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Sammanfattning    

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot psykiatri har en nyckelroll när det gäller 

existentiell omvårdnad. Utifrån vårdvetenskaplig teori kring livsvärld och intentionalitet 

betonas vikten av att som specialistsjuksköterska försöka förstå det som patienten 

förstår. Genom att koppla detta till personcentrad vård skapas förutsättningar för att 

närma sig patientens existentiella behov. För att kunna problematisera vad existentiella 

behov är behöver den som vårdar exempelvis förhålla sig till begrepp som religiositet, 

andlighet och kultur. I mötet med patienter som drabbats av psykossjukdom där 

verklighet och overkligt samexisterar inlemmas ytterligare dimensioner i patientens 

perspektiv vilket gör vården komplex. Vi ställde oss därför frågan hur erfarenheterna ser 

ut när det gäller existentiell omvårdnad hos specialistsjuksköterskor inom 

psykosvården. För att undersöka detta valdes en fenomenologisk ansats utifrån en 

livsvärldsteoretisk grund. Åtta öppna intervjuer genomfördes och transkriberades. 

Därefter genomfördes en innebördsanalys och tre innebördsteman identifierades. Dessa 

fick rubrikerna Strävan efter att förstå det annorlunda, Balans mellan närhet och 

distans och Vårdrelation och allians. Slutsatserna landade i att det dels krävs mod för 

att våga bedriva existentiell omvårdnad. En annan förutsättning är att 

specialistsjuksköterskan även behöver ha självkännedom och tillåta sig att bli inbjuden, 

eller för den delen uppbjuden, till något som kan liknas vid en ”existentiell dans” med 

patienten. Något som är avgörande för att kunna få patientens tillåtelse att bedriva 

existentiell omvårdnad är också en så pass god vårdrelation att det utvecklas en allians 

mellan specialistsjuksköterska och patient. Då skapas förutsättningar för en vårdande 

vård där både kroppsliga och existentiella behov kan tillgodoses. 

 

 

Nyckelord: Existentiell omvårdnad, andlig omvårdnad, existentiell hälsa, psykos, 

intervju 
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INLEDNING 

Vid psykossjukdom suddas gränsen ut mellan vad som är verkligt respektive overkligt. I 

författarnas arbete inom psykosvården har det uppmärksammats att patienter ofta ger 

uttryck för existentiella behov. Samtidigt uttrycker patienterna att de inte blir lyssnade 

på och att dessa behovs förbises av personalen. Erfarenhetsmässigt så är författarnas 

upplevelse att mycket fokus riktas mot läkemedelsbehandling samtidigt som 

specialistsjuksköterskans uppgift är att möta såväl kroppsliga som existentiella behov. I 

föreliggande studie vill vi därför undersöka vilka erfarenheter som finns bland 

specialistsjuksköterskor inom psykiatri på det här området. I en tid då personcentrerad 

vård implementeras på bred front i vården betonas det unika med varje patient och 

existentiella behov benämns specifikt som ett område mot vilket vården ska inriktas. Av 

denna anledning anser vi att området behöver beforskas och det motiverar vårt 

ämnesval. 

 

 

BAKGRUND 

Psykossjukdom  

Psykossjukdom är ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar som har det 

gemensamma att de leder till en förändrad verklighetsuppfattning (Malm, Lindström & 

Wieselgren, 2010, s. 285). Den vanligaste diagnosen inom detta spektrum är schizofreni 

och förekomsten av denna sjukdom är att 4-7 personer per 1000 personer drabbas vilket 

ter sig vara konstant över tid (Saha, Chant, Welham & McGrath 2005).  Förekomsten är 

densamma i olika delar av världen (Malm, Lindström & Wieselgren 2010, s. 285). 

Statistiskt sett så är dock förekomsten något högre i storstadsområden där det finns en 

hög andel utlandsfödda liksom i områden med lägre socioekonomisk status 

(Socialstyrelsen 2014). Det går inte att statistiskt att se någon skillnad i förekomsten hos 

män respektive hos kvinnor. Däremot har det kunnat påvisas att sjukdomsförloppet 

tenderar att se annorlunda ut (Leung & Chue 2000). Vanföreställningar beskrivs som 

det vanligast förekommande symtomet vid schizofreni. Det handlar då om en personlig 

uppfattning om vad som är riktigt och sant vilket inte stämmer överens med 

verkligheten. Patienten i fråga låter sig inte övertygas om felaktigheten i dennes 

uppfattning trots uppenbara bevis. Hallucinationer är ytterligare ett symtom vid 

schizofreni och det vanligaste är hörselhallucinationer (Malm, Lindström & Wieselgren 

2010, ss. 286-287). Kognitiva störningar och brister såsom uppmärksamhetsstörningar 

och minnesstörningar är också en central aspekt i sjukdomsbilden och jämförs med 

svårigheter som kan ses hos personer med allvarliga hjärnskador (ibid, s. 289). Män har 

mer så kallade negativa symtom vilket innebär flacka affekter och ett socialt 

undandragande. Kvinnor däremot uppvisar mer av affektiva symtom som exempelvis 

hörselhallucinationer eller känslor av att vara förföljda (Leung & Chue 2000).  

Beträffande behandling av psykossjukdom betonas vikten av psykosociala insatser och 

ett antal rekommendationer har utarbetats av Socialstyrelsen (2011) samt prioriterats 

utifrån vetenskapligt publicerade studier. Exempel på sådana insatser kan vara att 

erbjuda familjeinterventioner, social färdighetsträning, anpassat boende eller 

individanpassat stöd till arbete. Sådana psykosociala insatser syftar till att minska 

symtom, höja livskvaliteten och öka målgruppens delaktighet i samhället (ibid). Den 
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farmakologiska behandlingen består huvudsakligen av olika former av 

antipsykosläkemedel vilka har den gemensamma kliniska egenskapen att de reducerar 

psykotiska symtom. Blockeringen av D2-dopaminreceptorn är den vanligast 

farmakodynamiska effekt bland antipsykosläkemedlen. Den farmakologiska 

behandlingen är symtomatiskt inriktad då någon botande behandling inte finns i 

dagsläget. Däremot finns en gynnsam påverkan på psykossjukdomens förlopp (Wiesel 

2010, ss. 526-527). Kvinnors mottaglighet för antipsykotisk medicinering är fysiskt sett 

ofta bättre vilket även bidrar till att prognosen för kvinnor rent statistiskt sett är bättre 

(Leung & Chue 2000) Hos personer med psykossjukdom beskrivs en slags existentiell 

hemlöshet utifrån upplevelsen att vara exkluderad från sin egen kropp, från andra 

människor och från den vanliga vardagen (Syrén 2014, s. 194). Fuchs (2005) 

förespråkar en livsvärldsbaserad omvårdnad för att öka förståelsen av patienter med 

psykisk ohälsa.  

 

 

Specialistsjuksköterskans funktion 

Att leda, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet runt en patient ingår i den 

psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetensområde (Psykiatriska Riksföreningen 

för sjuksköterskor (PRF) 2014). Med specialistsjuksköterska avses i denna studie alltid 

sådana med inriktning mot psykiatrisk vård. I kompetensbeskrivningen fastslås även att 

centrala delar av specialistsjuksköterskans funktion är att verka för delaktighet från 

patienter och närstående liksom att vara uppmärksam på samhälleliga och etiska 

aspekter inom vård och omsorg. I psykiatrisk omvårdnad betonas helhetsperspektivet på 

människan oavsett livsförhållanden och levnadsvillkor och patienterna ska erbjudas 

insatser som syftar till att stärka patientens känsla av kontroll över sitt eget liv och sin 

förmåga att hantera känslor av meningslöshet. Det ingår även att stötta patienten i att 

formulera rimliga livsmål, uppnå personlig utveckling och hitta strategier för att hantera 

sin sjukdom (ibid). Ett personcentrerat förhållningssätt förespråkas likaså där patientens 

erfarenheter, preferenser, behov och mål tillvaratas i den vård som bedrivs. 

Utgångspunkten för personcentrerad vård är att se till andra behov än endast de rent 

fysiska och ett av dessa är existentiella behov (Svensk sjuksköterskeförening (SSF) 

2016). Därmed behöver specialistsjuksköterskan även identifiera existentiella 

hälsoprocesser för att kunna göra anspråk på att vårda utifrån helhetsperspektivet som 

betonas i psykiatrisk omvårdnad (PRF 2014). I helhetsperspektiv läggs huvudsakligen 

fokus på hur livet påverkas av ohälsa. Det fordrar kunskap om både kroppens biologiska 

funktioner liksom förståelse av den levda erfarenheten (Rusner 2014, s. 402). 

 

 

Vårdvetenskapliga utgångspunkter och personcentrerad vård 

Människan kan förstås som en enhet mellan kropp, själ och ande där hälsa är ett 

fenomen som involverar hela personens existens (Dahlberg & Segesten 2010, s. 57; 

Koslander 2014, s. 133). Patientens berättelse utgör tillsammans med partnerskap och 

dokumentation tre nyckelbegrepp som definierats för personcentrerad vård (Centrum för 

personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) 2017). En förutsättning för att 

kunna ge den här sortens vård är en öppenhet, vilja och intresse av att lyssna på den 

unika berättelse som varje person bär på. Denna berättelse och personens beskrivning av 
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sina behov ska sedan ges lika stor dignitet som bedömningar som gjorts av hälso- och 

sjukvårdspersonalen (ibid).  

 

 

Ett centralt begrepp för upplevelsen av hälsa ur vårdvetenskapligt perspektiv är den 

existentiella vitalitet som uttrycks genom begreppet livskraft vilket betecknar förmågan 

att kunna genomföra små och stora livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 63). 

Därmed behöver betoning i vården läggas på att stärka och stödja livskraften när det 

råder ohälsa i form av t.ex. sjukdom. Ur ett medicinskt perspektiv riktas fokus mot 

sjukdomen medan vårdvetenskapen istället inriktar sig på hälsa och existens (ibid, s. 

64). Begreppet livsrytm som är ytterligare en vårdvetenskaplig term, åsyftar en balans 

mellan rörelse och stillhet och livsrytm samspelar på ett ömsesidigt sätt med 

livskraftsbegreppet. När vårdvetenskap praktiseras i relation till mening och 

sammanhang ges specialistsjuksköterskan en möjlighet att stötta patienten till 

alternativa tolkningar av situationer och även förslag kring hur exempelvis skuldkänslor 

kan bearbetas. Genom att ha ett livsvärldsperspektiv i vårdandet sätts patienten i 

centrum. Livsvärlden är det sätt på vilket vi förstår oss själva, andra människor och allt 

annat som finns i världen runt omkring oss. Vi delar världen med andra människor men 

vår livsvärld är helt unik för oss var och en (Todres, Galvin & Dahlberg 2007). 

Livsvärlden påverkar i in tur intentionaliteten, alltså hur vi uppfattar saker och ting och 

tillsammans utgör de ett teoretiskt redskap för att bättre förstå patientens perspektiv 

(Dahlberg & Segesten, 2010, s. 146).  

 

 

Existentiell omvårdnad 

För att klargöra existentiell omvårdnad kan utgångspunkten tas i åtta delområden som 

definierats som grunden för att mäta livskvalitet med hänsyn till andlighet, religiositet 

och personlig tro. Dessa är: 1. Andlig kontakt, 2. Mening och syfte med livet, 3. 

Upplevelse av förundran, 4. Helhet och integration, 5. Andlig styrka, 6. Harmoni och 

inre frid, 7. Hoppfullhet och optimism, 8. Tro som resurs (WHOQOL-SRPB 2006).  

 

 

I samband med psykisk ohälsa aktualiseras ofta frågeställningar som berör det andligt-

existentiella och specialistsjuksköterskan kan möta på patienter med många olika 

andliga traditioner (Koslander 2014, s. 131). Andliga behov kan förstås utifrån religiös, 

kulturell och existentiell mening vilket hör samman med patientens sätt att förstå 

världen, alltså patientens intentionalitet (ibid, s. 139). Därmed understryks vikten av en 

andlig-existentiell kompetens hos specialistsjuksköterskan och genom att utveckla 

förmågan att närma sig patientens andlighet på ett varsamt sätt så öppnas möjligheten 

till att verka för något positivt i patientens hälsoresurser (ibid, s. 147).  

 

 

I föreliggande studie har valet gjorts att använda begreppet existentiell omvårdnad 

istället för andlig omvårdnad. Sandman och Woods (2003) beskriver både likheter och 

olikheter mellan dessa båda begrepp men ordet andlig har en tydligare religiös koppling 

i det svenska språket än ordet spiritual, som är motsvarande ord på engelska (Sivonen 

2013). Andra menar att det finns en överlappning mellan begreppen andlig, religiös och 
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existentiell och väljer istället att beskriva dem genom nyckelord. Där står religion för 

tro, ritualer, Gud och social manifestation. Andlighet tillskrivs nyckelorden relation, 

mening, högre makt/källa till energi och religiös dimension. Existentiell beskrivs med 

mening/meningslöshet, frihet, isolering och död (Strang, Strang & Ternestedt 2002).  

 

 

Då begreppet existentiellt ter sig vara det minst laddade begreppet och att det samtidigt 

verkar ligga mest i tiden utifrån nyligen utkomna skrivelser från exempelvis SSF (2016) 

väljer vi att i studien använda termen existentiell omvårdnad. Existentiell omvårdnad 

definieras i denna studie som en vård där andliga, religiösa och existentiella aspekter tas 

hänsyn till. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård har till uppgift att se och vårda patienten 

ur ett helhetsperspektiv där både kropp, själ och ande ska ges utrymme. Patienternas 

subjektiva upplevelser ska hörsammas och deras berättelse ska ges utrymme i 

utformningen av omvårdnaden. Trots att detta betonas ser verkligheten många gånger 

annorlunda ut och vårdens fokus tenderar att missriktas, exempelvis genom ensidigt 

fokus på läkemedelsbehandling. Den unika patientens behov riskeras att glömmas bort i 

en sådan vård. Vår studie undersöker hur frågor om tro, religiositet och mening hanteras 

samt hur specialistsjuksköterskan agerar när dessa frågor kommer upp. Patienter med 

psykossjukdom lever ofta i ett gränsland mellan sin egen uppfattning om verkligheten 

och det som andra upplever som verkligt respektive overkligt. Det är en utmaning för 

specialistsjuksköterskan att möta patienten utifrån dessa förutsättningar och bedriva en 

existentiell omvårdnad. Vår förhoppning är att kunna beskriva specialistsjuksköterskors 

erfarenheter av existentiell omvårdnad för patienter med psykossjukdom. Samtidigt så 

är författarnas ambition även att samtliga professioner som arbetar med psykiatrisk vård 

ska kunna tillgodogöra sig resultaten. Vår önskan att studien ska fungera som en 

inspiration och att ge läsarna en ökad förståelse för vad existentiell omvårdnad kan 

innebära samt konkreta verktyg för att själva praktisera detta. 

 

 

SYFTE 

Beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av existentiell omvårdnad för patienter 

med psykossjukdom 
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METOD 

Ansats 

Föreliggande kvalitativa studie har en fenomenologisk ansats utifrån en 

livsvärldsteoretisk grund, i syfte att beskriva levda erfarenheter av ett fenomen 

(Dahlberg, 2014, s. 76). Fenomenet här är erfarenhet av existentiell omvårdnad av 

patienter med psykossjukdom. 

 

 

Informanter 

Urvalet var strategiskt för att nå personer med erfarenhet av existentiell omvårdnad. 

Strategiskt urval kan med fördel användas vid en fenomenologisk ansats (Dahlberg, 

2014, s. 80). Inklusionskriterier var att informanten skulle vara specialistsjuksköterska 

med inriktning mot psykiatri och ha erfarenhet av att vårda patienter med 

psykossjukdom. Åldersspannet för informanterna sträckte sig från 31-71 år. 

Könsfördelningen var sex kvinnor och två män. Antalet år i yrket som 

specialistsjuksköterska varierade mellan 1-22 år. 

 

 

Datainsamling 

Förfrågan om att få utföra studien skickades till berörda verksamhetschefer via e-post 

för att få tillåtelse att genomföra studien på aktuell klinik samt komma i kontakt med 

informanter (bilaga 1). En inbjudan om deltagande i studien skickades också via e-post, 

innehållande skriftlig information om studiens syfte, förutsättningar för deltagande samt 

information om konfidentialitet (bilaga 2). Informanterna intervjuades vid två olika 

psykiatriska kliniker i en mindre stad respektive en mellanstor stad i södra Sverige. 

Förfarandet gällande utskick av inbjudningar har skiljt sig åt något. Den ena författaren 

till studien valde själv ut deltagare genom skriftlig inbjudan via e-post efter att 

verksamhetschefen givit sitt godkännande till studiens genomförande. Samtliga 

tillfrågade tackade ja till att delta i studien. Den andra författaren skickade inbjudan om 

deltagande via e-post till alla specialistsjuksköterskor inom psykosvården vid det 

sjukhuset vilket då inkluderade både slutenvård och öppenvård. De första tre personerna 

som svarade ja inkluderades i studien och även en fjärde intervju bokades. Denna fjärde 

intervju avbokades dock då den förstnämnde författaren fick möjlighet att genomföra en 

femte intervju med kortare varsel. Författarna valde att nöja sig med totalt åtta 

genomförda intervjuer. Som stöd under intervjun så utgick vi ifrån de erfarenheter som 

informanterna hade och som de upplevde handlade om existentiell omvårdnad. Vi 

utgick ifrån ett antal frågeområden och ställde även de återkommande frågorna ”hur” 

och ”på vilket sätt” med målet att få dem att beskriva så målande så möjligt (Dahlberg 

2014, s. 88). Eftersom vi tillämpande öppna intervjuer så undvek vi att styra intervjun 

men strävande hela tiden emot att försöka återkomma till hålla oss till erfarenheter av 

existentiell omvårdnad. Vårt förhållningssätt anpassades under varje intervju för att 

möjliggöra öppenhet och följsamhet inför varje informant. Detta för att uppfylla kravet 

på en intervju där syftet är att förstå livsvärlden (ibid, s. 81). Intervjuerna hade samma 

ingångsfråga: ”Vad innebär existentiell omvårdnad för dig?”  
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Först gjordes två pilotintervjuer för att hitta styrkor och svagheter i sättet att intervjua. 

Pilotintervjuerna höll bra kvalitet och inkluderades därför i studien. Alla intervjuer 

förutom en skedde under informanternas arbetstid på deras respektive arbetsplats. 

Undantaget var en intervju som genomfördes på ett café. Intervjuerna varande mellan 

32-45 minuter och de spelades in via ljudupptagning på mobiltelefon för att sedan 

transkriberas ordagrant på dator. 

Dahlberg (2014 s.73-74) betonar vikten av att medvetandegöra sin förförståelse och inte 

vara för snabb med att förstå och istället vara tyglande och reflekterande för att kunna 

anta en vetenskaplig hållning. Författarna hade en förförståelse att det skulle vara en 

utmaning för specialistsjuksköterskan att utöva existentiell omvårdnad för 

psykospatienter på grund av rädsla att förvärra psykosen. Detta är något som även 

beskrivs i litteraturen. Den gemensamma förförståelsen har vi diskuterat utifrån ett 

behov av att tygla den för att kunna behålla följsamhet och öppenhet i datainsamlingen. 

 

 

Dataanalys 

En fenomenologisk innebördsanalys utfördes av den insamlade datan vilket skedde 

genom att bekanta oss med materialet i sin helhet genom att läsa det upprepande gånger 

(Dahlberg, 2014, s. 126). När författarna skapat sig en bild av helheten började mönster 

framträda i materialet valdes delar, meningar eller stycken ut som tycktes handla om 

samma innebörd, så kallade innebördsdelar (ibid, s. 126). Varje innebörd markerades 

med en siffra som visade vilken av intervjuerna som den var hämtad ifrån. På så vis 

kunde en åtskillnad göras mellan de olika intervjuerna. Innebördsdelarna samlades 

därefter ihop i nytt dokument där preliminära innebördsteman började växa fram. Under 

analysarbetet arbetade författarna växelvis enskilt och tillsammans via datorprogrammet 

Skype för att diskutera innebördsdelar som sedan kom att utgöra innebördsteman. I den 

första analysfasen gjordes initialt en grov indelning och därefter fördjupades analysen 

genom att diskutera med varandra genom att ställa följande frågor till texten: ”Finns det 

en koppling till erfarenhet?” Om ja ställdes frågan: ”Finns det en koppling till 

omvårdnad?” Då det även här var jakade svar ställdes frågan: ”Finns koppling till 

existentiell omvårdnad?” När svaret i detta läge fortfarande var ja, då ställdes frågan: 

”Vad har detta för innebörd för specialistsjuksköterskan?” Strävan var att nå 

innebördsnivå och slutligen resulterade analysen i tre innebördsteman som presenteras i 

vårt resultat. 

 

 

Etiska överväganden 

Informanterna informerades om studien i enlighet med de fyra huvudkraven för 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). De fick information om studien, 

dess upplägg och syfte i samband med den skriftliga inbjudan om deltagande. Det 

framgick extra tydligt i inbjudan men även muntligen vid intervjutillfället att 

deltagandet var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Vi erbjöd informanterna 

att ta kontakt med oss eller vår handledare om det uppstod frågor eller funderingar 

utifrån deras deltagande i studien. Datamaterialet som bestod av inspelade intervjuer 

och transkriberad text har hanterats på ett sådant sätt att obehöriga inte kunnat få 

tillgång till materialet och konfidentialitet riskerats (Dahlberg, 2014, s. 25-26). 
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RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskors erfarenheter av existentiell 

omvårdnad för patienter med psykossjukdom. I kapitlet som följer presenteras studiens 

resultatet utifrån tre innebördsteman: Strävan efter att förstå det annorlunda, Balans 

mellan närhet och distans samt Vårdrelation och allians. 

 

 

Strävan efter att förstå det annorlunda 

Existentiell omvårdnad erfars som att vara öppen och följsam vilket handlar om att vara 

lyhörd, flexibel och att arbeta utifrån var patienten befinner sig. Lyhördhet framstår som 

centralt för att kunna uppmärksamma existentiella behov och vikten av att vara öppen 

för olika uttryckssätt betonas. Som specialistsjuksköterska går det inte att förstå allt och 

det är viktigt att inte vara dömande gentemot patienten. Existentiell omvårdnad är en 

strävan att förstå det som visar sig genom ett tyglat förhållningssätt eller att inte förstå 

för snabbt.  

”… jag kanske säger till patienten att jag inte förstår, nu får du 

förklara igen, Jag hängde inte riktigt med där, jag tappade tråden. 

Jag ber patienten backa lite i sitt så får det börja om igen för att få 

mig att förstå.” 

 

 

Något som även betonas är att möta patienten på dennes ”nivå”. Följsamhet i en 

situation förutsätter även lyhördhet för det patienten signalerar genom sitt kroppsspråk. 

För att förstå det annorlunda visar sig en strävan bland specialistsjuksköterskan att se 

hela människan som en unik person med unika behov. I detta sammanhang poängteras 

även vikten av att se bortom de fysiska symtomen och skaffa sig en slags 

helhetsförståelse.  

 

 

Existentiell omvårdnad sammankopplas med religiösa och kulturella uttryck och väcker 

tankar kring detta. Vikten av att vara följsam och öppen kring de sedvänjor som 

patienterna har betonas men här framträder även en osäkerhet kring hur detta ska göras. 

Den kunskapsbrist specialistsjuksköterskor upplever sig ha när det gäller religion och 

kultur bidrar till detta och bristen på avsaknaden av sådan kunskap begränsar dem i 

förmågan att bedriva existentiell omvårdnad. 

”… man får vara fruktansvärt påläst faktiskt, om man ska utgå från 

patientens, individen. Jag är själv inte så insatt i religioner och 

traditioner så där är ju en brist.” 

 

 

Hos specialistsjuksköterskor med egenupplevda erfarenheter av en gudstro identifieras 

patientens gudstro som en potentiell hälsoresurs. Detta är dock svårt att lyfta i 

personalgruppen där en skepticism uttrycks kring att tro, andlighet och religion kan 
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fungera som en hälsoresurs. Något som identifieras som bidragande till detta synsätt är 

det ökade behov av just andlighet som patienterna uppvisar i samband med ökat 

psykiskt illabefinnande. Detta riskerar att forma personalens bild av andlighet som 

något negativt. Något som ytterligare bidrar till detta är det faktum att det ibland 

upplevs som mycket utmanande att förstå vissa religiösa övertygelser. Detta leder 

uppenbarligen till att religiösa diskussioner med patienterna undviks. Samtidigt uttrycks 

en omsorg från specialistsjuksköterskorna för de existentiella behov som patienterna ger 

uttryck för. Det finns en vilja att försöka förstå det annorlunda och möta patienterna i 

det som de upplever. 

”Men eftersom det [ett uppvisat beteende av förhöjd religiös aktivitet 

genom mer bibelläsning] ofta tar ganska mycket energi och tid för 

patienten så tycker jag att man får lägga ner tid som personal [att 

försöka förstå] då är det uppenbart är väldigt viktigt för patienten.” 

 

 

Ett sätt som dock praktiseras är att helt enkelt vara försiktigt inlyssnande och försöka 

bedöma om samtal kring den här typen av existentiella frågor verkar hjälpa patienten 

eller om det triggar ytterligare psykiskt illabefinnande. 

”… har jag varit med om vid några tillfällen att man börjar på en 

ganska bra nivå eller vad man ska kalla det för. Att man diskuterar 

religion och sådär men sedan blir det väldigt mycket gott och ont, 

satan och gud, t.o.m. att enskilda patienter övergår från att de har en 

tro på gud till att dom tror att dom är gud liksom.” 

 

 

Det annorlunda kan förstås genom att ge patienterna tolkningsföreträde genom att just 

lyssna och låta patienten visa vägen. På så vis kan den existentiella vården bli mer 

pricksäker. Existentiell omvårdnad kräver både kunskap och trygghet kring den här 

typen av frågor för att som specialistsjuksköterska överhuvudtaget våga gå in i sådana 

samtal med patienter. När det gäller existentiell omvårdnad framträder vikten av 

öppenhet för alternativa sätt att tänka och det gäller såväl gentemot patienter som 

kollegor. 

”Jag [patienten] använder mina kristaller för att ta ställning i vissa 

frågor”[…]. Då sa vår överläkare så här: ”Jag vill ge dig ett råd, att 

inte diskutera detta så mycket bland dina vänner och så”. Det var ju 

bara det att jag och AT-läkaren som var med bara tittade på varandra 

och hon [AT-läkaren] sa att det här använder jag ju själv. AT-läkaren 

hade själv kristaller och stenar hemma. Var går gränsen egentligen?” 

 

 

Balans mellan närhet och distans 

Existentiell omvårdnad innebär att hålla en balans mellan närhet och distans till 

patienten. Det handlar om att ha en förmåga att låta sig engageras av patientens 
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existentiella behov. Det inbegriper att känna empati och låta sig beröras av patienten. 

Det kan även innefatta att ta patientens parti och föra fram dennes talan om den inte har 

förmågan. En sårbarhet bland patienter som drabbats av psykossjukdom identifieras och 

det inbjuder till att aktivt göra något för att åstadkomma en förändring.  

”Psykospatienter reagerar så här: ”Du skrivs ut nu…”, ”Ja” och så 

har de ingenstans att bo och det är liksom ingenting som de skriver 

insändare om eller lyfter uppåt till någon ledning eller någonting. Det 

är ju någonting som vi i sådana fall får göra, alltså strida för dom.” 

 

 

Specialistsjuksköterskorna väljer att hålla viss distans för att inte slukas upp av 

patientens behov och föreställningsvärld. De bekräftar patientens känslor utan att 

bekräfta det overkliga. Det beskrivs att existentiell omvårdnad under psykos ges genom 

att vara ett stöd för patienten i nuet, stå för trygghet och samtidigt verklighetsförankra 

patienten och på så sätt upprätthålla patientens existens. Existentiell omvårdnad erfars 

som att aktivt fokusera på patientens berättelse och lägga egna värderingar och känslor 

åt sidan. Samtidigt påpekas vikten av att ständigt bedöma i vilket psykiskt skick 

patienten befinner sig. Om patienten i fråga bedöms vara akut psykotisk så anses det 

ibland vara för utmanande att prata om det som bedöms vara existentiella behov. 

”… i det akuta skedet då är jag mer fyrkantig faktiskt även när det 

gäller det här [existentiella] sakerna faktiskt.” 

 

 

Specialistsjuksköterskorna försöker bekräfta utan att ge sig in i några diskussioner och 

fokusera på att patienten ska få sina basala behov tillgodosedda. Patienterna öppnar 

sällan upp sig vid första kontakten och vikten av att tålmodigt och upprepade gånger 

söka kontakt med patienterna betonas för att kunna nå existentiella behov. Personer med 

psykossjukdom uppvisar inte så sällan negativa symtom i form av social 

undandragenhet vilket innebär en ytterligare utmaning kring att kunna ge existentiell 

omvårdnad.  

”… dom kräver att man söker upp dom liksom. Dom skulle ju aldrig 

komma ut och säga: ”Ni får ju faktiskt prata med mig också” utan det 

är ju sådana patienter man måste ha tålamod med och uppsöka flera 

gånger varje dag och erbjuda. Kanske gå ut och gå och på något sätt 

hitta en ingång.” 

 

 

Vårdrelation och allians  

För att kunna bedriva existentiell omvårdnad så är erfarenheten att det behövs en god 

vårdrelation vilket omnämns som att ha en allians med patienten. Det talas om allians 

som ett sätt att ge och ta där patienten får se att dennes upplevelse tas på allvar och 

faktisk kan påverka behandlingen. Allians är något som bildas medan vårdrelation är 

benämningen på den professionella relation som alltid finns mellan 
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specialistsjuksköterska och patient. Genom att visa omtanke och samtidigt ta hänsyn till 

patientens integritet tillåts specialistsjuksköterskan att närma sig patientens existentiella 

behov. 

 

 

Skapandet av en god vårdrelation underlättas när specialistsjuksköterskan är nyfiken 

och lyhörd för patientens berättelse. Förutsättningslöst lyssnande signalerar respekt för 

patienten. Lyssnandet beskrivs även vara viktig komponent för att skapa förtroende och 

tillit för att få ge existentiell omvårdnad. Det kan kännas som att inte komma någon vart 

med patienten, att det står still, men att det ändå är ett möte med patienten som på sikt 

kan vara alliansskapande. Det kan även handla om att respektera patienten och ta sig tid 

att lyssna på hela berättelsen och inte avbryta patienten. 
 

”… vi hade avsatt en timme för besöket men vi satt där nästan i en 

och en halv timme för jag kände inte att jag ville avbryta när äntligen 

patienten får öppna upp sig och vill öppna upp sig så känns det som 

att man då bara får ta sig den tiden.” 

 

 

Olika situationer kräver olika förhållningssätt där kommunikationen beskrivs som 

central och olika situationer kräver ett anpassat förhållningssätt. Ödmjukhet i synsättet 

på patienten och till förhållningssättet i omvårdnaden är viktigt att komma ihåg och är 

en förutsättning för följsamhet i olika situationer. 
 

”… jag kanske inte gör så stor grej av att hon sitter på golvet en 

stund utan jag kanske försöker nå henne där hon är i sådana fall. 

Sedan kan jag också känna att det är svårt här då om det påverkar 

andra patienter för det gör det ju. Det kan vara ett dilemma.” 
 

 

När patientens existentiella behov inte avfärdas utan tas på allvar beskrivs det av 

specialistsjuksköterskan som att känna sig trovärdig inför patienten i dennes 

existentiella sökande. Lyhördhet för vad patienten egentligen försöker förmedla är 

betydelsefullt, men inte alltid lätt i mötet med en patient under en psykos. Under 

kaotiska omständigheter kan ändå specialistsjuksköterskan värna om patienters behov 

och därigenom bygga allians. Tålamod och flexibilitet behövs för att visa respekt för 

patientens integritet och få tillåtelse att ge existentiell omvårdnad.  
 

”… adrenalinet bara pumpar. ”Nu har du skurit dig. Om du bara kan 

sätta dig ner…” Hela det här, ”du ska få kaffe och en cigarett”. 

Sedan om det är existentiellt eller inte… På ett sätt så tycker jag att 

det blir det, för man värnar om någons gränser och man värnar om 

någons integritet i det kaoset.” 

 

 

Tidsmässiga förutsättningar anses kopplat till existentiell omvårdnad och kräver att 

specialistsjuksköterskorna aktivt söker upp patienten för att bygga vårdrelationen. Då 
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tid finns är det möjligt att göra det ”lilla extra” och samtidigt uppmärksamma 

existentiella behov. 
 

”… men just att det här lilla extra, det lilla utöver. Att man kanske 

bjuder till, att det är det som gör den största skillnaden för dom…” 
 

”… det kan ju vara något enkelt som att man ger dom en macka och 

kaffe fast det inte är serveringstid.”  
 

 

 

 

Öppenhet beskrivs som viktigt i omvårdnaden för att kunna ge trygghet. Det beskrivs 

även i uttryck som att specialistsjuksköterskorna vill vara en trygghet för patienten. När 

specialistsjuksköterska kan motivera den givna tvångsvården för patienter som vårdas 

mot sin vilja, kan även detta leda till trygghet för patienten genom ökat förtroende för 

specialistsjuksköterskan.  

 

 

Existentiell omvårdnad erfars som att inge hopp och framtidstro. Det kan ske utifrån 

patientens personliga preferenser och egen kreativitet för att försöka skapa livsglädje 

och inge hopp, en vilja och mening med att existera. Just hopp betraktas som en viktig 

del i existentiell omvårdnad där patienten får utvecklas genom att sätta upp små mål och 

uppfylla dessa. 

”... gått utanför alla ramar om man säger för där åker vi iväg och är 

borta en hel eller halv dag bara för att få fatt i någon slags livsglädje 

för hon har ju varit inneliggande väldigt länge och har tappat allt 

hopp på att någonsin komma härifrån. Då har vi valt att försöka 

hitta… Alltså vända oss ut från avdelningen så mycket som möjligt 

och åka ut och shoppa, hon gillar att shoppa. Försöka väcka hennes 

hopp på något sätt” 
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DISKUSSION 

Fynden i studien pekar på att specialistsjuksköterskor uppfattar existentiell omvårdnad 

som att vara följsamma och öppna inför de behov som den unika patienten ger uttryck 

för. En koppling mellan existentiell omvårdnad och religiösa samt kulturella uttryckssätt 

identifieras. Meningarna går isär om en tro anses vara ett hälsohinder eller en 

hälsoresurs. Det finns en vilja från specialistsjuksköterskorna att försöka förstå och 

genom att vara inlyssnande ökar möjligheterna för att anpassa den existentiella 

omvårdnaden individuellt. En balansgång mellan närhet och distans diskuteras gällande 

den existentiella omvårdnaden. Samtidigt som specialistsjuksköterskorna vill bekräfta 

patientens känslor uttrycks ett behov av att inte bekräfta det sjuka. Otvetydigt så 

framstår vikten av en god vårdrelation där en allians ingås med patienten där 

specialistsjuksköterskan och patienten samarbetar. Då existentiell omvårdnad 

praktiseras kan hopp ingjutas och framtidstro födas. 

 

 

Resultatdiskussion 

Existentiell omvårdnad aktualiseras i samband med religiösa, andliga och kulturella 

uttryck hos patienterna. Då sådana uttryck kommer upp understryks vikten av att vara 

följsam och öppen men samtidigt uttrycks även en osäkerhet för hur detta ska gå till rent 

praktiskt. Kunskapsbrist kring just dessa anges som en anledning till upplevelsen av 

osäkerhet. Denna erfarenhet bekräftas även i tidigare forskning (Koslander & Arvidsson 

2005).  Mer utbildning efterfrågas av specialistsjuksköterskorna vilket kan vara en 

möjlig lösning för att göra dem tryggare i hanterandet av sådana uttryck från 

patienterna. Utifrån det uttalade behovet av mer utbildning skulle 

specialistsjuksköterskor kunna erbjudas orienterade utbildningar i exempelvis 

transkulturell psykiatri vilket är en disciplin vilken har utvecklats som ett resultat av 

ökade globaliserings- och migrationsvågor (Ekblad & Roth 2014, s. 703). Detta är minst 

sagt aktuellt i Sverige där andelen flyktingar har ökat mycket de senaste åren 

(Statistiska Centralbyrån 2017). Kulturformuleringsintervjun som lanserades i samband 

med den senaste versionen av den diagnostiska handboken DSM-V är också ett konkret 

verktyg som kan vara en resurs i dessa sammanhang. Genom att använda denna intervju 

så underlättas förståelsen för det som patienten förstår och därmed möjligheten att 

kunna anpassa den existentiella omvårdnaden utifrån den unika patientens 

förutsättningar och föreställningar (Bäärnhielm 2013).  

 

 

Samtidigt är det intressant att ställa sig frågan vilken typ av kunskap som faktiskt 

saknas hos specialistsjuksköterskorna. I föreliggande studier liksom i tidigare forskning 

uttrycks det att en specialistsjuksköterska som själv har en tro upplever en större 

trygghet i existentiell omvårdnad som inbegriper andliga och religiösa frågor (Carron & 

Cumbie 2011). Så i talet om utbildning på det här området kanske sådana insatser bör 

läggas på att hjälpa de som vårdar att bli trygga i sitt eget förhållningssätt. En inre 

trygghet hos specialistsjuksköterskan skulle kunna ge dem det mod som krävs för att 

överhuvudtaget ta upp dessa frågor med patienterna (Carlén & Nilsson 2008). Detta 

skulle sannolikt ha en positiv inverkan på deras förutsättningar att bedriva existentiell 

omvårdnad. Källerwald (2007, s. 86) menar faktiskt att personal i samband med 
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existentiella frågor sällan refererar till sådan kunskap som inhämtats från utbildning. 

Utan snarare bygger sådana möten och samtal på specialistsjuksköterskornas egna 

erfarenheter av att vara människa och utifrån detta speglas patienternas existentiella 

frågor.  

 

 

Tro, religion och andlighet ter sig vara laddade ämnen inom psykiatrisk vård. Det 

uttrycks en syn som å ena sidan betraktar detta som ett hälsohinder medan andra ser det 

som en hälsoresurs. Oavsett vilken uppfattning som varje enskild 

specialistsjuksköterska har bör rimligen utgångspunkten vara hur patienten ser på det 

hela. Forskningen som gjorts visar på att patienter inom psykiatrisk vård önskar och 

förväntar sig att existentiella frågor som andlighet tas upp. Dessvärre är deras 

upplevelse att detta ämne undviks att tas upp av personalen som istället distanserar sig 

från ämnet (Koslander & Arvidsson 2007). Tidigare var även sökordet 

”andligt/kulturellt” obligatoriskt i många journalföringssystem, men enligt författarnas 

erfarenhet vet vi att detta inte längre är fallet. Vi frågar oss om det speglar den osäkerhet 

på området som uppenbarligen verkar finnas. 

 

 

Närhet och distans erfars som en balansgång i existentiell omvårdnad där det betonas att 

bekräfta patienterna i deras upplevelser. Detta kan ske på olika sätt men ett aktivt 

lyssnande beskrivs som en nyckel. Verklig medvetenhet, tid och tystnad beskrivs även 

som viktiga komponenter i den här processen liksom att tolka patientens kroppsspråk 

(Giske & Cone 2012). För att läsa av det existentiella utifrån patientens situation menar 

andra att det är viktigt att personalen är öppen och frågvis i sin attityd gentemot 

patienten (Arman, Alvenäng, El Madani, Hammarqvist & Ranheim 2013). Sättet detta 

bör göras på varierar sannolikt från patient till patient men fokus för den existentiella 

vården ligger på att se och bekräfta men samtidigt stå för en verklighetsförankring. 

Erfarenheten är då att detta ingjuter trygghet för patienten och fungerar som ett 

upprätthållande av dennes existens. Detta kan illustreras som en ”existentiell dans” där 

patienten bjuder in till dans och personalen låter sig föras med. Personalen ser till att 

dansen förs på ett hanterbart sätt och patienten får föra men det finns gränser som 

personalen behöver hjälpa patienten att hålla allt eftersom dansen fortskrider. Om vi 

fortsätter med liknelsen med den existentiella dansen så kan det som personal ibland 

vara läge att avbryta dansandet om det går allt för vilt till och helt enkelt ta en paus. 

Detta skulle i sin tur kunna liknas vid att tillgodose de basala behoven vilket kan 

illustrera det som nämns med att vara mer fyrkantig i mer akut psykotiska situationer. 

Denna existentiella dans kan sedan återupptas när båda parter känner sig redo.  

 

 

I resultatet beskrivs vårdrelationen och vilken betydelse det har för skapande av en 

allians med patienten. Att två personer känner varandra innebär ju inte per automatik att 

det innebär en god relation. Behöver då en professionell vårdrelation, alltså den som 

rent organisatoriskt etableras mellan patienten och specialistsjuksköterskan, alltid vara 

vårdande? I resultatet tycker vi oss se en skillnad i att ha en vårdrelation och ha en 

allians. För att nå det existentiella och praktisera existentiell omvårdnad så tolkar vi 

alliansen med patienten som bärande. Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) skriver att 

vårdande kommer till stånd genom mellanmänskliga relationer mellan sjuksköterska 
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och patient. Vidare beskrivs att en vårdrelation går ut på att skapa vårdande möten med 

syfte att stödja patientens hälsoresurser (ibid. s. 192). När specialistsjuksköterskan 

lyckas med den mellanmänskliga relationen och när patienten uppfattar vårdrelationen 

som god byggs alliansen och därmed förtroendet som banar väg för existentiell 

omvårdnad. Även Jormfeldt och Svedberg (2014, s. 87) betonar att samspelet mellan 

specialistsjuksköterska och patient inom psykiatrin som framstående för hälsofrämjande 

processer. Där nämns bland annat personkemi, en ömsesidig tillit och att kunna bjuda på 

sig själv. Det kan kopplas till existentiell omvårdnad där det finns en strävan efter en 

god och tillitsfull vårdrelation, en allians, för att skapa vårdande möten där 

omvårdnaden faktiskt är vårdande. I en sådan vårdrelation kan språkliga uttryck som är 

överensstämmande med personens egna föreställningar och upplevelser skapa en 

existentiell hemmastaddhet, både kroppsligt som i vården de får (Syrén 2014, s. 195). 

Utifrån talet om att bygga vårdrelationen anses förmågan att ge det ”lilla extra” som en 

del i existentiell omvårdnad. Det lilla extra kan konkret handla om att engagera sig i 

omvårdnaden och gå utanför sin professionella roll för att skapa vårdande möten 

(Arman & Rehnsfeldt 2007). 

  

 

Hoppfullhet och optimism är ett av de åtta områden som definieras i frågan om 

livskvalitet med hänsyn till andlighet, religiositet och personlig tro (WHOQOL-SRPB 

2006). Då hopp förmedlas till en patient menar vi att detta är ytterligare en dimension av 

existentiell omvårdnad. Genom att patienten kan börja tro på att förändring är möjligt 

menar vi att patienten får hjälp att upprätthålla sin existens. För en patient med 

psykossjukdom kan det vara fullt tillräckligt att förhålla sig till verkligheten, där dåtid, 

nutid och framtid flyter samman i ett kaos (Gustafsson 2014b, s. 452). När patienten får 

adekvat stöd för att se livet utifrån ett annat perspektiv, att se en mening i det som 

tidigare upplevts som meningslöst kan hopp uppstå (Skärsäter 2014, s.164). En viktig 

ingrediens för att kunna tillgodogöra sig ett sådant stöd är att patienten känner tilltro till 

specialistsjuksköterskan. Detta genom att patienten upplever att denne är beredd att 

möta patientens värld (Gustafsson, 2014a, s. 208). Vi menar att detta åter igen kan 

härledas till skapandet av allians. Detta sätt att förmedla hopp ser vi som ytterligare ett 

exempel på hur hopp kan ses som en del av att ge existentiell omvårdnad. 

 

 

Den 25:e september år 2015 antogs 17 globala mål för hållbar utveckling i Förenta 

Nationerna (FN). Det tredje målet handlar om att alla människor ska kunna leva ett 

hälsosamt liv och i delmål 3.4 talas det om att främja psykisk hälsa och välbefinnande 

(Regeringen 2017). Utifrån de delområden som tidigare nämnts beträffande livskvalitet 

med hänsyn till andlighet, religiositet och personlig tro, anser vi att perspektivet i 

dagens psykiatriska vård behöver vidgas. Enligt författarnas erfarenhet tillskrivs ofta 

läkemedel som det huvudsakliga behandlingsinitiativet vid psykisk ohälsa vilket både är 

oetiskt och oekonomiskt i det långa loppet. Läkemedel fungerar ofta symtomlindrande 

men detta är bara en del av lösningen. Istället anser vi att patientens berättelse bör ges 

större utrymme då vi är fast övertygade om att svaren till en långsiktigt förbättrad 

psykisk hälsa ofta finns här. Men då krävs det att vi ställer rätt frågor, lyssnar och ser 

patienten som en person med såväl kroppsliga och existentiella behov som behöver 

tillgodoses.  
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Metoddiskussion 

För att nå erfarenheter och förstå fenomenet existentiell omvårdnad vid psykossjukdom 

valde vi en fenomenologisk ansats och utförde en beskrivande innebördsanalys. 

Innebördsanalysen är användbar när en människas livsvärld ska beskrivas och för att 

klarlägga olika aspekter av ett fenomen (Dahlberg 2014, s. 123). Den beskrivande 

innebördsanalysen syftar till att förstå erfarenheter utifrån mönster i insamlad data 

genom att beskriva innebörder. Detta för att kunna uppnå en förståelse på en mer 

abstrakt nivå (ibid, ss. 126-127). Denna metod visade sig vara en lämplig för att 

beskriva det fenomen som var i fokus i den aktuella studien. Författarna ställer sig 

ödmjuka inför att det är deras första studie på denna nivå och med denna metod. 

Analysarbetet har upplevts som en utmaning i att nå det analysdjup som en 

innebördsanalys kräver jämfört med erfarenheter från tidigare studier på kandidatnivå. 

Det hade varit intressant att gå vidare och försöka beskriva de essentiella innebörderna 

för att ytterligare fördjupa förståelsen för fenomenet.  

 

 

Evidens är det nya ordet inom forskning och ersätter det som tidigare benämndes som 

validitet, reliabilitet, objektivitet, generaliserbarhet (Dahlberg, 2014, s. 38). Ju högre 

abstraktionsnivå en studie når ju högre generaliserbarhet har resultatet (ibid, s. 50). Det 

innebär att om föreliggande studie kom upp på essensnivå skulle det höja 

generaliserbarheten och resultatet kunde användas i en bredare kontext av vårdande 

möten. Resultatet i föreliggande studie är att betrakta som evidens inom det område som 

studerats och kan fungera som inspiration inför liknande vårdande sammanhang genom 

en ökad förståelse för just detta fenomen (ibid, s. 50). Initialt var författarnas intention 

att använda semistrukturerade intervjuer för datainsamlingen vilket beskrevs i ett av 

informationsbreven (se Bilaga 1).  Detta kom dock att ändras efter att den aktuella 

metoden studerats mer ingående av författarna. Istället har öppna intervjuer använts där 

färdigformulerade frågor är kontraindicerat när fokus riktas mot hur livsvärlden 

upplevdes (Dahlberg, 2014, ss. 88-89).  

 

 

Till studiens styrkor hör att det finns en geografisk bredd då intervjuerna har gjorts i två 

geografiskt skilda städer samt att det finns ett stort åldersspann (31-71 år) bland 

informanterna (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 175). Könsfördelningen som 

var två män och fem kvinnor är också representativt för den kliniska verkligheten bland 

yrkesverksamma sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2016). Det strategiska urvalet är att 

föredra när en studie är fenomenologiskt formad för att kunna visa på ett så nyanserat 

och rikt material som möjligt (Dahlberg, 2014, s. 80). Antalet informanter anpassades 

efter den anvisade rekommendationen där vi valde att lägga oss i överkant och göra åtta 

istället för sex intervjuer. Pilotintervjun som vi båda genomförde för att kunna 

synkronisera våra förhållningssätt i intervjusituationen var till hjälp och fungerade som 

en fingervisning på hur vi skulle gå vidare för att verkligen kunna ”fånga fenomenet”. I 

viktig aspekt i detta var att kontinuerligt ställa frågorna ”på vilket sätt” eller be 

informanterna att berätta mer. I analysfasen var det påtagligt hjälpsamt att vara två 

författare och diskussionen blev mer nyanserad samtidigt som det underlättade 

processen kring att se innebörderna i vårt material. Ytterligare en styrka med studien var 

att specialistsjuksköterskor från både öppen- respektive slutenvårdspsykiatri 

inkluderades. Detta resulterade i ett datamaterial som vi bedömer som relativt rikt och 
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nyanserat vilket är målet med studier som utgår från ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2008, s. 175). Författarnas erfarenhet är att öppenvård och 

slutenvård behöver ha ett nära samarbete för att minska risken för att patienten inte ska 

”falla mellan stolarna”. På så vis är vår förhoppning att resultatet ska kunna fungera 

som en bro mellan öppenvård och slutenvård då det är rimligt att anta att patienten tar 

med sig sina existentiella behov oavsett var vården sker. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att rikta forskning mot patientperspektivet. En studie som 

beskriver patienters erfarenheter av existentiella behov i samband med akut psykos. Det 

hade varit ett intressant bidrag för att få en fördjupad förståelse utifrån fenomenet 

existentiella behov. Ytterligare ett område som skulle gagnas av att beforskas är hur det 

förhåller sig med existentiella behov hos patienter inom den somatiska vården som likt 

den psykiatriska också utvecklas mot en mer personcentrerad vård.  

 

 

SLUTSATSER 

 

 Specialistsjuksköterskor behöver bli bättre rustade i mötet med religiösa, andliga 

och kulturella behov hos personer med psykossjukdom. Förutom kunskapsbaserad 

utbildning bör fokus även läggas på att specialistsjuksköterskorna får bättre 

självkännedom genom att själva arbeta med sina egna existentiella frågor och 

funderingar. På så vis blir de bättre rustade att bedriva existentiell omvårdnad. 

 
 En god vårdrelation är en förutsättning för att få en allians med patienten och 

därmed få en ingång för att praktisera existentiell omvårdnad. Denna slutsats 

betonar vikten av att verkligen ägna tid åt patienten och dennes berättelse. 

 

 Om det ska gå att tala om en hållbar vård behöver fokus styras om från att bara se en 

viss diagnos till ett tydligare hälsoperspektiv med patienten i centrum. Det är i detta 

sammanhang viktigt att verka för en vårdande vård där hälsa ses i ett 

helhetsperspektiv, med både kroppsliga och existentiella behov. 

 

 Att identifiera och att möta existentiella behov kräver ett mod hos personalen. De 

måste våga låta sig bjudas upp till en ”existentiell dans” med patienten. 
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Bilaga 1 

                                
 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård och 

planerar att genomföra en kvalitativ studie inom ämnet existentiell omvårdnad till vår 

magisteruppsats. Vi inkluderar specialistsjuksköterskor inom sluten- och öppenvård i 

studien och datainsamlingen kommer att ske genom semi-strukturerade intervjuer. I 

samband med intervjuerna erbjuds uppföljande samtal vid behov. 

 

All vård ska bedrivas utifrån ett holistiskt perspektiv som ska tillgodose patienternas 

alla behov, såväl kroppsliga som existentiella. Syftet med studien är att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors erfarenheter kring existentiell omvårdnad av patienter med 

psykossjukdom. Vår förhoppning är att studien ska bidra till en ökad kunskap om 

erfarenheter kring existentiell omvårdnad och därmed kunna identifiera 

utvecklingsområden i vårdandet.  

 

Ljudupptagning kommer ske under intervjuerna och ljudfilerna raderas efter 

transkribering. Informationen som framkommer vid intervjuerna kommer behandlas 

konfidentiellt. Studien redovisas på Högskolan i Borås under ett slutseminarium under 

våren och kommer därefter publiceras i den gemensamma databasen för 

studentuppsatser och forskningspublikationer (DiVA). Deltagande i studien är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas utan att särskilda skäl anges.  

 

Härmed så önskar vi alltså om ditt tillstånd att genomföra föreliggande studie vilket då 

innebär tre till fem intervjuer med psykiatrisjuksköterskor inom er verksamhet under 

februari-mars. För att söka informanter avser vi att via enhetschefer inom verksamheten 

komma i kontakt med psykiatrisjuksköterskor på respektive avdelning/mottagning. Med 

fördel kan intervjuerna genomföras på arbetsplatsen under arbetstid.  

 

Vi hoppas att förfrågan kan hanteras skyndsamt för att underlätta för oss! 

 

Vänliga hälsningar 
 

Nicklas Wing    Elin Jakobsson 

Leg. sjuksköterska, fil.kand.    Leg. sjuksköterska, fil.kand.   

nicklas.wing@gmail.com    s154269@student.hb.se  

073-98 98 804    073-24 01 262 

   

Camilla Eskilsson 

Universitetslektor 

camilla.eskilsson@hb.se  

033-4354756 
 



22 

 

Bilaga 1 
 

                               
 

Samtyckesblankett     

 

Här med intygas att datainsamling genom intervjuer med psykiatrisjuksköterskor i 

sluten- och öppen psykiatrisk vård får genomföras inom ramen för den givna skriftliga 

informationen ovan. 

 

Ort:______________  Datum: ______________  

 

Verksamhetschef: 

 

Namn: _______________________________________ 

 

Underskrift: ___________________________________ 
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Bilaga 2 

        
 

Till dig som är specialistsjuksköterska och vill delta i en intervjustudie 
 

Vi är två studenter som studerar till specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård och 

planerar att genomföra en intervjustudie inom ämnet existentiell omvårdnad inom 

ramen för vår magisteruppsats. All vård ska bedrivas utifrån ett holistiskt perspektiv 

som ska tillgodose patienternas alla behov, såväl kroppsliga som existentiella. Syftet 

med studien är att beskriva psykiatrisjuksköterskors erfarenheter kring existentiell 

omvårdnad av patienter med psykossjukdom.  

 

Anledningen till att just Du har blivit tillfrågad om att delta är att du är 

psykiatrisjuksköterska/specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri och arbetar 

med den aktuella patientgruppen. Vi har fått Ditt namn genom kontakt med din 

verksamhetschef. 

 

Om du bestämmer dig för att delta i studien så kommer vi kontakta dig för att boka in 

en tid då vi kan genomföra intervjun. Denna tar mellan 40-60 minuter. Intervjun 

kommer endast att genomföras vid ett tillfälle och ljudupptagning kommer att ske. 

Intervjun kommer att bestå av ett antal frågeområden där Du kommer att få beskriva 

dina erfarenheter. Frågorna kommer att ha en öppen karaktär. Vår förhoppning med 

denna studie är att lyfta fram de viktiga erfarenheter som Du som 

specialistsjuksköterska bär på så att dessa kan användas för att utveckla vården.  

 

Intervjuerna kommer att transkriberas, skrivas ner ordagrant och därefter raderas. De 

kommer dessutom att avidentifieras. Studiens resultat kommer framöver att presenteras 

vid ett slutseminarium Högskolan i Borås och därefter att publiceras i den databas som 

finns för studentuppsatser och forskningspublikationer (DiVA). Deltagande i studien är 

helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan särskild förklaring. Ifall du 

efter intervjun upplever behov av uppföljande samtal kommer detta att kunna erbjudas. 

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring studien.  
 

Vänliga hälsningar med förhoppning om Ditt deltagande! 
 

Nicklas Wing    Elin Jakobsson 

Leg. sjuksköterska, fil.kand.    Leg. sjuksköterska, fil.kand.   

nicklas.wing@gmail.com    s154269@student.hb.se  

073-98 98 804    073-24 01 262 

   

Camilla Eskilsson 

Universitetslektor 

camilla.eskilsson@hb.se  

033-4354756  

 


