonrådgivning som hade riktlinjer att arbeta utifrån, gjorde 
färre ”underbedömningar” av patientärenden (Börjesson, 2011). Riktlinjer, rutiner, 
checklistor och bedömningsinstrument ökar kvalitén vid omvårdnadsarbetet med 
patienten som besväras av psykisk ohälsa (Goode, Melby & Ryan, 2014), men även en 
patientsäkerhet, då det möjliggör en likvärdighet i vården för patienterna 
(Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2014b).  
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna önskade att arbeta mer övergripande 
inom verksamheten. Det skulle kunna ge en fördjupad kunskap men även förståelse 
över sitt eget handlande. Detta skulle kunna möjliggöras genom reflektion, menade 
sjuksköterskorna. I reflektionssammanhang är det viktigt att även reflektera över 
kunskap och inte bara av erfarenhet (Ekebergh, 2011). Hörberg (2018) menar att 
patientens berättelse har en stor betydelse och är värdefull när det gäller bland annat 
bedömning och då även riskbedömningar. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna kunde ”går förbi” sitt ethos, när det viktiga samtalet äventyrades. 
Dessa tillfällen var då de inte frågade de obekväma svåra frågorna, eller när 
tidspressen var för stor och av den anledningen valde de att inte fråga om psykisk 
ohälsa (Glasberg, Eriksson & Norberg, 2007). För att förstå en persons värld räcker 
det inte bara med att genomföra frekventa samtal, utan det krävs en reflektion kring 
samtalens kvalitet. Att se samtalet som en konst som behöver tränas kan vara en del i 
en lärandeprocess av reflektion (Andersson, 2015). Känslan av sammanhang ger oss 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). I resultatet 
framkommer det att sjuksköterskorna efterfrågade ett mer holistiskt synsätt med 
personcentrerat fokus i vårdkedjan, för att det skulle kunna kännas mer meningsfull i 
deras arbete. 

6.3 Kliniska implikationer  

Studiens resultat visar att sjuksköterskors arbete på vårdcentral är en svår utmaning 
då det gäller att upptäcka psykisk ohälsa. En personcentrad vård skulle möjliggöra att 
viktig information synliggörs och möjliggör att psykisk ohälsa upptäcks på ett tidigare 
stadie. Resultatet visar att riktlinjer och rutiner saknas för att säkerställa att 
patienten som söker till vårdcentral för psykisk ohälsa inte missas. Stöd av olika slag 
efterfrågas, bland annat handledning. Med handledning skulle en fördjupad kunskap 
och förståelse för patientens värld möjliggöras men även sitt eget förhållningssätt. Ett 
aktivt arbete med anti-stigmatisering för att minska okunskap om psykisk ohälsa 
behövs. Såväl på samhällsnivå, individnivå och hos yrkesprofessioner inom hälso- 
sjukvården. Att psykisk ohälsa synliggörs på den dagliga agendan i verksamheten, 
kan vara ett första arbete med att arbeta mot stigmatiseringen.  
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6.4 Slutsats 

De korta telefonsamtalen på vårdcentral utmanar sjuksköterskorna i samtalet med 
patienten. Upptäckten av psykisk ohälsa är beroende av en samstämmighet mellan 
kunskap i ämnet och erfarenhet. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna 
upplevde det svårt att fråga de svåra frågorna angående patientens psykiska mående. 
Med svåra frågor kunde det handla om våld i nära relationer, hedersrelaterat våls, 
hemsituationer, dryckesvanor mm. Stödmaterial efterfrågades för att inte missa 
viktig patientinformation. Rutiner och stödmaterial fanns för somatisk ohälsa men 
saknades för psykisk ohälsa.  Tabun och negativa föreställningar fanns med som ett 
raster när det gäller stigmatiseringen av psykisk ohälsa. I resultatet framkom det att 
psykisk ohälsa bör lyftas upp på individnivå, i den egna verksamheten men även i 
stort i samhället för att öka kunskapen om psykisk ohälsa för att minska 
stigmatisering och psykisk ohälsa.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschefer 

  

Till dig som är Verksamhetschef för Vårdcentralerna Alvesta och Moheda  

Forskning visar att den psykiska ohälsan ökar i vårt samhället. För många människor är detta ett 

lidande.Sjuksköterskan kan vara den person som möter patienter som lider av psykisk ohälsa, i ett 

tidigt skede. Det kan dock vara svårt att upptäcka psykisk ohälsa vid de ofta mycket korta vårdmötena 

Syftet med studien är att beskriva, erfarna sjuksköterskors erfarenheter av att upptäcka psykisk ohälsa 

hos patienter i det dagliga arbetet. För att få svar på syftet vill jag göra intervjuer med 6- 7 

sjuksköterskor. Jag som gör arbetet är sjuksköterska och läser en fristående kurs, Självständigt arbete 

15 hp. Materialet från intervjuerna kommer att presenteras i ett examensarbete i kursen.  

Du tillfrågas härmed om samtycke att kontakta sjuksköterskor som du arbetsleder med förfrågan om 

deltagande i denna intervjustudie. Sjuksköterskorna som tillfrågas skall ha minst 2 års erfarenhet från 

arbete som sjuksköterska. Det är helt frivilligt att medverka i studien och deltagarna kan när som helst 

avbryta sin medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på den plats deltagaren finner lämplig 

och kommer att spelas in. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter. Materialet från intervjuerna 

kommer att hanteras konfidentiellt dvs. allt material kommer förvaras så att ingen obehörig kan ta del 

av det. Enskilda personer eller arbetsplatser kommer inte heller kunna identifieras i den slutliga 

presentationen av intervjustudien.  

Om du samtycker till att jag kontaktar de sjuksköterskor du arbetsleder ber jag dig att ge ditt skriftliga 
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Mer information och svar på frågor kring studien ges av:  

Studerande: Annelie Evysdotter Tfn: 0768-xxxxxx mail: evysdotter@hotmail.com  

Handledare Iréne Ericsson 
Leg. ssk; PhD Gerontologi Hälsohögskolan, Jönköping University Mejladress: erir@ju.se  

Jag samtycker till att kontakt tas med sjuksköterskor som jag arbetsleder för att tillfråga om 
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Till dig som är sjuksköterska  

Forskning visar att den psykiska ohälsan ökar i vårt samhället. För många människor är detta ett 

lidande.Sjuksköterskan kan vara den person som möter patienter som lider av psykisk ohälsa, i ett 
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heller kunna identifieras i den slutliga presentationen av intervjustudien.  

Om du kan tänka dig att delta i en intervju eller om du har frågor kring studien som du vill ha svar på 

innan du tar ställning till deltagande ber jag att du kontaktar mig så snart som möjligt via e-mail eller 

telefon. Av egen erfarenhet vet jag att mail lätt kan läggas undan därför kommer jag skicka en 

påminnelse med förfrågan om jag inte hört något från dig om en vecka.  

Studerande: 

Annelie Evysdotter 0768-xxxxxx evysdotter@hotmail.com  

Handledare: 

Iréne Ericsson 

Leg, ssk; PhD Gerontologi Hälsohögskolan, Jönköping University Mejladress: erir@ju.se  

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Frågeguide 

Frågeguide 

1) Möter du personer med psykisk ohälsa på din mottagning eller i telefonrådgivningen, dvs TeleQ, är 

det ofta, kan du berätta om ett sånt möte eller samtal. 

2)Vad är det enligt din erfarenhet som skulle kunna ge misstanke om att en patient har psykisk 

ohälsa.                                                                                                                               

 Ge gärna exempel!  

3)Finns det enligt din erfarenhet några hinder för att upptäcka psykisk ohälsa hos en patient, vad 

skulle det i så fall kunna vara?                                                                                            

Ge gärna exempel! 

4)Har du några tankar om, utifrån dina erfarenheter, vad som skulle kunna underlätta upptäckt av 

psykisk ohälsa hos patienter generellt? 

5)Har du några tankar om vad som skulle kunna underlätta upptäckt av psykisk ohälsa hos patienter 

inom din verksamhet? 

6)Finns det på arbetsplatsen/enheten/mottagningen några särskilda strategier för att upptäcka 
psykisk ohälsa hos en patient?  

Om, ja, ge gärna exempel! Om, nej, är det något du saknar? 

7)Om du skulle dela med dig av din erfarenhet av att upptäcka psykisk ohälsa hos en patient till en 
nyutbildad sjuksköterska, vilka råd skulle du ge?  

8)Hur tänker du kring personcentrerad vård (som är en av kärnkompetenserna i 
sjuksköterskeprofessionen) i det korta mötet/samtalet med patienterna?   

9)Om det fanns det fanns möjlighet för kompetensutbildning inom området, psykisk ohälsa, skulle du 
tänka dig att gör det då? Berätta varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Egengranskning examensarbeten

  


