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Bakgrund

• Omvårdnad – Medicin (Bladon, 2017; Lakeman & Molloy, 2017)

• Omvårdnad är viktigt för återhämtning (Salberg et al., 2018)

• Definitioner, roller och ansvarsfördelning är otydliga (Barker, 2003; Holmberg et al., 

2018)

• Förvirrande miljö för de personer som vårdas (Molin et al., 2016)

• Gemensam vision och riktning är viktigt för att uppnå god omvårdnad 
(Cleary et al., 2011)



Syfte

• Syftet med studien var att beskriva avdelningspersonalens olika sätt 
att uppfatta omvårdnad inom psykiatrisk heldygnsvård



Metod

• Verksamhetsområde Psykiatri, Akademiska sjukhuset i Uppsala
• Åtta psykiatriska vårdavdelningar 
• Individuella intervjuer
• 16 deltagare

- Tre specialistsjuksköterskor
- Tre sjuksköterskor
- Tio undersköterskor / skötare

• Analys enligt fenomenografisk metod (Dahlgren & Fallsberg, 1991) 

”Fokus på hur ett fenomen kan uppfattas och förstås”



Preliminära resultat 

Fem kvalitativt olika sätt att uppfatta omvårdnad i psykiatrisk vård 
identifierades: 

Omvårdnad är att reagera på symtom och beteenden

Omvårdnad är att planera och behandla

Omvårdnad är att stödja sårbara människor

Omvårdnad är att motivera patienter

Omvårdnad är att ha ett holistiskt perspektiv på behandling av 

psykiatrisk sjukdom
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Preliminära resultat

• Den vårdade personen

• Omvårdnadens aktiviteter

• Omvårdnadens mål



Slutsats

• Hur kan dessa resultat användas?

• Utgångspunkt för att: 
– Diskutera och skapa en gemensam värdegrund
– Tydliggöra definitioner, roller och ansvarsområden

• Stärka omvårdnadens status 
• Stärka sjuksköterskans kliniska ledarskap
• Personcentrerad vård med fokus på återhämtning
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