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Den psykiatriska vården i Sverige liksom i större delen av västvärlden har stått inför 
en strukturförändring de senaste åren. Antalet vårdplatser inom den slutna vården har 
minskat och ett skifte har skett från institutionsvård till mer öppenvårdsbaserad vård. 
Dagsjukvård och mobilt team är en ny form av öppenvård som utöver den ordinarie 
öppna psykiatriska vården byggts upp som ett komplement till den tidigare mest 
dominerande slutna vården. Syftet med studien var att beskriva hur personal i denna 
vårdform upplever innehållet i sitt arbete och relationen med patienterna. Fyra 
intervjuer genomfördes med personer anställda på psykiatriska 
öppenvårdsmottagningar i Skaraborg. Fem huvudteman framkom: Att skapa en 
relation, Flexibilitet, Hantera och stå ut, Låta det ta tid och Reflektioner om 
innehållet i arbetet och att arbeta inom olika vårdformer. Slutsatsen är att de 
intervjuade i huvudsak upplever sitt arbete i den nya vårdformen med dagsjukvård 
och mobilt team som ett bra komplement till den akuta vården och som en bra 
vårdform för att kunna möta patienternas behov. 
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Psychiatric care in Sweden as in most parts of the Western world has gone through 
many structure changes. The number of beds in psychiatric hospitals has decreased a 
lot, and has resulted in a shift from institutional to community care for people with 
mental illness. A new kind of open psychiatric care, such as psychiatric day ward and 
mobile team has been built up as a complement to the earlier most dominating 
institutional care. The aim of this study was to find out how the mental health 
workers experience the contents in their work and the relations with their patients. 
Four interviews completed with employees in psychiatric open care settings in 
Skaraborg. Five main themes were made: To create a relation, Flexibility, To cope, 
Let it take time, Reflections about the content in the work and to work in different 
kind of care forms. The conclusion of this study is that the personal mainly finds their 
work in the new form as a good complement to acute care, and as a good form of care 
to meet their patient’s needs. 
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1. BAKGRUND  

Det har sedan Psykiatrireformen (SOU, 1992:37) skett en betydande minskning av 
psykiatriska slutenvårdsplatser i hela landet. Detta är en del i den process som brukar 
kallas avinstitutionaliseringen (SOU, 2 006:100, Miltons psykiatrisamordning). Med 
begreppet menas avvecklingen av ett vårdsystem som dominerades av institutionsbaserade 
lösningar och försöken att ersätta dessa med öppenvårdsinsatser och ett utbyggt stöd i 
samhället. Bakomliggande faktorer till avinstiutionaliseringen har varit utveckling av 
öppenvårdsbaserad metodik, nya läkemedel mot psykos, kritik mot förhållandena på 
mentalsjukhusen, samt de stora kostnader som är förknippade med institutionsvård. 
Förändringsarbetet har dock inneburit många svårigheter. Ett problem är glappet mellan 
den reducerade slutenvården (heldygnsvård med sängplats) och ett ännu inte helt utbyggt 
system av samhällsbaserad vård, stöd och service.  
 
Denna obalans har resulterat i bristande tillgänglighet på akutpsykiatriska insatser och 
uppkomsten av s.k. svängdörrspatienter. Med detta menas patienter som ofta blir 
återinlagda efter kortare vårdtider (SOU, 2 006:100 s.84).  
 
Det har i samhället funnits en oro för en ökad andel f.d. psykiatripatienter på 
kriminalvårdsinrättningar, liksom hemlöshet, överdödlighet och förekomst av kriminalitet 
och drogmissbruk hos personer med allvarliga psykiatriska störningar (a a). Reformarbetet 
som en del av avinstitutionalieringen har pågått i flera decennier och är därför svårt att 
utvärdera i ett slutresultat. Reformarbetet består av frågor om både vård och stödsystemets 
insatser, är även beroende av samhällets attityder och värderingar och samhällets förmåga 
att göra personer med psykiska funktionshinder delaktiga. Trots problem är det uppenbart 
att psykiatrireformen inneburit ett tillskott av samhällsbaserade insatser. Så gott som alla 
kommuner kan idag erbjuda verksamheter för sysselsättning och rehabilitering, liksom 
anpassade boendelösningar. Ett komplement till den ordinarie psykiatrin har utvecklats och 
personliga ombud finns idag i varje kommun. De arbetar nära klienten, hjälper och ger 
stöd. Andra delar av reformens stimulanspengar har gått till utveckling av kamrat och 
anhörigstödjare. Det har bidragit till att brukarstyrda verksamheter är betydligt vanligare 
idag jämfört med tiden innan reformen (SOU 2 006:100).  
 
Avinstutitionaliseringen har i västvärlden pågått sedan 1960-talet men utvecklingens 
innehåll och hastighet har varierat mellan olika länder. I USA och England formulerades 
dessa mål tidigt och redan under 1960-talet startade reformer för att utveckla en alltmer 
samhällsbaserad vård och service (a a). I Storbritannien har ett antal stora mentalsjukhus 
stängts och en uppbyggnad av mobila team1 har skett i landet, vilket har medfört 
förbättringar ur patientsynpunkt vad gäller tillgänglighet och behovsanpassning (Graham, 
Denoual & Cairns, 2005). Här framhåller författarna också vikten av att kunna möta de 
svårast sjuka patienterna på deras villkor då de annars riskerar att helt tappa kontakten med 
en ibland svårtillgänglig psykiatrisk vård. Nyberg (1991) beskriver hur mentalsjukhuset i 
Trieste i Italien över en dag år 1980 helt stängdes och att man där bara har öppenvård idag. 

                                                 
1 Definition mobilt team (eng.assertive outreach teams, Graham, 2005) arbetar uppsökande även utanför 
vårdinrättning. Uppsökande verksamhet i hemmet utifrån patientens behov.  
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En slutsats som görs i den artikeln tycks vara att Italien verkar ha lyckats relativt bra med 
att integrera de svårast sjuka patienterna i samhället. 
 
Ökad tillgänglighet till psykiatrisk vård kan uppnås bland annat genom utbyggnad av den 
öppna vården och genom fler alternativa vårdformer jämte kommunens insatser med 
sysselsättning och boende (SOU, 2006:100). Det är därför viktigt att fortsätta utvecklingen 
av fler öppna vårdformer som ett alternativ till inläggning. Exempel på sådana lösningar är 
mellanvårdsformer2 såsom lokala mobila team och dagsjukvård som på ett bra sätt och 
med en bred kompetens kan möta behoven för patienter som insjuknat på hemmaplan. De 
utgör samtidigt ett led i avlastningen av den slutna akutsjukvården och utmärks av snabba 
flexibla insatser (VGR, 2005). 

1.1 Den Psykiatriska vårdens uppbyggnad i Skaraborg 
I Skaraborg har flera psykiatriska öppenvårdsmottagningar fr.o.m. 2001 startat verksamhet 
med dagsjukvård och mobila team. Antalet platser för psykiatrisk sluten vård hade då i 
Skaraborg minskat liksom i övriga Sverige. Personalen i teamen består av sjuksköterskor 
och skötare och majoriteten av dessa har tidigare arbetat i den psykiatriska slutenvården på 
Kärnsjukhuset (KSS). Detta är en vårdform som nu helt är nedlagd. 
 
En lokal verksamhetsbeskrivning3 beskriver vårdens innehåll. Det mobila teamet gör akuta 
bedömningar av patienter i hemmet eller på mottagningen vilket ofta sker via telefonsamtal 
från patienten eller annan närstående. Det mobila teamet har en rådgivande, stödjande och 
konsultativ funktion gentemot patienter, anhöriga och vårdgrannar. Vårdgrannar kan vara 
primärvård och kommunal vård eller sluten psykiatrisk vård. Det mobila teamet kan ha 
stödsamtal med patienter en period i väntan på annan kontakt. De är även behjälpliga vid 
vårdintygsbedömningar och transporter till Falköpings slutna psykiatriska vård. Hög 
tillgänglighet är en viktig målsättning varför det alltid finns en öppen telefonlinje varje 
vardag mellan klockan 08.00-17.00. Dagsjukvården har också en akut beredskap då det 
behövs. Patientens kontaktpersoner arbetar med en individuell vårdplanering som följs upp 
och utvärderas efter hand. 
 
De patienter som kommer i kontakt med dagsjukvård eller det mobila teamet har dels 
behov av tät kontakt (dagsjukvård) dels akut behov av hjälp (mobila teamet). Patienterna 
har en skiftande problematik. De vanligaste diagnoserna är depression, ångest av olika 
grad, liksom psykotisk problematik, personlighetsstörningsdiagnos ev. med 
självskadebeteende. Därför finns en flexibel beredskap så att patienten kan höra av sig till 
någon med kort varsel. Det finns också behov av att kunna bygga upp en långvarigare 
trygg relation för att avvärja kriser och erbjuda stöd. 

                                                 
2 Mellanvårdsformer – mellan slutenvård och traditionell öppenvård. 

 
3 Enligt lokal verksamhetsbeskrivning i Skaraborg är dagsjukvårdens och mobila teamets huvudsakliga 
målsättning att förhindra inläggning i slutenvård och tidigarelägga utskrivning. 
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1.2 Psykiatriska diagnoser och förekomst 
Nedanstående diagnoser är ett urval av de vanligast förekommande sjukdomarna inom 
psykiatrisk öppenvård, och hos de patienter som dagsjukvården och det mobila teamet 
möter. 
 
Enligt den svenska Lundbystudien (SOU, 2 006:100 s.92) är risken under sin livstid för en 
kvinna att få depression hela 49 procent och för män 28 procent. Omkring 50 000 personer 
i Sverige idag anses ha diagnosen schizofreni. De vanligaste personlighetsstörningarna 
förekommer i mellan en till två procent i befolkningen. Många av dem som har diagnosen 
personlighetsstörning uppfyller dessutom i perioder kriterierna för någon annan psykiatrisk 
diagnos (a a). Följande diagnoser och tillstånd är ofta förekommande inom psykiatrisk 
öppen vård. Här följer en kort beskrivning av dessa. 

1.2.1 Depression 
Depression kan delas in i olika svårighetsgrader nämligen: lindrig depression, medelsvår 
och svår depression med eller utan psykotiska symtom (Cullberg, 2000). Lindrig depressiv 
episod beskrivs enligt Internationellt diagnosklassificeringssystem (ICD 10) som: 
nedstämdhet, minskad lust eller intresse, nedsatt energi och uttröttbarhet, nedsatt självtillit 
och självkänsla, självförebråelser och skuldkänslor, tanke och koncentrationssvårigheter, 
sömnstörningar, nedsatt aptit, tankar på död och självmord. Ett bestämt antal av dessa 
kriterier ska förekomma vid depressionsdiagnos. Vid svår depression (melankoli) 
förekommer i stort samma symtom men av svårare grad (a a). Skuldkänslor och nattsvarta 
tankar kan färga tillvaron. Kramer (2006) beskriver i sin bok ”Aldrig depression” hur det 
kan kännas för den som aldrig kan ta vara på sin begåvning och sina relationer för att 
depressionen återigen kom emellan. Han menar att det är mycket viktigt att sätta in effektiv 
behandling i tid (a a). Behandlingsmöjligheterna består av både psykoterapeutiska metoder, 
samtalskontakt och läkemedel som har bra effekt vid depression (Cullberg, 2000). Då 
tillståndet fördjupas blir medicinsk behandling en självklarhet som primär åtgärd. I fall av 
djup depressivitet liksom då självmordsrisken är mycket stor eller har antagit psykotisk 
valör kan Elektrokonvulsiv behandling (ECT) behövas för en snabbare effekt. Inläggning 
på psykiatrisk klinik kan då bli nödvändig för att avlasta familjen och minska risken för 
självmord (a a). 

1.2.2 Ångest 
Ångest hör till den mänskliga tillvaron med samma självklarhet som övriga känslor enl. 
Ottosson (2007). Ångest upplevs som rädsla och upprördhet, genomgående med olust och 
starkt obehag. När ångesten är svår kan det kännas som att bröstet är för trångt och det blir 
svårt att andas. Kroppen aktiveras då och spänningen i kroppen höjs, ökad mängd 
adrenalin släpps ut i blodet, andningen blir snabbare och hjärtat ökar takten. En del 
människor har ett överkänsligt alarmsystem som kan utlösas utan synbar anledning och det 
kan då leda till panikångest. Tankar på att något hemskt kan hända förvärrar ångesten i en 
ond spiral. Åtgärder som kan bryta de onda spiralerna kan vara psykoterapi och att avtäcka 
en mer eller mindre omedveten konflikt och att hitta nya mer realistiska tolkningar av 
katastroftänkandet kan vara möjligt i kognitiv terapi. Läkemedel kan korrigera eller 
motverka de obalanser mellan hjärnans signalsubstanser som kännetecknar ångest 
(Ottosson, 2007). Ångest har ett överlevnadsvärde i sig genom att den är en del av det 
livsnödvändiga alarmsystemet som finns för att vi ska reagera när vi utsätts för fara. En del 
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får ångest bara vid vissa tillfällen, för andra människor kan ångesten vara en skrämmande 
och obehaglig upplevelse över längre tid. Men när ångesten är lättväckt, tar för mycket 
energi och när dess verkningar är plågsamma och ohanterliga för individen måste den ses 
som ett symtom på en mera djupgående problematik (Cullberg, 2000). 

1.2.3 Självmord 
Självmord (suicid) hör ofta ihop med kroppslig eller psykisk sjukdom (Cullberg, 2000). 
Det kan vara en depression, missbruk, en psykos, en personlig kris, en besvärlig 
ekonomisk situation eller förlust av anhörig. Påfallande ofta kan det vara så att patienter 
med stark självmordsönskan kan ha anhöriga som begått självmord eller gjort upprepade 
försök därtill (a a). År 2004 tog 1396 personer livet av sig i Sverige varav 1005 var män 
och 391 kvinnor. Självmord förekommer i alla åldersgrupper och är en av de vanligaste 
dödsorsakerna för personer mellan 15 och 44 år. Självmordsförsök är cirka tio gånger 
vanligare än fullbordade självmord men varierar kraftigt mellan åldersgrupper och mellan 
könen. Självmordsförsök är vanligare bland kvinnor än bland män (Självmord, 2007). Det 
finns en myt om att självmord som inte lyckas bara är ett rop på hjälp istället för en önskan 
att dö. Risken är dock stor att man försöker igen, därför är det viktigt att alltid ta hot eller 
tankar på självmord på allvar (Cullberg, 2000). 

1.2.4 Personlighetsstörning 
Personlighetsstörning, t.ex. emotionellt instabil personlighetsstörning benämndes tidigare 
borderlinestörning. Personer med denna diagnos har svårt att reglera starka känslor och att 
stå ut med ångest, de har ofta svårt att lita på andra och att hålla kvar nära relationer (Kåver 
& Nilsonne, 2004). För att komma ur sin känslomässiga desperation kan personen 
stundtals vilja skada sig, t.ex. genom att skära sig, bränna sig eller försöka ta sitt eget liv. 
Självskadebeteendet lindrar ångesten och de svåra känslorna av skuld, tomhet och 
maktlöshet, men bara tillfälligt. På senare år har förståelsen för det lidande som dessa 
personer faktiskt lever med ökat samtidigt som behandlingsmetoderna har blivit bättre. 
Dialektisk beteendeterapi med mindfulness4 (medveten närvaro) och acceptans är exempel 
på behandlingsmetoder som utvecklats inom psykiatrin och som visat goda resultat (a a). 

1.2.5 Psykos 
Psykoser är en grupp av psykiska störningar som kännetecknas av bristande förmåga att 
uppfatta och relatera till omvärlden (Ottosson, 2007). Den psykotiske upplever en 
förändrad verklighet, ibland med hörselhallucinationer och förvrängda synintryck. Det kan 
finnas både ärftliga och miljömässiga förklaringar som kan leda till en ökad sårbarhet för 
psykos och ofta sker ett samspel mellan olika faktorer. Psykosen kan ha olika förlopp. 
Akuta psykoser kan drabba sårbara personer efter kroppslig belastning, utmattning, 
sömnbrist eller i form av drogpsykos. En annan form återkommer i perioder och kallas för 

                                                 
4 Mindfulness är en metod som utvecklats inom Dialektisk BeteendeTerapi (DBT) i en del av den kognitiva 
terapin (Kåver & Nilsonne, 2004). DBT är inriktad på behandling av emotionellt instabila 
personlighetsstörningar präglade av ångest och självdestruktivitet. Man arbetar med tekniker och strategier 
att lära sig stå ut med svåra känslor utan att bli självskadande och att behålla och utveckla relationer. 
Mindfulness har sina rötter i Zenbuddismen och lär ut tekniker att vara medveten i nuet och acceptans. 
 

 



 

5 

scizoaffektiv psykos eller schizofreni och är i regel långvarigare (a a). Den viktigaste 
förutsättningen för en god behandling är den kontinuerliga kontakten i den öppna vården 
kombinerad med måttlig medicinering och att patienten efterhand lär sig om sin sjukdom 
och att vara uppmärksam på tidiga tecken på återfall (Cullberg, 2000). 
 
 Det är också i psykosbehandlingen A och O att tidigt sträva efter att förstå och att lyssna 
efter det patienten kommunicerar eller inte kommunicerar bakom psykosen. Ett rimligt 
förhållningssätt är att efter hand låta patienten bestämma och få inflytande över sin 
medicinering och behandlingsstrategi. Då kan vi, tror jag bidra till att höja patienternas 
förtroende för psykiatrin (a a s.261). 

1.2.6 Mani 
Mani eller bipolär affektiv sjukdom beskrivs av Cullberg (2000) som ett tillstånd präglat 
av uppskruvat stämningsläge, labilitet, försnabbad tankeförmåga, något av 
champangneberusning och en känsla av att livet leker (a a s.336). Nedsatt självkritik och 
stark motorisk oro är ofta kombinerat med irritabilitet, ibland med explosivitet. Ofta kan en 
längre periods sömnlöshet förvärra tillståndet. Inläggning kan krävas vid fullt utvecklad 
mani och då även medicinering, dock finns lindrigare hypomana stadier som kan skötas i 
öppenvården. Relativt goda medicinmöjligheter finns som verkar på lång sikt 
förebyggande. Då patienten är motiverad till kontakt och medicinsk behandling och lär 
känna sin sjukdom är prognosen ändå ganska god. Medicineringen kräver ofta en 
kontinuerlig provtagning och en planerad kontakt inom den öppna psykiatriska vården 
(Cullberg, 2000). 

1.3 Psykiatrisk omvårdnad 
Då den öppna vården flyttade ut från mentalsjukhusen byggdes team upp i den öppna 
vården som bestod av olika yrkeskategorier som skulle komplettera varandra (Gustavsson 
& Häggberg, 1994). 
 
 Den psykiatriska vårdpersonalen fick på egen hand hitta sina roller då det anställdes en 
större andel sjuksköterskor och skötare i öppenvården. Det låg nära till hands att välja 
bort sin sjuksköterske- och skötaridentitet för att med ny terapeutidentitet ”platsa” i 
teamet. I och med förändrad utbildning genom forskning och debatt har många vårdare 
dock hittat tillbaka till sin ursprungliga yrkesidentitet med omvårdnad som bas. För båda 
grupperna är samtalet fortfarande det viktigaste arbetsverktyget och ett förtydligande har 
skett när det gäller skillnad mellan omvårdnad och psykoterapi ( a a s.18-19). 
 
Den psykiatriska omvårdnaden bör vila på ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg, Segesten, 
Suserud, Fagerberg & Nyström 2003). Livsvärld är ett begrepp från den fenomenologiska 
filosofin som utvecklats av filosofen Husserl (1859-1938). Med livsvärld menas att man 
försöker beskriva världen så som den enskilda människan erfar den (Dahlberg, 1997). 
 
När vårdaren försöker förstå patientens livsvärld blir det möjligt att se hur möten med 
andra människor för dem som för oss andra alltid innehåller flera spelrum för möjligheter. 
Dessa kan dock bli beskurna på grund av patientens tolkning av situationen (Dahlberg, 
et.al.2003 s.59). 
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En vårdare som arbetar utifrån ett livsvärldsperspektiv bör alltså försöka förstå patientens 
tillvaro så som han eller hon själv förstår den. Om samvaron präglas av öppenhet kan 
vårdaren lära känna patienten och inte minst viktigt patienten kan lära känna vårdaren. En 
vårdare som frågar patienten vad denne behöver hjälp med istället för att ge förslag som är 
svåra för patienten att avvisa, visar både respekt för patientens integritet och en vilja att 
möta patientens livsvärld (Dahlberg et.al.2003). Vi förändras genom våra relationer till 
andra. Tack vare språket och dialogerna med andra människor runt omkring oss får 
tillvaron både mening och innebörd. Upplevelsen av att det finns en mening i tillvaron 
bekräftas genom att vi upplever samma saker och uppfattar liknande innebörder som andra 
gör ( a a ). 

1.4 Tre teoretiska modeller för psykiatriskt omvårdnadsarbete 
Hildegard Peplau (1991) presenterade för mer än femtio år sedan den första vetenskapligt 
förankrade omvårdnadsmodellen. Hon funderade över de mellanmänskliga relationernas 
betydelse inom omvårdnaden och hon uppmärksammade att de känslor som grundlagts i 
barndomen verkade överraska vuxna människor i samband med att de blev patienter. 
Omvårdnadssituationen kunde därmed innebära en ny möjlighet att bearbeta dessa känslor. 
Hon utgick från att detta var möjligt inom ramen för en bekräftande och accepterande 
vårdrelation (Peplau, 1991). 
 
Unni Lindström (1994) som formulerat en psykiatrisk version av Katie Erikssons 
omvårdnadstänkande, diskuterar bland annat likheter och skillnader mellan psykiatrisk 
omvårdnad och psykoterapi. Lindström anför att psykiatrisköterskans diffusa yrkesidentitet 
är ett resultat av de oklara gränserna mellan dessa båda kompetensområden. Hon använder 
själv psykodynamiska tilläggsteorier, men förankrar dem i en vårdvetenskaplig ansats och 
det sätt att se på omvårdnad som där beskrivs. Lindström talar bland annat om att den 
”vårdande hållningen” är betydligt mer flexibel inför patientens behov än den terapeutiska 
hållningen (a a). 

 
En tredje psykiatrisk omvårdnadsmodell som aktualiserats i Sverige har presenterats av 
Hummelvoll (1995). Hummellvoll ser den psykiatriska omvårdnaden ur ett frigörande 
perspektiv och han refererar bland annat till Ronald Laings (1960) antipsykiatriska rörelse 
från 60-talet. Möjligheten till egna val och förmåga att ta ansvar betonas. Mötet mellan 
vårdaren och patienten, som han betecknar med begreppet ”omvårdnadsallians” bygger på 
kunskap om samarbete och kommunikation. Patienterna bör få hjälp att pröva olika 
alternativ som kan ge dem ett mera innehållsrikt liv (Hummelvoll, 1995). 
 
Vård i dess mest äkta betydelse innebär att hjälpa en människa att växa, lära känna sig 
själv och sin inre styrka (Mayeroff, 1971). Vårdandet är ett naturligt mänskligt 
beteendemönster där kunnandet utgjorts av visdom förmedlat genom generationer och med 
kärleken till människan som kärnan i allt vårdande. Det innebär att ansa (bekräfta), leka 
och lära i en caritativ hållning dvs. i tro, hopp och kärlek. En verklig relation utgör ett sant 
möte mellan två människor och i relationen tillåts människan vara den hon är och att bli 
sedd (Eriksson, 1987,1992,1995). Relationen är läkande till sin natur, vilket för vårdaren 
innebär ett större ansvar för sin egen kunskap och medvetenhet om sina egna gränser, en 
tro på människans förändring (Andersson, 1994). 
 



 

7 

En strävan efter att bekräfta en annan människas värdighet måste speglas i en vårdande 
kultur. En vårdande kultur tar sig uttryck i ett vårdande förhållningssätt i personalgruppen 
och genom att pröva om principer och regler kan rättfärdigas mot de egna värderingarna, 
de etiska principerna och vårdandets idé (Åström, 1995). 
 
Stenbeck (1993) beskriver förutsättningar för att bli en bra vårdare som: 
- Vilja och mod att se och våga möta människan i djupet av hennes förtvivlan. 
- Att utveckla en värdegrund och en tro på omvårdnadens möjligheter. 
- Beakta värdighet och vara lyhörd. 
- Kunskap om människan/patienten. 
- Kunskap om sig själv som person. 
- Att förstå bekräftelsens betydelse. 
- Att konkret visa på möjligheter. 
- Att förmedla tro och hopp (a a). 

1.5 Det professionella bemötandet 
Det är svårt att dra en exakt gräns mellan terapi och professionellt bemötande som är en 
viktig del av omvårdnaden enl. Dahlberg (1992), dock handlar det om olika teorier. 
Terapeuten arbetar på ett djupare psykologiskt plan t.ex. med bortträngda intrapsykiska 
konflikter medan bemötandet i omvårdnaden har till syfte att tydliggöra, medvetandegöra 
samt öka förståelsen för nu aktuella känslor och upplevelser. Det har en terapeutisk effekt 
att bemöta en psykiskt störd människa på ett speciellt sätt utan att det för den skull 
betecknas som terapi. I den psykiatriska vården är bemötandet också en förstärkning och 
förlängning av terapin. Patienten kan t.ex. gå i terapi i två timmar per vecka och 
psykologen handleder vårdpersonalen som ger ett professionellt bemötande resten av tiden 
så att omvårdnaden samverkar med terapin (a a). Vid utförandet av vårdarbete integrerar 
vårdpersonalen på teknologisk nivå olika tekniker och teorier från psykologin, 
pedagogiken och sociologin men syftet och målen härleds alltid utifrån vårdvetenskapen 
(Mereness, 1972). 

1.6 Problemformulering 
Olika professioner, personal med olika yrkesutbildningar som arbetar på psykiatriska 
mottagningar gör att många olika synsätt och teoribildningar blandas. Kanske har 
omvårdnadens teorier och metoder inte blivit så tydligt definierade som många andra inom 
psykiatrisk vård. Omvårdnadspersonal kan ibland uppleva att deras insatser inte får samma 
uppmärksamhet och status som psykoterapeutisk behandling i öppenvården. Förändringen 
2001 har inneburit en större andel omvårdnadsverksamhet inom den ordinarie öppna 
psykiatriska vården i Skaraborg, det har också blivit en större mångfald vad gäller utbudet 
av omvårdnad och behandlingsinsatser. Det krävs också en öppenhet och en flexibilitet när 
man möter de patienter som söker hjälp i denna mellanvårdsform. Hur upplever då 
vårdpersonalen sitt omvårdnadsarbete? 
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2 SYFTE 

Syftet med arbetet är att beskriva personalens upplevelser av vårdandet inom psykiatrisk 
dagsjukvård och mobilt team utifrån frågeställningarna: 
– Hur upplevs möten med patienterna inom denna vårdform? 
– Hur funderar och reflekterar vårdpersonalen över innehållet i sitt omvårdnadsarbete? 

3 METOD 

3.1Ansats och datainsamling 
En kvalitativ ansats valdes för studien och intervju användes som datainsamlingsmetod. 
Metoden ansågs lämplig för att den möjliggör en förståelse för personens livssituation 
(Polit, Beck & Hungler 2001). Den kvalitativa forskningsintervjun definierar Kvale (1997) 
enligt följande en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. (a a s.13). Tanken var att 
genom de intervjuades berättelser få en beskrivning av den verklighet de arbetar i och få en 
större förståelse av omvårdnadsarbetet. 

3.2 Intervju  

Inledningsvis har informanterna ombetts att berätta om: 
– mötet och relationen med en patient  
– reflektioner om innehållet i omvårdnadsarbetet och att arbeta i olika vårdformer. 
Avsikten var att låta informanten berätta så fritt som möjligt kring ämnet som skulle 
studeras. Författaren följde sen upp med följdfrågor som svarade upp kring det som 
informanterna berättade. Utifrån denna inledning har målsättningen varit att intervjun ska 
få utformningen av en reflekterande dialog mellan författaren och informanten. Samtliga 
intervjuer skedde på informanternas arbetsplatser och tog ca 60-80 minuter i anspråk. 
Intervjuerna spelades in på band och varje intervju transkriberades dvs. skrevs ut ordagrant 
efter varje tillfälle. 

3.3 Urval 
Förförståelsen kan vara ett hinder för öppenheten, men utgör samtidigt en bra förutsättning 
för att utveckla kunskapen kring fenomenet (Dahlberg, 1997). Förförståelsen utgjordes av 
att författaren tidigare arbetat med dagsjukvård – mobilt team och därmed känner till 
verksamheten. Intervjuerna utfördes dock på två andra arbetsplatser med liknande 
verksamhet för att få större objektivitet i studien. Fyra informanter har deltagit i studien, 
två sjuksköterskor och två skötare som arbetar på dagsjukvård kombinerat med mobilt 
team beläget på två av öppenvårdsmottagningarna i Skaraborg. Förfrågan har först sänts 
till ansvarig vårdchef för tillstånd att genomföra intervjuerna och därefter till respektive 
föreståndare på mottagningarna. Frågan har därefter gått ut till de anställda om intresse att 
delta. De intresserade har fått en skriftlig information om syftet med studien och tankarna 
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med arbetet. Urvalet har skett främst utifrån intresse att delta och även med syftet att få en 
så mångfasetterad bild som möjligt. De intervjuade har olika yrkesutbildning och olika 
lång erfarenhet, från fyra till trettio års erfarenhet av psykiatriskt omvårdnadsarbete 

3.4 Analys 
Kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod. Enligt Dahlberg (1997) består 
den kvalitativa analysen av tre skeden: helhet – delar – helhet. Analysen är ingen linjär 
process utan en rörelse mellan helhet och delar av texten. Det kan också ses som en 
växelverkan mellan helhet och delar.  Studien är tänkt att undersöka, beskriva och förstå de 
intervjuades upplevelser av sitt arbete och att få fram sammanhang och begrepp. De 
enskilda transkriberade intervjuerna lästes igenom i sin helhet upprepade gånger i syfte att 
bli bekant med innehållet i intervjuerna och att skapa ett helhetsintryck. Efter att ha läst 
intervjuerna ett antal gånger i relation till studiens syfte, framträdde de meningsbärande 
enheterna varpå de ordagrant lyftes ur texten. Därefter strukturerades materialet genom att 
bärande ord urskildes ur meningarna som var representativa för dess innehåll. Sedan 
sorterades texter och citat med liknande innebörder och variationer, dessa tolkades och 
sattes ihop till olika teman. Detta mynnade ut i fem huvudteman: Att skapa en relation, 
flexibilitet, hantera och stå ut, låta det ta tid och reflektioner om innehållet i arbetet och att 
arbeta i olika vårdformer. 

3.5 Etiska aspekter 
Forskning är viktig och nödvändig för både individers och samhällets utveckling 
(Vetenskapsrådet, 1990). Den ska inriktas på väsentliga frågor och hålla en hög kvalitet. 
Detta kallas för forskningskravet vilket innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas, 
fördjupas och att metoder förbättras. Detta krav ställs ofta mot individskyddskravet dvs. 
individens rätt till integritet och utgör en självklar utgångspunkt för forskningsetiska 
överväganden. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav 
på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationen om studien och intervjuerna ska bygga på informerat 
samtycke, vara tydlig och lättfattlig. Den ska ha stor respekt för informantens frivilliga 
deltagande och informera om möjligheten att när som helst dra sig ur. Undersökningen ska 
garantera konfidentialitet dvs. i rapporten ska inte citat eller omständigheter som kan 
identifiera informanterna användas (a a). Informationen har getts både skriftligt och 
muntligt i god tid. Materialet har förvarats utom räckhåll för obehöriga och ska förstöras 
efter examinationen. 
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4 RESULTAT 

Resultatet av analysen redovisas ifrån följande teman: 
 
Att skapa en relation 
Flexibilitet 
Hantera och stå ut 
Låta det ta tid 
Reflektioner om innehållet i arbetet och att arbeta i olika vårdformer 

4.1 Att skapa en relation 
Resultatet visar att de anställda inom dagsjukvård och mobilt team använder sig själva och 
samtalet som främsta instrument och att de kan behöva reflektera över olika strategier för 
att bygga upp och skapa en relation. De reflekterar mycket med varandra i arbetsgruppen 
och även i sin handledning. De patienter de möter har kommit på uppdrag från annan 
person antingen på psykiatriska mottagningen eller på remiss från primärvården eller via 
egen anmälan. Patienterna har olika önskemål om hjälp och det kan vara en process med 
flera samtal innan man kommer fram till hur man ska arbeta. De intervjuade beskriver 
mötet som en viktig del av arbetet. Efterhand växer en relation fram i kontakten mellan 
vårdare och patient. Ett annat uttryck för att skapa en relation kan vara att skapa en allians 
med patienten. De intervjuade understryker vikten av varsamhet och försiktighet och 
beskriver också balansgången när det gäller att vara lyhörd, varsam och avvaktande. 
 
 Hon hade svårt att öppna sig i början, hon höll mycket inom sig så det gällde att hitta rätt 
och inte pressa henne. Ibland får man låta det ta lite tid och gå varsamt fram. Hon var ju 
ganska ung också, vi visste att hon hade en mycket traumatisk händelse bakom sig och att 
vi måste ta det försiktigt med henne. 
 
Förmåga till uthållighet nämndes också, ibland krävs det mycket uthållighet och tålamod 
för att få en bärande kontakt, så att patienten vågar lita på och knyta an till andra 
människor.  
 
Hon hade jättesvårt att uttrycka sig och prata med oss i början, men ju mer hon fick 
förtroende så kändes det vilken stark relation vi fick. Vi var två kontaktmän och vi var de 
enda vuxna då som hon hade en bra relation med. 
 
En av informanterna beskrev hur en deprimerad kvinna som var väldigt nedstämd och 
skygg till en början men efter många samtal med sin kontaktperson kände sig allt tryggare 
och klarade att ha kontakt även med andra patienter på dagsjukvården. Informanten 
berättar att hon försökte bygga upp ett tillåtande klimat med öppenhet och följsamhet där 
patienten fick bestämma takten. 

 
Jag försökte ta det som var här och nu och vi byggde upp en relation hon och jag. Vi fick 
en väldigt bra relation med tiden det kände jag, tror att hon kände detsamma. Jag är väl 
lite sån att jag försöker bjuda lite på mig själv också inte nåt jättepersonligt men att man 
försöker visa att man är en människa också. 
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4.2 Flexibilitet 
Flera av de intervjuade beskriver att den halvöppna vården ger dem som arbetar där 
möjlighet till större flexibilitet jämfört med arbetet inom den slutna vården och inom 
traditionell öppenvård. 
 
Patienterna har möjlighet att höra av sig direkt då det krisar t.ex. via telefonkontakt med 
mobila teamet som också kan göra hembesök. Traditionella öppenvården har ofta inte den 
möjligheten då det är tidsbokat. Mycket är ju till för att förhindra inläggning i den slutna 
vården. 
 
Många patienter kan i början ha svårt att lita på andra människor och att knyta an vilket 
innebär att de kan behöva en period i början med lite tätare besök på dagsjukvården då de 
lär känna sina kontaktpersoner. Efterhand då de känner sig tryggare kan besöken glesas ut 
och patienten har alltid möjlighet att ringa när som helst. 
 
En av de intervjuade beskriver hur möjligheten att åka hem till patienten gör arbetet mer 
flexibelt. Det mobila arbetet kan fungera som ett skyddsnät, den mobila personalen kan ha 
tätare kontakt med patienten vid försämring och för att stötta upp. Ibland kan det vara 
svårigheter t.ex. när det börjar bli aktuellt med inläggning och patienten inte är med på det. 
Kanske har en anhörig hört av sig och berättar att läget är ohållbart hemma. Ofta handlar 
det om ett psykotiskt eller maniskt tillstånd då patienten kanske inte sovit på flera dygn. 
Patienten har kanske hallucinationer och uppfattar andra som fientliga. Informanten 
beskrev en sådan situation då den distriktsläkaren som var med ut var ganska osäker och 
inte tyckte att det var så farligt vid det tillfället så att vårdintyget5 fick vänta. Det skrevs 
dock en vecka senare då det blev ännu mer kritiskt. Som mobil personal kan detta kännas 
frustrerande, de får då avvakta, finnas tillgängliga för anhöriga och vara beredda att genast 
åka ut igen när det behövs. 
 
Det blir de anhöriga som får ta ett väldigt tungt lass där och det känns inte bra för oss som 
personal, att inte kunna hjälpa då när det verkligen behövs. 
 
Att åka hem till patienter kräver också en flexibilitet, en beredskap att möta olika 
situationer. En riskaspekt kan ju finnas ibland när mobila teamet åker ut till vissa patienter. 
En grundregel är att i stort sett alltid åka ut två personal för säkerhetens skull. En 
drogpåverkad eller fullt psykotisk patient kan ju i sin sjukdom bli farlig och i vissa lägen 
får man kalla in polisen. 
 
Eftersom vi aldrig vet vad vi möter om det är en ny situation då kanske en anhörig ringt 
försöker vi att vara förberedda, det man nu kan förbereda. Vi försöker alltid kontakta 
patienten först och kollar att det är OK att vi kommer. Vi går inte in om patienten säger 
nej. Vi informerar övrig personal vart vi åker och har alltid mobiltelefonen med oss. Vi 
försöker få till en diskussion med en läkare innan. 

                                                 
5 Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (SOU, 1992). Läkarbedömning vid två tillfällen krävs då en patient 
har en allvarlig psykisk störning av den grad att han/hon bedöms vara till fara för sig själv eller andra. 
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4.3 Hantera och stå ut 
En av informanterna berättade om en patient som hade mycket humörsvängningar och 
självmordstankar som kom plötsligt och att hon ibland ville skada sig själv. 
En stor del av arbetet handlar om pedagogik, att lära patienten hur man kan stå ut. 
Informanten beskrev hur de försökte lära patienten om ångesthantering om vad som händer 
i kroppen vid ångest och hur man kan hantera det. Tekniker och strategier för att stå ut kan 
vara avslappning och mindfulness liksom att våga ta emot hjälp som att ta kontakt med 
någon och prata igenom situationen. 
 
Det var svårt att veta hur hon mådde och det kunde skifta snabbt, hon kunde få nattsvarta 
tankar, vilja skada sig själv från att ha mått bra precis innan. Hon litade då inte på sig 
själv. Hon kunde också vara ganska avvisande och taggig då hon mådde som sämst. 
 
Även vid depression kan strategin att hantera och stå ut vara viktig. Informanten berättade 
hur kontakten var med den deprimerade kvinnan och att det var en lång process innan det 
blev bättre. 
 
Jag stöttade ju henne mycket här och nu, men även att hantera livet och härda ut på något 
sätt. Hon led mycket, grubblade på allt, småsaker blev jättestora, hon grubblade på om 
hon alls ville leva och hon tappade livslusten liksom. Hon visade ju väldigt många olika 
sidor då och jag kände att som min roll måste jag gå in och stötta henne och ge hopp. 
Jobba på det som hon faktiskt kunde, hon hade ju mycket kapacitet också det kändes viktigt 
att jobba med friskhetsbitarna hos henne också Jag försökte jobba konkret med att ställa 
frågor för att få fram svaren inom henne själv. Jag vet ju av erfarenhet att det brukar 
vända efter ett tag och det gäller att bygga upp en relation och ge patienten hopp så att 
hon vågar tro på en förbättring. Sen blev hon också mycket annorlunda när det vände och 
hon blev bättre. Hon strålade liksom.  

4.4 Låta det ta tid 
Informanterna funderade över betydelsen av hur lång tid det kan ta innan patienten blir 
bättre. 
Flera informanter understryker tiden som en positiv faktor. Att patienten får känna lugn 
och ro och har möjlighet att styra och läka i sin egen takt. En av informanterna beskriver en 
patient som var mycket forcerad, stressad och effektiv och som inte ville ge sig tid utan 
bara for runt. Hon uppfattade att patienten hade det lite som skydd för att hålla skenet 
uppe, att inte visa sig sårbar och inte visa att hon mådde dåligt. Kontaktpersonerna såg det 
som sin uppgift att bromsa henne och låta henne landa och känna efter inom sig själv. 
Patienten lärde sig det med tiden och kunde även höra av sig när hon mådde som sämst i 
stället för att rispa sig och hetsäta. 
 
Det fick ta den tid det tog, hon har fått ”vänt sig in” här hos oss utan att ha press på sig. 
Att hon kunde komma hit och bara vara. Tillvaron på dagsjukvården kan beskrivas som ett 
tolerant inte så kravfyllt sammanhang där man träffar och lär känna olika människor i en 
tillåtande miljö och kan bara vara. En sådan miljö kan vara läkande i sig.  
 
Tidsaspekten har varit föremål för diskussioner inom dagsjukvården tidigare, 
tremånadersgräns har diskuterats som ett slags mått på behandlingseffektivitet. Det har 
dock även utvecklats en modell med individuella behandlingsplaner och målplanering i 
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samråd med patienten och kontinuerliga utvärderingar för att ha en mätning och ett 
kvalitetsmått på vad som sker. Detta framkom i intervjuerna som positivt och mycket bra 
som arbetsinstrument. Det tar ju också fram patientens egna resurser och önskemål av vad 
han/hon vill ha hjälp med så att omvårdnadens insatser hamnar rätt. 
 
En del patienter kan behöva lite längre tid och behöva landa här lite för att få chans att 
hitta sina resurser. 

4.5 Reflektioner om innehållet i arbetet och att arbeta i olika vårdformer.  
Jämförelse gjordes av öppen och sluten psykiatrisk vård, informanterna beskrev hur både 
patienter och personal kunde uppleva det. Detta utifrån den strukturförändring som skett i 
Skaraborg och då en stor del av dem som arbetar i den nuvarande formen dagsjukvård – 
mobilt team tidigare även har arbetat inom sluten vård. 
 
Det är inte så styrt som det kunde vara i den slutna vården med rutiner och läkarbeslut och 
så. I den öppna vården är man friare att lägga upp arbetet ihop med patienten och man 
jobbar mer i team runt patienten. 
 
En informant reflekterade kring sitt tidigare arbete i sluten vård med avseende på låsta 
avdelningar och tvångsvård. 
 
Ibland är det som att spärrarna släpper innanför dörrarna i slutenvården, patienten som 
kommer in vet att han/hon blir omhändertagen och regredierar. Det dröjer ofta längre tid 
innan det händer i öppenvården. Sen finns det ju en risk att miljön på en låst avdelning 
”triggar” igång istället för att dämpa vissa beteenden. Det är inte tillåtet men ändå tillåtet 
att bete sig ”dumt”.  
 
Det kan vara rädsla från både personal och patienter som orsakar en spänd stämning på en 
låst avdelning, det kan ju finnas en riskaspekt för hot och våld också. Det tar ofta ett tag 
innan personal och patient kommer underfund med varandra vid tvångsinläggning, en 
situation som kan väcka mycket känslor. Patienten kan känna sig kränkt av 
frihetsberövande och medicinering. 
En informant beskrev kontakten på dagsjukvården med patienter som ville skada sig eller 
pratade om självmord som stundtals problematisk. 
 
 När man märker att patienten har mycket svarta tankar som att det vore bättre om... Då 
måste det till en överenskommelse med patienten vad man ska göra, att han/hon genast hör 
av sig när det känns ohållbart. 
 
Det kan då behövas en tätare kontakt och kanske en snar läkarbedömning eller inläggning. 
Att slussa patienterna vidare efter tiden på dagsjukvården då patienten är på bättringsvägen 
togs också upp. Ofta är det yngre patienter som varit sjukskrivna länge och som har hamnat 
utanför systemet och som behöver extra hjälp med att hitta sysselsättning eller komma ut 
på arbetsmarknaden. Anhörigkontakten och svårigheten att få till stånd en naturlig kontakt 
med anhöriga togs också upp. Det kan vara värdefullt att tidigt försöka samla nätverket 
runt patienten. 
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Vi glömmer i psykiatrin lätt att patienten har ett sammanhang. Om patienten är positiv är 
det mycket vunnet med att ta med de anhöriga åtminstone i något samtal. 
 
Förslag framkom också på utveckling av behandlingen på dagsjukvård och mobilt team. 
Mer gruppbehandling föreslogs, då det medför många fördelar genom att patienterna lär 
känna och lär av varandra. Funderingar fanns också runt samverkan med den slutna vården 
och att samarbetet behöver utvecklas. Problemet är att många avdelningar i den slutna 
vården skapar många samarbetspartners. Det behövs gemensamma diskussioner och 
utbildningar så att personal inom den slutna och den öppna vården lär känna varandra 
bättre. Funderingar fanns runt organisationen då delar av den slutna vården 2001 flyttades 
till Falköping. 
 
Det var ändå en miss att stänga KSS-kliniken, samarbetet var enklare då och mobila 
teamet tillbringar otroligt mycket tid idag på vägarna med att transportera patienter till 
den slutna vården i Falköping. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att få ta del av hur personal inom dagsjukvård och mobilt team 
upplever sitt arbete och sina möten med patienterna inom psykiatrisk 
öppenvårdsverksamhet. För att kunna närma sig forskningsproblemet användes en 
kvalitativ ansats. Fyra intervjuer genomfördes med personal verksamma vid två olika 
öppenvårdsmottagningar i Skaraborg.  Via dessa intervjuer önskade författaren utveckla en 
större förståelse för informanternas beskrivningar om innehållet i sitt omvårdnadsarbete 
och av mötet med patienter de träffat. En vanlig invändning mot tolkningar av intervjuer är 
att olika uttolkare hittar olika innebörder i samma intervju. Sådana invändningar bygger på 
antagandet att det föreligger en genomgripande generaliserande sanning beträffande 
tolkningen av en text (Kvale, 1997).  Informanterna fick några dagars betänketid efter 
skriftlig förfrågan om deltagande per brev. Vid telefonkontakt med informanterna 
uppfattades ett genuint och äkta intresse från informanterna att delta i studien via 
intervjuer. 
 
Inom en kvalitativ forskningsansats där företeelser beskrivs i perspektiv av hur de erfars 
diskuteras validitet, reliabilitet och generalisering på ett annat sätt än inom kvantitativ 
forskning. Vid en kvalitativ ansats avser validiteten att det som är relevant i sammanhanget 
mäts medan reliabiliteten avser huruvida mätningen sker på ett tillförlitligt sätt (Dahlberg, 
1997). I denna studie med en kvalitativ ansats kan en validitetsbedömning göras 
beträffande informanternas uttalanden, huruvida de är tillförlitliga eller inte. 
Utgångspunkten vid intervjuerna var att ta reda på hur personalen upplever möten och 
relationer till sina patienter i sitt omvårdnadsarbete. Intervjuerna medförde en dialog 
mellan författaren och informanten, dessutom gavs utrymme för reflektion där också 
många känslor kom till uttryck. Dessa reflektioner och känslor går inte att diskutera utifrån 
termer som mer eller mindre tillförlitliga utan erfors vid intervjutillfället som personliga 
och äkta. 
 
 En annan aspekt på reliabiliteten i kvalitativ forskning är den kommunikation som uppstår 
mellan forskaren och hans informatör som författaren upplevde som bra och öppen. 
Ytterligare intervjuer hade varit möjligt men de fyra intervjuerna innehöll tillräckligt med 
material för det fortsatta arbetet. Undersökningens storlek är inte heller det väsentliga i 
kvalitativa studier utan det är innehållet i data och informanternas reflekterande över saker 
och ting i sin yrkesutövning som är av betydelse (Dahlberg, 1997). Är resultatet av studien 
generaliserbart? Resultatet utgör inte en allmängiltig ”sanning” beträffande hur personal 
inom dagsjukvård – mobilt team upplever sitt arbete. Generaliserbarheten får bedömas av 
läsaren själv. Många inom den psykiatriska verksamheten känner säkert igen sig i 
beskrivningarna av möten och relationer med patienter under den process och den tid det 
tar innan patienten tillfrisknar och mår psykiskt bättre. 

5.2 Resultatdiskussion 
Inom vårdvetenskapen anses att relationen mellan vårdaren och patienten utgör grunden i 
den psykiatriska vården, där vårdarens vårdvetenskapliga kunskaper och 
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omvårdnadskompetens kombinerat med en egen prestigelöshet utgör ett fundament i 
vårdrelationen. Vårdaren arbetar med sig själv som främsta instrument (Dahlberg et al, 
2003). Detta tycks inte bereda informanterna i studien några stora problem, de är ganska 
trygga i sin roll överlag och förespråkar en lyhördhet och en respekt i patientkontakten. 
 
Peplau (1991) understryker relationens betydelse mellan patient och vårdare. Hon 
beskriver omvårdnaden som en relation mellan två individer, där finns inget rutinmässigt, 
inget färdigt manuskript. Mötet bygger på respekt och aktivt lyssnande. Hon lyfter fram 
kärnan i vårdandet, fokuserad på relationen och interaktionen samt vårdarens 
interpersonella kompetens. Nyström (2007) lyfter i en artikel fram Peplau psykodynamiska 
teori från 50-talet ”interpersonal relation” och dess aktualitet som en mycket användbar 
modell i hälso och sjukvården idag ( a a ). Tydliga paralleller kan ses mellan intervjuernas 
resultat och Peplaus teorier vad gäller relationens innehåll, respekt och lyssnande och att 
det inte finns något färdigt manuskript, vårdaren får prova sig fram. 
 
Ett annat uttryck för relation kan vara att skapa en allians med patienten vilket är ett allt 
vanligare begrepp inom psykiatrin. Svedberg (2007) beskriver i sin avhandling positiva 
samband mellan en patients fungerande allians med en personal, patientens 
tillfredsställelse med den psykiatriska vården och empoverment dvs. patientens känsla av 
att vara delaktig och att kunna påverka sin vård. Intervjuerna i denna studie handlar mycket 
om att bygga upp en relation och att få en allians, något som kan ta ett tag med många 
möten. Uthållighet och att gå varsamt fram nämns också. Det kan ta olika lång tid innan 
patienten vågar lita på och knyta an till sina kontaktpersoner. Begreppet knyta an används 
en del i psykiatriskt vardagsspråk. Det har sin grund i Bowlbys teori om anknytning 
(attachment), där han beskriver barnets tidiga känslomässiga anknytning till en förälder. 
Störningar i denna tidiga relation kan påverka förmågan att knyta an, få bra relationer 
genom hela livet (Bowlby, 1994).  
 
Kontakten med patienter som vill skada sig själva och som uttalar tankar om att inte vilja 
leva beskrivs av informanterna ibland som problematisk. Detta hör till psykiatrin och är 
inget nytt då självmordsstatistiken är hög och många psykiatriska patienter är i riskzonen. 
Det är upp till varje personal som möter detta att vara lyhörd för allvaret i det och att vidta 
åtgärder – läkarbedömning, extra tät kontakt en period, medicinering eller inläggning då 
det finns hög risk för självmord. Det kan dock ibland upplevas som att det kan ”gå 
inflation i risken” då det återkommer hos samma patient ofta. Det kan bli ett ständigt hot 
som gör att det blir svårt att ställa krav på patienten. Det krävs då ett fungerande muntligt 
avtal med patienten, att han/hon lovar att höra av sig då det blir för jobbigt och att försöka 
bygga upp ett förtroende. Detta behöver ständigt reflekteras över, utbildning behövs 
kontinuerligt och handledning. Beskow, Palm & Ehnvall (2005) beskriver mötet med 
suicidala patienter:  
 
Att möta en människa i hennes lidande, att finnas till och att lyssna ökar direkt personens 
självmedvetande. Hon finns till som person och kan trevande formulera det som förut tedde 
sig omöjligt att formulera (a a s.99). Ett huvudproblem inom suicidaliteten är just känslan 
av separation, att vara skild från, att inte höra till (a a s.88). 
 
Beskow (1987) beskriver i en artikel rekommendationer för psykiatriska verksamheter för 
att förebygga suicid: En utvecklad suicidbedömning, en metod för att intervjua och 
kartlägga suicidrisken hos patienten, att bedöma när inläggning behövs, vidta 
säkerhetsåtgärder såsom övervakning av patienten i sluten vård då risken bedöms som 
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allvarlig. Utvecklade vårdprogram kan behövas och kontinuerlig utbildning i suicidologi. 
Han rekommenderar också evaluering och uppföljning efter att ett självmord skett under 
vårdtiden för att lära, förbättra och förebygga (a a).  
 
Personalens aspekter på mobilt arbete togs också upp. Balansgången beskrevs vid kontakt 
med patient och anhöriga då det var näst intill ohållbart i hemmet. Det var ibland 
nödvändigt att avvakta, då patienten inte var i tillräckligt dåligt psykiskt skick för att vara 
vårdintygsmässig trots de anhörigas signaler om att de behövde hjälp. Mobila teamet fick 
då försöka stötta upp och finns till hands tills vidare. En riskaspekt beskrevs ibland då 
mobila teamet fick uppdrag till en okänd patient och inte riktigt visste vad de skulle möta. 
Psykiatrisk vård är sannolikt en uttalad riskverksamhet när det gäller våld och hot. Antalet 
anmälda fall har ökat under nittiotalet och framåt (Arbetslivsinstitutet, 2000 s.15).  
 
Flera av informanterna har tidigare arbetat många år inom den slutna vården och gör 
jämförelser mellan det arbetssättet och det nya i halvöppen vård. En informant beskrev 
förändringen som mestadels positiv. Personalen möter patienten förhoppningsvis i ett 
tidigare skede än inom den slutna vården och får som enskild större frihet att lägga upp sitt 
arbete och får möjlighet att använda sina kunskaper. Patienten kan också lättare få hjälp på 
hemmaplan. I den slutna vården var personalen mer styrd, patienterna var i sämre skick 
förstås och mycket beslutades via läkarronderna. Vårdpersonalen har nu också mycket stöd 
av övriga psykmottagningen, ett samarbete som utvecklats med tiden och blivit bättre men 
som inte var så självklart från början. Ett av målen med dagsjukvård-mobilt team är ju att 
förhindra inläggning i slutenvården och att möjliggöra en tidigare utskrivning. Det är ju 
oftast nödvändigt med sluten vård när patienten väl blir inlagd men platserna har minskat 
och bara de med störst behov blir inlagda. 
 
Vid intervjuerna framkom att samarbete mellan öppen och sluten vård ibland kan vara ett 
bekymmer. Förslag fanns på att hospitera mer hos varandra för att lära känna varandra 
bättre. Förslag framkom också på utveckling av behandlingen inom dagsjukvården -mobilt 
team. Gruppbehandling föreslogs pedagogiska grupper t.ex. Ångestskola eller Ett 
Självständigt Liv- ett psykopedagogiskt program för psykoser (ESL, 2008). På en 
dagsjukvårdsenhet har man en ”tjejgrupp” ett antal gruppträffar med diskussioner och 
undervisning i olika teman. En informant påtalar bekymmer ibland med att slussa vidare 
patienterna efter avslutad vårdperiod på dagsjukvården. Det gäller framför allt unga 
personer med fortsatt behov av rehabilitering inför arbetslivet. Detta är dock på gång att 
förbättras och utvecklas inom kommunens psykiatri och inom arbetsmarknadsenheten som 
profilerar sig mer mot dessa personer. Funderingar fanns i en intervju på att 
anhörigkontakten lätt glöms av i psykiatrin, det gäller ju all psykiatri. Risken finns att den 
vårdande blir så inriktad på patienten att det glöms bort att han/hon har ett sammanhang. 
Mobila teamet kan hjälpa till med krisstöd av anhöriga, de kan också vid behov länka 
vidare till vidare samtalskontakt i primärvården. De kan även informera om att det finns en 
anhörigförening.  
 
Förändringen mot öppnare vårdformer ställer andra krav på personalens förmåga att lyssna 
in patientens egen vilja och behov. Magnusson, Severinsson & Lützen (2002) beskriver i 
en artikel hur den strukturella förändringen inom psykiatrin i Sverige ställer andra krav på 
psykiatrisjuksköterskans förmåga till interaktion med patienter i ”hembaserad vård”. I den 
nya öppenvården kommer personalen närmare patienters dagliga tillvaro och behöver 
utveckla nya vägar för att möta patienterna och etablera relationer utifrån ett klientbaserat 
perspektiv. De beskriver i artikeln relationen till patienter med långvariga psykiatriska 
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problem i patientens hem jämfört med tidigare arbete i slutenvård där sjuksköterskan hade 
ett större ”ansvar” för den inlagda patienten (Magnusson et.al.2002). Det går att dra 
paralleller till intervjuerna och reflektioner om skillnaden i att arbeta i öppen kontra sluten 
vård. Det fanns mer upparbetade regler och rutiner i den slutna vården och det var på ett 
sätt enklare, ansvaret för patienten var mer reglerat. I den öppna vården tar patienten över 
ansvaret på ett sätt för sin tillvaro och sin behandling, det krävs då nya metoder och 
arbetssätt att lyssna in och vara lyhörd för patientens egna behov och vilja. 
 
Denna studie har gett en kunskap och en bekräftelse på att det bedrivs ett viktigt och 
kvalitativt arbete på halvöppna verksamheter dagsjukvård – mobilt team i Skaraborg. 
Rapporten VGR`s regionala utvecklingsplan för psykiatri (2005) förordar bland annat att 
utvecklingen av fler öppna och alternativa vårdformer bör fortsätta. Detta kan vara till 
exempel korttidsboende i anslutning till dagsjukvård – mobilt team och framför allt en 
ökad samverkan mellan huvudmännen, kommunens psykiatriska vård, primärvården och 
landstinget psykiatriska vård. I utvecklingsplanen pekas också på en möjlighet att utveckla 
de mobila teamens tillgänglighet och arbetsformer liksom dagsjukvårdens. Mobila teamen 
är idag tillgängliga på dagtid klockan 8-17 men hos många patienter ökar ångestnivån och 
behovet av kontakt på kvällstid. Förhoppningsvis ser man i framtida planering hur 
värdefull och kvalificerad den resurs är som finns i dag inom dagsjukvård och mobilt team. 

5.3 Fortsatt forskning 
Det vore värdefullt och intressant med en fördjupad forskning om personalens erfarenheter 
av kontakten med patienter i psykiatrisk vård. Intressant vore också att undersöka hur 
patienterna upplever kontakten med dagsjukvård – mobilt team för att få med patient och 
brukaraspekten. En annan aktuell fråga i vården är begreppet evidens dvs. många frågor 
finns angående vad i psykiatrisk behandling som räknas som evidensbaserat. Statens 
Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU`s rapporter) lämnar en del frågor om de 
behandlingar t.ex. ljusterapi som inte går att mäta på samma villkor som t.ex. 
läkemedelsbehandling, som lättare kan utvärderas kvantitativt genom t.ex. randomiserade 
studier och placebotester. 
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Förfrågan om studie 
 
 
 

Sedan psykiatrireformen 1995 har det skett en minskning av slutenvårdsplatser i hela landet. 
Det har därefter utvecklats fler öppna och halvöppna vårdformer (Regional utvecklingsplan 
för psykiatrin, 2005) för att möta de psykiskt sjuka patienternas behov. I Skaraborg startade 
2001 en verksamhet med dagsjukvård och mobilt team på tre vuxenpsykiatriska mottagningar 
som ett komplement till slutenvårdens minskade vårdplatser. Dessa verksamheter har nu varit 
igång några år, har integrerats med den övriga öppenvården och har till stor del funnit sina 
former. Patienternas behov är skiftande, en stor del av patienterna är unga, utan planerad 
sysselsättning. Diagnoserna är varierande t.ex. är patienter med personlighetsstörning vanligt 
förekommande med deras behov av längre tids behandling och stöd.  
 
Med anledning av denna bakgrund är jag Christina Jungner intresserad av att i mitt 
examensarbete i omvårdnad undersöka hur personal i mobilt team och dagsjukvård ser på sitt 
arbete och hur de upplever vårdandet av patienterna. Jag hoppas att studien kan ge en 
fördjupad kunskap om vårdandet efter förändringen mot mer öppna vårdformer i psykiatrisk 
verksamhet. Jag går nu på högskolan, ska påbörja min C-uppsats 10 poäng i Omvårdnad. Min 
handledare heter Rune Svanström, är gästlärare på Institutionen för Vård och Natur på Skövde 
högskola, han är även knuten till Skaraborgsinstitutet. Metoden jag har tänkt använda är 
kvalitativ innehållsanalys med intervjuer som spelas in på band. Deltagandet i studien är 
frivilligt och kan avbrytas av informanten när som helst. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och det kommer inte att gå att känna igen dem som deltagit i studien. Jag önskar 
genomföra studien på två av verksamheterna genom att intervjua några av de sjuksköterskor 
och skötare som arbetar där. Undertecknad ber om tillåtelse att få genomföra denna studie i 
den psykiatriska öppenvården. Jag kommer att ta kontakt några dagar efter detta utskick. 
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Information till dig som är intresserad av att delta i studien 
 
 
 
 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag hoppas 
att studien ska ge en fördjupad kunskap om vårdandet efter förändringen mot mer öppna och 
halvöppna vårdformer i psykiatrin. 
 
Jag kommer att ställa några intervjufrågor om hur ser på ditt omvårdnadsarbete och upplever 
möten med patienter inom dagsjukvård och mobilt team. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band, skrivas ut ordagrant för att analyseras och 
sammanställas. Det kommer att förvaras utom räckhåll för obehöriga och kommer att 
förstöras efter examinationen. Din anonymitet försäkras liksom uppgifter som kan härledas 
till speciell person. Jag hoppas att du tycker det verkar intressant att delta i så fall bokar vi en 
tid för intervju. Har du fler frågor går det bra att skicka mail eller att ringa. 
 
 
 
 

Skövde 06 09 20 
 
 
 

Christina Jungner 
Psykiatriska mottagningen Skövde 

E-mail: XXXXX 
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