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Aktuella utmaningar i psykiatrisk hälso- och sjukvård

- Ensidigt sjukdomsperspektiv där hälsa och dess bestämningsfaktorer ofta förbises 
(Van Wel & Landsheer, 2011) 

- Ifrågasatt evidens för aktuella psykiatriska behandlingsmetoder (Gøtzsche, 2016).

- Ökande samsjuklighet (Heald et al., 2010; Lassenius et. al., 2013) 

- Stigmatisering av psykisk ohälsa (Ehrlich et. al., 2014) 

- Brist på kompetenta sjuksköterskor
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Ett ensidigt sjukdomsperspektiv

- Fokus på diagnos, symptom och att förebygga återfall medan brister i daglig 
omvårdnad nedprioriteras som förklaring till försämring i hälsotillstånd vid varaktig 
psykisk ohälsa

- Hälsa som begrepp, process och mål för insatser är osynligt och underordnat i 
vården

- Avsaknad av parametrar för att utvärdera holistisk hälsa till såväl kropp som själ ur 
ett individperspektiv gör att evidens inom dessa områden saknas 

- Den medicinska grundsynen styr fördelning av resurser till förmån för medicinsk 
behandling medan grundläggande omvårdnadsinsatser nedprioriteras



Begreppsförvirring….



Ifrågasatt evidens för aktuella behandlingsmetoder 

• Det saknas vetenskapliga belägg för att psykisk ohälsa/psykiatriska diagnos 
orsakas av kemisk obalans i hjärnan (Moncrieff, 2008).

• Psykofarmaka har ingen sjukdomsspecifik effekt utan verkar genom specifik 
påverkan på hjärnan oberoende av eventuella tidigare symtom (Moncrieff, 2008).

• Den bevisade effekten av psykofarmaka är generellt mycket tveksam när de 
vetenskapliga studiernas begränsningar beaktas (Gøtzsche, 2016).

• Det är väl dokumenterat att psykofarmaka ökar risken för såväl våld som 
självmord (Peter C Gøtzsche, 2016).

• Psykofarmaka ökar risken för beroende och minskar chanserna till 
återhämtning (Gøtzsche, 2016).



Men detta har väl läkarna koll på…

”Man vet idag inte om 
Neuroleptikabehandling är skadlig och 
leder till hjärnatrofi”

Men hur  mycket ”forskning och 
alarmerande fynd” kan vi få presenterat 
för oss och fortfarande hävda att vi inte 
vet…



Ökande samsjuklighet 

- Personer diagnostiserade med varaktig psykisk ohälsa tillhör en högriskgrupp för att 
utveckla kroppslig ohälsa (Heald et al., 2010; Lassenius et. al., 2013) 

- Anledningarna till dessa kroppsliga hälsorisker är möjliga att undvika då de är  
relaterade till livsstil och dagliga rutiner avseende kost, motion, alkohol och tobak 
(Comptom et al., 2006)

- Allmänhet och politiker behöver tillräcklig kunskap om samband mellan dagligt liv, 
psykisk hälsa och fysisk hälsa för att rätt insatser ska prioriteras (Jormfeldt & Hallén, 2016).



Röster från IFSAP Halmstad om boendestöd

” Personalen från boendestödet uppmärksammar inte vårdtagarens behov, vilket 
leder till att han eller hon får alldeles för lite uppmuntran för att klara av att 

engagera sig i aktiviteter för att kunna återhämta sig”(själverfaren)

“Vårdtagaren har inte samma möjligheter att utveckla sina förmågor… de 
uppmärksammas och uppmuntras inte att genomföra saker och ting ordentligt. De 

får helt enkelt inte tillräcklig hjälp…”(Närstående)

“De första åren när jag blev sjuk lämnades jag ensam i min lägenhet med ordinerad 
medicin. Det tog mig flera år av misär innan personalen uppmärksammade min  

situation och hjälpte mig att komma igång igen. Nu har jag bra stöd  från personalen 
men det borde jag ha fått från början” (själverfaren)

(Jormfeldt & Hallén, 2016).
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Stigmatisering av psykisk ohälsa 

- De senaste årtiondenas fokus på information om psykisk ohälsa med utgångspunkt 
utifrån en biomedicinsk förklaringsmodell har förstärkt allmänhetens negativa 
attityder till personer med psykisk ohälsa 

- Attityder till personer som diagnostiserats med schizofreni har förvärrats medan 
attityder till personer med depression och alkoholberoende är oförändrat under de 
år då den biomedicinska förklaringsmodellen förstärkts betydligt 

- Användningen av psykiatriska termer har ökat även bland allmänheten de senaste 20-
30 åren 

- Den ökande klyftan mellan attityder till personer diagnostiserade med schizofreni  
och övriga psykiatriska diagnoser bör fästas särskilt stort avseende i kommande 
antistigmakampanjer

(Angermeyer, 2013). 



Huvudpersonen i vår tids största rättsskandal efterfrågar en 
diskussion

Helena Norman på rättsmedicinalverket 
inleder sin intervju med att benämna Sture 
Bergvall som huvudperson i vår tids största 
rättsskandal

Sture Bergvall håller med och tillägger att 
det också är en vårdskandal

Var fanns omvårdnadsperspektivet och 
sjuksköterskornas röst i denna historia…



Sjuksköterskebrist

- Cirka 8 procent av Sveriges sjuksköterskor har valt att arbeta inom andra yrken än 
vården

- Cirka 6 av 10 av dessa sjuksköterskor kan tänka sig att komma tillbaka till vården om 
villkoren blir bättre

- Faktorer som spelar in om sjuksköterskorna skulle välja att komma tillbaka till 
vården var bland annat högre lön, en rimlig arbetsbelastning i förhållande till 
arbetstid samt större möjlighet att styra över sin arbetssituation

(SCB, 2017)



Specialistsjuksköterskstudenters reflektioner

• De medarbetare som jag arbetar med är i mina ögon riktiga kämpar, de gör det bästa 
av det de har, de ställer upp för organisationen, för varandra och för patienterna. Jag 
anser att det är dags att vi ska bli mer uppskattade i form av lön och att vi får höra 
att vi är duktiga och uppskattade. Tillsammans kan vi utgöra stordåd.

• En kollega till mig försökte höja sin låga lön men det gick inte. Hon sa upp sig och 
fick jobb i kommunen för att sedan söka sig tillbaka till avdelningen. Hon fick då 4000 
kronor mer i lön i månaden än hon haft tidigare. Här borde arbetsgivarna tänka till. 
Ta vara på den personal som redan finns och ge dem förutsättningar för att vilja och 
kunna arbeta kvar. 

• I dessa fall skäms jag att arbeta inom svensk sjukvård, det ställs inga krav på 
hyrsjuksköterskor utan det enda som räknas är att arbetspassen ska vara bemannade 
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Vad är då omvårdnadens roll i den beskrivna situationen? 

- Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet vilket omfattar både 
det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet

- I den självständiga yrkesutövningen tillämpas färdigheter som bygger på teoretisk, 
vetenskaplig och examinerad kunskap

- Det är av betydelse att varje sjuksköterska utvecklar ett personligt etiskt 
förhållningssätt eftersom all omvårdnad har en etisk dimension och varje 
sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sitt bemötande, sina bedömningar och 
beslut



Kriterier för att utgöra en profession

Kriterierna för att utgöra en profession är att yrkesutövningen:

- vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde
- leder till legitimation
- följer etiska regler
- är autonom
- värderas högt av samhället
- tillhör en nationell organisation

Som medlem i den nationella organisationen Svensk sjuksköterskeförening finns 
möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är en sektion inom Svensk 
sjuksköterskeförening avsedd för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård-
och omsorgsområdet



Omvårdnad i psykiatrisk hälso- och sjukvård

- Utgår inte huvudsakligen från psykiatrisk diagnos, symtom och problem utan fokuseras på 
lösningar för att få situationer i vardagen att fungera för individen

- Bygger på en humanistisk människosyn som beaktar individens önskan om att finna 
meningsfullhet i tillvaron 

- Inriktas på förståelse av individens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande 

- Betonar varje människas förmåga att ta ansvar och göra intelligenta val 

- Omvårdnadens insatser bygger på dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med personen 
som behöver vård

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008).



Omvårdnad sker på personnivå

- Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och 
tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja 
hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna person

- Alla sjuksköterskor har ansvar att bidra till kontinuerlig utveckling och 
kvalitetsförbättring samt till forskning

- Detta innebär ansvar, vilja och beredskap att följa forskning och evidens inom 
kunskapsområdet samt omsätta och förvalta framtagen kunskap i omvårdnaden av 
patienter



Att omvårdnad är en autonom profession innebär att:

- Sjuksköterskan är fri att handla inom sitt kunskaps-område och har i sitt 
yrkesutövande en självständig funktion samt juridisk rätt att handla autonomt

- En profession innebär autonomi över det egna kunskapsområdet på 
arbetsmarknaden, det vill säga möjlighet att utöva inflytande och ansvara för 
forskning och kunskapsbildning inom sitt område



Hästunderstödda insatser – exemplet ”Grön Rehab”

- Hästunderstödda insatser har visat lovande 
resultat, särskilt för barn och unga vuxna med 
sociala problematik och/eller 
beteendeproblematik men även för vuxna med 
affektiva sjukdomar och varaktig psykisk ohälsa

- Trots att det finns en allmän koncensus att 
hästar i behandlingsarbetet vid psykisk ohälsa 
kan medföra psykologiska fördelar bygger dessa 
slutsatser ofta på enskilda anekdoter och 
relativt små studier

- Den forskning som finns tillgänglig idag anses 
inte vara tillräcklig för att slutsatsen om att 
hästunderstödda insatser är effektiva definitivt 
ska kunna dras

- Väldesignade randomiserade kontrollerade 
studier behövs därför för att kunna 
standardisera och dokumentera utfallet av 
hästunderstödda insatser i framtida forskning.

(Kendall et al., 2015).



”Jag kan” – känslan att sitta på en häst

Tänk dig in i känslan att bli buren av 
en stark och snäll häst 

Astrid Lindgren har exemplifierat 
begreppet ”empowerment” på ett 
mycket talande sätt med hjälp av 
både  ”Emil i Lönneberga och  
”Pippi Långstrump” och i båda 

fallen hästen är en viktig symbol för 
autonomi



Att leda sig själv och någon annan
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Hästar är flockdjur och för 
hästen utgör en människa och en 
häst en flock på två individer

Varje flock behöver en ledare 
och hästen söker därför alltid 

klargöra vem som har 
ledarskapet och om inte 

människan tar rollen som ledare 
tillfaller rollen automatiskt 

hästen



Att sätta gränser… när, var, hur och vem?
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Ett sätt att testa vem som avgör 
vad gränserna ska dras kan vara 
att helt sonika stanna och äta 
under den gemensamma 

promenaden 

Det kan vara en grannlaga uppgift 
att avgöra om, när, och hur 
mycket gräs som det är ok att 
inmundiga under en gemensam 

promenad



Att kommunicera och utveckla tillit

Det krävs ömsesidigt 
förtroende för att hästen ska 
våga sätta hovarna på okänt 

material 

Kommunikationen behöver 
tränas för att utveckla ett 
ömsesidigt förtroende.



Att vara aktiv och bli naturligt trött

I terrängen tränas både 
kondition och balans samtidigt 
som ledarskap och relation 
utvecklas vidare då både 

tvåbenta och fyrbenta vänner 
fick lyfta på fötterna för att 
inte snubbla i terrängen.



Avkoppling - gemensam fika vid sjön efter aktiviteterna

Att fika tillsammans efter en aktiv 
eftermiddag i en naturligt 

avkopplande miljö

Om vårdens resurser användes till 
naturligt avkopplande och lugnande 

aktiviteter skulle vården 
förmodligen bli billigare, människor 
skulle återhämta sig i högre grad 
och sjuksköterskebristen skulle 

sannolikt vara avhjälpt.



Hur kan omvårdnadsprofessionen stärkas i psykiatrisk vård?

- Handla autonomt utifrån juridisk rätt (och skyldighet) inom det egna kunskaps-området 
och kom ihåg att yrkesutövningen är en självständig funktion

- Utnyttja möjligheten att utöva inflytande och engagemang i forskning, utveckling  och 
kunskapsbildning inom det egna kompetensområdet

- Utgå från etiska hänsyn, humanistisk människosyn och beakta individens önskan om att 
finna meningsfullhet i tillvaron även om andra professioner prioriterar annat

- Var medveten om din betydelse i vården såväl som i samhället

- Sätt värde på medlemskap i de nationella yrkesorganisationerna Svensk 
sjuksköterskeförening och Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor – värva din 
kollega

- Om inte vi gör någonting med vår kompetens och erfarenhet – vem göra det då?



E-mail henrika.jormfeldt@hh.se
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Harmoniskt samförstånd på 
vägen till återhämtning…

Omvårdnadsperspektivet och 
psykiatrisjuksköterskans kunskap 
och kompetens har potential att 
utveckla den psykiatriska vården 

och bidra till patienters 
återhämtning

Tack!


