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NYSS HEMKOMMEN från den 
europeiska samarbetsorgani-
sationen Horatios styrelsemöte 
i Tammerfors i Finland slås 
jag återigen av hur psykiatrisk 
omvårdnad i olika europeiska 
länder brottas med i stort sett 
samma utmaningar. På Färöarna 
arbetar psykiatrisjuksköterskorna 
med vård i hemmet trots långa 
avstånd till svårtillgängliga öar. I 
Tjeckien pågår en motsvarighet 
till den psykiatrireform som 
genomfördes i Sverige 1995. 
Irland har härjats av strejker för 
bättre villkor. Trots olikheter i 
utbildningssystem och vård-
organisationers uppbyggnad 
har omvårdnaden i respektive 
land ofta en underordnad roll 
relaterat till andra professioner. 
Inte sällan anses den medicinska 
behandlingen vara den verksam-
ma aspekten av vården. På Malta 
och i Tyskland används sjukskö-
terskans kompetens inte fullt ut. 
I Norge har man nyligen lagt om 
utbildningssystemet och skapat 
tvärprofessionella utbildningar 
som saknar djup i respektive 
professions kompetens. I Finland 
finns ingen specialistutbildning 
med inriktning psykiatrisk vård 
och i Sverige föreslog en statlig 
utredning förra året att den 
nationellt reglerade specialist- 
inriktningen mot psykiatrisk 
vård skulle tas bort. Trots dessa 
försvårande omständigheter är 
det sjuksköterskan i psykiatrin 
som tar det ofta ensamma och 
outtalade ansvaret för att skapa, 

upprätthålla och konstruktivt 
använda den bärande relationen, 
eller om man så vill den terapeu-
tiska alliansen, som ett medel för 
förändring. Tillsammans behöver 
vi identifiera och definiera förut-
sättningarna för en omvårdnad 
som främjar hållbar psykisk 
hälsa.

I detta nummer av Psyche 
beskrivs erfarenheter från den 
nordiska konferensen på temat 
”Developing Dialogue” som våra 
nordiska kollegor i PSSN arrang-
erade den 19–21 september på 
natursköna Färöarna. Konferens- 
en är ett bra exempel på hur vi 
tillsammans kan skapa forum 
som förtydligar och formulerar 
aktuella och önskade förutsätt-
ningar för omvårdnad som främ-
jar hållbar hälsa. ”Hållbar psykisk 
hälsa” är också temat för PRF:s 
årskonferens 2020 som anordnas 
på Näringslivets hus i Stockholm 
den 2–3 april. Anmälningssidan 
www.prfkonferens2020.se har 
öppnat och uppdateras fortlö-
pande. Konferensen syftar till 
att synliggöra psykiatrisjukskö-
terskans omvårdnadskompetens 
och dess betydelse för patien-
tens återhämtning i psykiatrisk 
vård. Vi är många som arbetar 
med utveckling av kliniknära 
verksamhet eller vetenskaplig 
kunskap inom psykisk hälsa. 
Har du något att förmedla från 
din verksamhet - skicka in ett 
abstrakt och låt dina kollegor ta 
del av ditt viktiga arbete! ■

Omvårdnad 
för hållbar 
psykisk hälsa

" I detta nummer av Psyche beskrivs erfarenheter från den nordiska 
konferensen på temat ”Developing Dialogue” som våra nordiska kollegor 

i PSSN arrangerade den 19–21 september på natursköna Färöarna. 
Konferensen är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan skapa forum 

som förtydligar och formulerar aktuella och önskade förutsättningar 
för omvårdnad som främjar hållbar hälsa." 

ORDFÖRANDE 
HAR ORDET

HENRIKA JORMFELDT 
ORDFÖRANDE, PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR
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Använd gärna våra kanaler i sociala 
medier för att kommunicera 
och uppdatera varandra och följ 
PRF:s arbete via hemsidan på:
www.psykriks.se 

Jag önskar er alla en 
God Jul och ett Gott Nytt 
Sjuksköterskans År 2020!
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"En av byggstenarna i psykiatrisk omvårdnad 
är ömsesidighet i vårdrelationen"

Text och bild: JONNA JÄRVSÉN och LOTTA HALLGREN
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Safewards fokuserar på hur psykiatriska vårdavdelningar kan bli trygga för både patienter och personal. Den forsk-
ningsbaserade omvårdnadsmodellen har fått stor uppmärksamhet internationellt, och introduceras nu för 
första gången i Sverige. Jonna Järvsén och Lotta Hallgren, specialistsjuksköterskor i psykiatri, skriver om hur 
deras pågående arbete med att implementera Safewards vid avdelning 80 på Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg redan gett positiva resultat.

PÅ HORATIOKONFERENSEN i maj 
2018 hörde vi för första gången 
den brittiska omvårdnadsforska-
ren och psykiatrisjuksköterskan 
Geoff Brennan berätta om den 
modell, Safewards, som han 
utvecklat tillsammans med 
professor Len Bowers. Mycket av 
förhållningsätt, bemötande och 
metoder vi försöker använda i 
psykiatrin och som i mångt och 
mycket förmedlats genom munt-
lig tradition var i Safewards ned-
skrivet som en modell med tydlig 
manual. Han beskrev en tryggare 
miljö, en vänligare kultur och ett 
större patientinflytande. När vi 
kom hem började vi kartlägga 
materialet och engagerade sam-
tidigt två sjuksköterskestudenter 
som skulle skriva kandidatupp-
sats i att göra en litteraturstudie 
i ämnet. Sex månader senare 
hade vi även fått hjälp av en 
översättare och var redo att 
starta. En plan utformades och 
beräknades pågå under två år. 

Vi startade med en halvdag med 
teori och genomgång av model-
len som består av tio interventio-
ner som utvecklas och anpassas 
till den aktuella verksamheten. 
Personalgruppen delades upp 
i fem implementeringsgrupper 
som fick fullt ansvar för två inter-
ventioner var. Varje intervention 
får 6-12 veckor att sätta sig bero-
ende på komplexiteten och hur 
långt vi idag är ifrån att arbeta på 
det sätt som beskrivs. Idag har vi 
kommit halvvägs och precis gjort 
vår första avstämning. 
Tvångsåtgärderna har gått ner 
med 75% och sjukskrivningar hos 
personal har en nedåtgående 
trend som vi tror är relaterad 
till minskad frekvens av hot- och 
våldssituationer. Nedan beskriver 
vi vad implementeringsgrup-
perna har gjort med de olika 
interventionerna hittills. 
 
Utskrivningsbudskap
Syftet med interventionen är att 

när nya patienter kommer in på 
avdelningen är det första de ser 
hoppfulla eller hjälpsamma bud-
skap från tidigare patienter. När 
patienter lämnar avdelningen får 
de möjlighet att kort sammanfat-
ta det som varit gott och bra och 
kan därmed känna sig tryggare 
om de återvänder till sjukhuset.

Vi valde liksom många brittiska 
avdelningar att använda en 
trädstam som grund. En av 
våra återkommande patienter 
målade upp en två meter hög 

trädstam med grenar, ihop med 
vår sjukhusanställde konstnär. 
Interventionsgruppen beställde 
sedan in färgglada papper som 
klipptes till löv och vykort att 
skriva på samt satte upp en korg 
bredvid att förvara tomma löv 
och häftmassa i. De instruerade 
även den övriga personalen att 
introducera alla patienter till 
trädet vid första rundvandring-
en på avdelningen. Denna höst 
är löven verklighetstrogna och 
orangea då gruppen bestämde 
sig för att följa årstiderna. 

TRYGGARE 
avdelningar med 

Safewards

Träd med utskrivningsbudskap.

Personlig omtanke
Vi är alla människor som gör vårt bästa, vi 
försöker komma ihåg detta i svåra stunder.

Alla ansvarar för att sköta sin personliga 
hygien. Många är allergiska, därför har vi 

inte parfym eller snittblommor

Sakkunskap
Vårdpersonal följer yrkesetiska 
principer, lagar, föreskrifter och 

medicinska riktlinjer för att ge så god 
och trygg vård som möjligt.  

Det kan innebära att  
prioriteringarna under  

dagen ändras.
Trygghet

Vi bemöter varandra 
med förståelse och respekt. 

Alla bär ansvar för att skapa trygghet på 
avdelningen. Skadegörelse, stöld och hot/våld 
polisanmäls. All diskriminering/kränkning är 

oacceptabel. Det är inte tillåtet att filma/ta kort. 
Alkohol, droger och vapen är inte tillåtet.

Varken vårdpersonal eller patienter lämnar 
avdelningen utan överenskommelse.
För allas trygghet kommer personal  

omhänderta: vassa föremål, glasföremål, 
plåtburkar, nötter, tändare/tändstickor,  
långa snören/laddare, elcigg, läkemedel. 

Vi rekommenderar alla att lämna 
värdesaker hemma.

Vi önskar att alla  
ska känna en trygghet i att våga 

hänvisa till dessa förväntningarna om 
någon inte följer dem.

Patientfokus
Vårdpersonal och patient  

ska ha en tydlig kommunikation 
kring den individuella vården - 

personal ska vara tillgänglig  
för alla patienter.

Det ska finnas tid för samtal, 
för att alla ska känna att de får 

framföra sina tankar utan  
stress och avbrott.

Alla har rätt till sin integritet 
och en lugn omgivning. Besök, 

privata samtal och gemensamma 
aktiviteter har därför sin plats i 
gemensamma utrymmen med 

hänsyn för varandra.
Vi ansvarar tillsammans för att 
hålla avdelningen så ren och fin 

som möjligt.

Gemensamma förväntningar

Plansch som beskriver gemensamma förväntningar.
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LÄS MER
❚  Det går att läsa mer om 
Safewards och de tio interven-
tionerna på www.safewards.net. 
Önskar du svenska översättning-
ar går det bra att kontakta oss på 
Sahlgrenska. Det finns även en 
facebookgrupp för personer som 
arbetar med modellen. 

Kontakt:
Jonna.jarvsen@vgregion.se
charlotta.hallgren@vgregion.se

Tydliga gemensamma 
förväntningar
På slutna psykiatriska avdelning-
ar finns det ofta många regler 
som har följt med under lång tid, 
så även på vår avdelning. Dessa 
regler leder ofta till konflikter och 
kan möjliggöra maktmissbruk 
hos personal. Interventionen 
”Tydliga gemensamma förvänt-
ningar” innehåller förväntningar 
mellan patienter och personal på 
samma sätt som övriga relatio-
ner. Vi började interventionen 
med att plocka ned våra tidigare 
”trivselregler”. Därefter kartlade 
vi förväntningarna på varandra. 
Patientförväntningarna samla-
des in med hjälp av brukar- och 
anhörigorganisationen NSPH 
och verksamhetsanställda peer 
supporters,  som intervjuade de 
inneliggande patienterna under 
två veckor. Peer supporters 
sammanställde det som fram-
kommit från patienterna och 
hade ett möte med implemen-
teringsgruppen. Under följande 
arbetsplatsträff fick personalen 
komma överens om de viktigaste 
och på så vis de grundpelare 
förväntningarna skulle vila 
på. Därefter fick implemente-
ringsgruppen ”fria händer” att 
utforma en plansch med det som 
blev de slutgiltiga gemensamma 
förväntningarna. 

På avdelningen finns nu två stora 
planscher att läsa för patienter 
när de har sin första visning av 
avdelningen. I varje patientrum 
finns även en mindre plansch. 
Tanken är att alla som vistas på 
avdelningen ska känna att de är 
här tillsammans - att vi tillsam-
mans skapar en kultur av att här 
finns förväntningar hos alla och 
på så vis skapar en mer jämlik 
relation till varandra. Det bidrar 
även till en öppning för dialog 
både patienter emellan, patien-
ter och personal och personal 
emellan. 

Lära känna varandra
Interventionen vill skapa en mer 
personlig kontakt mellan patien-
ter och personal. Den ska på nå-
got vis ge möjlighet för patienter 
att på ett lättillgängligt sätt kunna 
få vetskap om personalen på ett 
mer personligt vis. På vår avdel-
ning kom implementeringsgrup-
pen fram till att det skulle finnas 

två pärmar ute på avdelningen 
med bilder på personalen samt 
något som berättar något mer 
om personen. De utformade en 
mall som personalen fick fylla 
i. Den innefattar några punkter 
såsom: intressen, tips, anledning 
till yrkesvalet, favoritfilm med 
mera. I nuläget sitter patienter 
emellanåt och tittar i pärmen 
och kan på så vis lättare hitta 
samtalsämnen med personalen. 
Kanske upptäcker någon att 
man delar ett intresse och på så 
vis inleds en mer personlig och 
tryggare relation på avdelningen. 
Interventionen innehåller även 
att patienter ska få presentera 
sig för varandra och för persona-
len. Vi har ännu inte lyckats få till 
det men planerar att sätta upp 
whiteboardtavlor på dörrarna till 
patientrummen där patienter får 
möjligheten att skriva något om 
sig själva. 

Trappa ner
Interventionen har som syfte 
att ge verktyg till personalen till 
att trappa ned situationer som 
annars kan skapa konflikter, hot 
och våld. Efter att vi översatt 
redan befintlig plansch kring 
detta så påbörjade imple-
menteringsgruppen utforma 
rollspelsövningar till personalen. 
Under ett flertal arbetsplats-
träffar fick personalen öva med 
hjälp av rollspel och med hjälp 
av implementeringsgruppens 
stöd. Planscherna är i nuläget 
utplacerade på utrymmen där 
personal vistas och personalen 
har utvecklat mer användbara 
strategier kring konfliktfyllda 
situationer. Planer finns på att 
rollspela lite mer kontinuerligt 
för att bibehålla arbetssättet och 
för att introducera ny personal 
kring interventionen.

Lugna ner (hantera känslor)
I den brittiska versionen så har 
”lugna ner”-interventionen 
många gånger inneburit en låda 
innehållande föremål lämpliga 
att ta till för att hantera starka 
känslor. Då avdelningen har ett 
befintligt sinnesrum med ett 
skåp beslöt implementerings-
gruppen sig för att använda 
skåpet som ”låda”. I skåpet har 
gruppen samlat föremål som kan 
vara användbara vid påfrestande 
känslor. Gruppen har även skapat 

LLuuggnnaa--NNeerr--MMeettooddeerr

Känsla: Äckel. Kroppsligt: Obehag i magen och ansiktet, illamående. Impuls att göra: 
Kväljas, spotta ut, kräkas. Känslans funktion: Skydda från att få i sig något skadligt. 
Använda i sinnesskåpet: Tex. Tuggummi, karameller, ansiktsmask.

Känsla: Avsky. Kroppsligt: Obehag, spänning och värmeökning  i magen, ansiktet, 
bröstet, händerna. Impuls att agera: Ta sig bort eller få undan något. Känslans funktion: 
Skydda oss från farligheter. Använda i sinnesskåpet: Tex. 15 minuter med personal, 
promenad i grupp, krama något mjukt, använda solfjäder.

Känsla: Ilska. Kroppsligt: Spändhet, stelhet, oro, känna sig blockerad. Impuls att agera: 
Attackera verbalt eller fysiskt, hämnas, skrika. Känslans funktion: Försvara sig fysiskt eller 
känslomässigt. Använda i sinnesskåpet: Andas långsamt. Försök göra utandningen vara 
längre än inandningen. Håll fokus på hur du andas.
Slappna av i din kropp. Fokusera på en kroppsdel i taget. Börja nerifrån med fötterna och gå 
uppåt. Vänd och gå nedåt igen..
Distrahera dig själv. Ta en kall dusch. Boxas med personal på mitsar. 
Känsla: Ledsen/Sorg. Kroppsligt: Orkeslös, smärta i bröst/mage, klump i halsen, andnöd. 
Impuls att agera: Dra sig undan, gråta, grubbla. Känslans funktion: Sakna,  bevara det 
meningsfulla. Använda i sinnesskåpet: Tex. Krama något mjukt, sinnesrummet, dricka té, 
skriva ett brev, tyngdtäcke.

Känsla: Rädsla/oro. Kroppsligt: Stelnar, nervös, darra, diarré, kräkning. Impuls att agera: 
undvika, fly undan faror, söka skydd. Känslans funktion: Undvika faror. Använda i 
sinnesskåpet: Tex. Sinnesrummet, lugnande musik, massage, stressboll, kramfotölj, 15 
minuter med personal

Känsla: Skam. Kroppsligt: ont i magen, värmeökning i ansiktet, kvävningskänslor. Impuls 
att agera: hejda beteenden, gömma sig. Känslans funktion: Hålla sig till regler och 
normer. Använda i sinnesskåpet: Tex. Dricka té, kylande ansiktsmask, karameller, 
tuggummi, lyssna på behaglig musik.

Ovanstående känslor kan leda till upplevd ångest

Upplevelse: Ångest. Kroppsligt: Illamående, klump i halsen, hjärtklappning, tryck över 
bröstet bland annat. Impuls att agera: Fly, stänga av, skydda sig. Känslans funktion: 
varna för att något är fel eller öka uppmärksamheten för att skydda sig. Använda i 
sinnesskåpet: Tex. VR-glasögon, handmassage, kramfotölj, kura ner sig under en mjuk filt, 
15 minuter med personal. 

Ångest är en obehaglig upplevelse, men inte farlig. När ångesten går ner kan du känna 
dig väldigt trött, arg eller ledsen. Det är ofta någon av ovanstående känslor som väckt 
ångesten och det kan vara hjälpsamt att försöka förstå vilken av känslorna för att bäst 
hitta sätt att lindra den. 

HHuurr  oobbeehhaagglliiggaa  kkäännsslloorr  ffuunnggeerraarr  oocchh  vvaadd  dduu  kkaann  ggöörraa  fföörr  aatttt  lliinnddrraa  ddeemm
en pedagogisk plansch med 
information om vad känslor vill 
säga oss och förslag på föremål 
från skåpet som kan vara till hjälp 
för att hantera dem. 
 
I skrivande stund har interventio-
nen ”Positiva ord” påbörjats. Den 
har som syfte att påverka sättet 
personal rapporterar och pratar 
om patienter på ett mer begrip-
ligt sätt. Det ska bidra till att den 
som mottar informationen får en 
mer positiv och förståelig bild av 
patienten som gör att persona-
len möter patienter med empati, 
nyfikenhet och trygghet. För att 
uppnå detta har vi diskussioner 
utifrån safewardskompendiet 
”Att förstå riskbeteenden” varje 
vecka samt dokumenterar tydligt 
vad som fungerar och påminner 
varandra att förklara beteenden. 

Till exempel kunde vi tidiga-
re uttrycka oss så här på en 
rapport: Patienten har varit så 
jobbig idag, tjatat om medici-
ner och sparkat i dörrar hela 
dagen. I dag skulle vi i stället 
formulera oss såhär: Patienten 
har varit orolig idag, tycker att 
hen behöver mer läkemedel än 
vad som är ordinerat och tycker 
sig inte bli lugn av dem. För att 
vi ska lyssna har hen sparkat i 
dörrarna. Det brukar fungera att 
validera patientens upplevelse 
och erbjuda distraktion genom 
att be hen säga ord baklänges. 

Att införa safewards har gjort 
avdelningen till en tryggare plats 
för alla, både personal och pa-
tienter. Det har varit avgörande 
att ha en manual med utrymme 
för egen kreativitet och att per-
sonal och patienter tillsammans 
fått forma sin miljö. ■

Lugna-ner-skåp.

Poster som beskriver lugna-ner-metoder.
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Text och bild: EVA LINDGREN

Vart tredje år anordnar det land som är ordförande i den nordiska samarbetsorga-
nisationen för psykiatrisjuksköterskor (PSSN) en nordisk konferens inom psykiatrisk 
omvårdnad. I år var det Färöarnas tur att vara värd och konferensen hölls i Färöar-
nas huvudstad Torshavn 19-21 september. Eva Lindgren, psykiatrisjuksköterska och 
ledamot i PRFs styrelse rapporterar.
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FAROESE PSYCHIATRIC NURSES 
(FPS) som var värd för konferen-
sen lyckades väldigt bra med 
arrangemanget och allt som 
bidrar till det där extra. Konfe-
renslokalen Nordic House var 
perfekt för sitt ändamål. Vi blev 
varmt välkomnade av borgmäs-
taren som gjorde allt för att vi 
skulle se Färöarna från sin bästa 
sida. Det bjöds på underhållning 

i världsklass mellan presenta-
tionerna och all mat och fika 
smakade utmärkt. Hur var det 
då med själva programmet? Jag 
ska försöka ge en inblick i några 
presentationer och jag måste 
säga att de lyckades väldigt bra 
på den punkten med. 

Konferensens första keynote 
hölls av Tormódur Stórá från 

var att fråga patienten ”Vad har 
du varit med om?” istället för 
att fråga ”Vad är det för fel på 
dig?” För att minska användan-
det av tvångsåtgärder måste vi 
ändra vår attityd till tvång. Om 
vi inte ser tvångsåtgärder som 
ett misslyckande i vården har vi 
ingen anledning att ändra vårt 
beteende. 

En annan intressant talare var 
Shaun Maher från Skottland. 
Jag lyssnade till honom både på 
en workshop och en keynote. 
Workshopen handlade om att 
skapa förutsättningar för dialog 
och arbetsglädje i teamet och 
vad som får ett team att arbeta 
tillsammans med goda resultat. 
Han beskrev hur en negativ 
vårdkultur kan få en vanligtvis 
vänlig person att bli sitt sämsta 
jag. I en arbetsmiljö som präglas 
av råhet (rudeness) ökar risken 
att begå fel markant. Men han 
beskrev även motsatsen, där en 
positiv anda i personalgruppen 
som präglas av uppmärksam-
het, tillit, terapeutiska allianser, 
godhet och vänlighet leder till 
goda resultat och arbetsglädje. I 
en sådan atmosfär är det lätt att 
”gå en extra mil” när så behövs. 
Han belyste hur viktigt det är 
att stanna upp och påminna 
varandra om det positiva i 
vårt arbete är. För att nå dit är 
självklart ledarskapet viktigt. Han 
menade att det största misstaget 
ett ledarskap gör vid förändring-
ar är att inte lyssna på dem som 
utför arbetet. Att lyssna, förstå 
och bygga tillit är grunden för att 

Solveig Kjus och Inger-Lill Portå-
sen ingick i forskargruppen. Att 
bredda perspektiven i forskning-
en och involvera dem som fors-
kare gav verkligen ett mervärde 
som inte hade varit möjligt att nå 
på annat sätt - både för forsk-
ningsresultaten och för forskar-
gruppen. En annan presentatör 
var Maria Andreassen Hentze 
från Färöarna. Hennes avskalade 
berättelse om hur det är att vara 
mamma när ens son blir psykisk 
sjuk var stark och berörande. 
Hon använde en metafor från fly-
get när hon beskrev sin situation. 
Är man anhörig gäller det att 
först ta på sig syrgasmasken själv 
innan man hjälper den som sitter 
bredvid. 

Den sista keynote jag särskilt 
vill lyfta fram är Róland i Skorini 
från Färöarna. Titeln på hans 
presentation var Mening, hopp 
och meningslöst lidande. Han 
inledde med att berätta om det 
meningslösa lidandet han upp-
levde när hans älskade fru dog. 
I sin presentation lyckades han 
sedan på ett skickligt sätt väva 
samman berättelsen om Job, 
Viktor Frankl, Martin Buber, Sig-
mund Freud, Alfred Adler och Di-
etrich Bonhoeffer till en slutsats: 
”the meaning of life is to give life 
a meaning”. Vändpunkten i sitt 
eget meningslösa lidande kom 
när han fick frågan om han ville 
se sin fru i samma lidande som 
han själv var i. När han svarade 
”nej” sa terapeuten ”Så bra, du 
har besparat henne det genom 
att leva längre än hon”. Med den 

NORDISK KONFERENS PÅ 

Färöarna

Färöarna. Han berättade om psy-
kiatrins utveckling på Färöarna 
och hur personer som behövde 
psykiatrisk vård skickades till 
Danmark för att få vård. Proble-
met var att de personerna aldrig 
kom tillbaka till Färöarna, så till 
slut byggdes ett mentalsjukhus 
i Torshavn. Den första psykiatri-
kern åkte till Danmark och sökte 
upp patienterna och erbjöd dem 

att komma hem med ”helpensi-
on” på det nya sjukhuset. Av de 
ursprungliga 120 vårdplatserna 
finns idag 20 kvar. 

Tvångsåtgärder ett misslyckande
Jesper Bak från Danmark höll 
ett föredrag om psykiatrisk 
tvångsvård och användandet av 
six core strategy för att undvika 
tvångsåtgärder. Hans uppmaning 

kunna arbeta tillsammans. Ledar-
skapet behöver ha regelbundna 
what-matters-to-you-samtal med 
sitt team. 

Shaun Maher knöt an till what-
matters-to-you (WMTY) i sin 
keynote och menade att det är 
en approach som gör skillnad i 
mötet med den hjälpsökande. 
Att lyssna mer och tala mindre 
ansåg han vara grundläggande 
för att vården ska ha hög kvalitet. 
Han uppmanade oss att stanna 
upp och reflektera över vilket 
stort privilegium det är att få 
stå bredvid en person och dela 
dennes livsberättelse. Vi behöver 
blir WMTY-sjuksköterskor!

Sebastian Gabrielsson var 
Sveriges representant som 
keynoteföreläsare. I sin presen-
tation beskrev han olika myter 
som florerar kring psykiatrisk 
omvårdnad och det var nog 
många i auditoriet som kände 
igen sig i resonemanget. Men 
han visade också, med goda 
argument, att myterna inte 
ska hållas för sanning och slog 
därmed hål på dem. Att förklara 
sitt beteende eller bemötande av 
patienter inom psykiatrisk vård 
med en myt som inte stämmer 
håller inte. 

Brukarperspektiv
Två av presentationerna hade 
brukarperspektiv. Nina Helena 
Mjøsund från Norge visade hur 
hon bedrivit forskning tillsam-
mans med personer med egen 
erfarenhet av psykisk sjukdom. 

här presentationen fick vi en 
uppmaning att inte vara rädda 
för att möta patienterna i deras 
innersta, där de existentiella och 
andliga frågorna finns.  

Otroligt vackert
Jag fick förmånen att åka på 
denna konferens som medlem av 
PRFs styrelse och det var verkli-
gen en upplevelse. Jag hade stor 
behållning av konferensen men 
också av att få besöka Färöarna 
som verkligen är ett fantastiskt 
land. Det sägs att Färöarna kan 
erbjuda alla fyra årstider på en 
dag och jag betvivlar inte det. 
Ön ligger ju helt oskyddad mitt 
ute i havet, helt utan skog som 
står emot väder och vind. Men 
vi hade riktigt tur med vädret, 
det vara bara en dag som det 
stormade riktigt ordentligt. Om 
du som jag, älskar naturen och 
friluftsliv går det lätt att känna sig 
hemma. Att ha fjället och staden 
bara 15 minuters promenad 
från varandra är fantastiskt och 
otroligt vackert. ■

Torshavns borgmästare. Nordic house.

PSSNs styrelse.

Torshavn.
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Text: CHARLOTTE ARENKVIST

I hemsjukvården Eksjö kommun har Charlotte Arenkvist, spe-
cialistsjuksköterska i äldrevård, tillsammans med kollegan Rig-
mor Eriksson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, drivit 

MIN SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUT-
BILDNING var äntligen färdig. Jag 
var nu ”specialist inom äldre”. 
Tankarna började snurra om vad 
jag ville göra med min specialist- 
utbildning. Jag kunde ju inte 
bara köra på som vanligt. Göra 
samma saker som innan, för då 
skulle den nya kunskapen snart 
gå förlorad. Helst ville jag ju inte 
byta arbetsplats … 

Behov och tydliga mål
Det slutade med att jag och min 
kollega, Rigmor Eriksson, satte 
oss ner och började brainstorma. 
Ja, vi brainstormade även i 
bilen,  mellan patientbesöken 
och medan vi dokumenterade på 
kontoret. Rigmor läste för tillfället 

blev: att få ner antalet inlägg-
ningar som sker med vårdintyg 
samt att få ett bättre samarbete 
med psykiatrin. Vi beslutade att 
använda oss av PDSA-cykeln, 
den personcentrerade vården 
och ett utökat teamarbete. 
Teamarbetet var både ett medel 
för att nå vårt mål och ett eget 
mål i sig. För att kunna mins-
ka antalet tvångsinläggningar 
skulle samarbetet med psykia-
trin behöva förbättras. För att 
få ett utgångsläge granskades 
de 170 journaler som hörde till 
patienterna i ett av områdena vi 
arbetar inom. En granskning sex 
månader tillbaka i tiden visade 
att vi haft sex tvångsinläggningar 
på detta halvår, det vill säga i 
genomsnitt en i månaden. En 
enkät skickades ut för att göra 
samarbetet med psykiatrin 
mätbart. De sjuksköterskor som 
arbetade inom det aktuella 
området fick skatta tre frågor på 
en skala från ett till fem. Ett var 
sämsta tänkbara läge och fem 
var bästa tänkbara läge. Frågorna 
rörde; hur lätt det var att komma 
i kontakt med psykiatrin, hur det 
fungerade med informationsö-
verföringen efter sjukhusvistelse 
inom psykiatrin samt huruvida 
läkemedelslistorna var uppda-
terade och överensstämmande 
(Cosmic och Pascal).  Siffrorna 
från skattningen var ganska ned-
slående, siffrornas medelvärde 
kom att bli; 2,6 poäng, 2,0 poäng 
samt 1,0 poäng. Mycket kunde 
förbättras!

Ett första möte hölls med 
psykiatrin i september 2018. 
Både chef och MAS var med 
från hemsjukvården, utöver 
äldre-psykiatrigruppen. Från psy-
kiatrins sida medverkade chefer 
från både öppen- och heldygns-
vården. Flertalet beslut togs på 
mötet och diskussioner fördes 
runt vad som kunde förbättras, 
utifrån båda verksamheternas 
perspektiv. Det var ett öppet och 
trevligt möte, med högt till tak. 
Lite av det som bestämdes och 
gjordes var att en telefonlista 
med kontaktuppgifter/direkt-

nummer upprättades enheterna 
emellan och en faxblankett 
upprättades för receptförnyelser 
(så att hemsjukvården inte skulle 
behöva ringa om detta). Det 
beslutades även att SIP:ar skulle 
användas mer frekvent och att 
psykiatrin skulle bli bättre på att 
meddela hemsjukvården när en 
patient gick hem på eget initiativ. 
Cheferna skulle också ta med sig 
önskemål från mötet till läkarna, 
som vikten av att läkeme-
delslistorna uppdaterades. Den 
viktigaste punkten var kanske 
ändå att hemsjukvården skulle 
bli bättre på att gå in med tidiga 
insatser när de märkte att en pa-
tient började försämras. Slutligen 
beslutades att hemsjukvården 
och psykiatrin skulle fortsätta 
träffas regelbundet, minst en 
gång var sjätte månad. 

Möten och relationer
Därefter följde en tid där äldre-
specialist- och psykiatriguppen 
arbetade med de nya föränd-
ringarna som kommit till stånd 
på mötet. Här var personalen 
på boendena till stor hjälp. De 
var närmast patienterna och det 
var de som först noterade när 
någon blev sämre i sitt psykis-
ka mående. När någon blev 
sämre signalerade de direkt till 
hemsjukvården som i sin tur 
gjorde hembesök. Hembesöken 
utgick från den personcentrerade 
vården och det blev många fina 
möten med relationer som växte 
fram allt eftersom tiden gick. För 
att vara ärlig så hade jag trott att 
även om vi hade regelbundna, 
personcentrerade möten, så 
skulle vi ändå behöva ha mycket 
kontakt med psykiatrin och att lä-
kemedelsjusteringar skulle behö-
va göras i samråd med dem. Men 
det roliga var, att många gånger 
räckte det med samtalen och 
mötena. Vi sa efter varje möte 
att ”vi ses om en vecka igen”, 
eller liknande och sakta men 
säkert kunde vi se att patienterna 
började må bättre. Ibland an-
vände vi oss periodvis av tidigare 
ordinerad vid-behovs-medicin 
tillsammans med samtalen, men 

Färre 
tvångsinläggningar 
med samarbete och personcentrerad vård

Text: CHARLOTTE ARENKVIST Bild: Unsplashed

I hemsjukvården Eksjö kommun har Charlotte Arenkvist, specialistsjuksköterska i äld-
revård, tillsammans med kollegan Rigmor Eriksson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk 
vård, drivit ett förbättringsarbete som resulterat i en minskning av antalet tvångsinlägg-
ningar inom psykiatrin för patienter i kommunen. Charlotte Arenkvist mottog i november 
Vårdförbundspriset för detta arbete. Här berättar hon om det förbättringsarbete som 
utgjorde grunden till nomineringen och priset.

sin specialistsjuksköterskeutbild-
ning med inriktning psykiatrisk 
vård. Jag och Rigmor tänkte 
väldigt lika. Vi brukar skoja om 
det, att vi alltid tänker i samma 
banor och många gånger säger 
samma sak, i mun på varandra, 
vilket många gånger fått både oss 
och patienterna att börja skratta. 
Det visade sig snart att vi, inte 
helt oväntat, även hade samma 
tankar runt ett förbättrings-
arbete. Vi ville göra något för 
de patienter som behövde det 
mest. De som ofta faller mellan 
stolarna. De som bollas mellan 
hem och sjukhus och mellan den 
psykiatriska-  och den somatiska 
vården. De som inte alltid har 
så många närstående som står 

bakom dem, när deras egen 
röst och ork inte räcker. De mest 
utsatta. Jag menar förstås våra 
äldre som är multisjuka och även 
har psykiatriska diagnoser. Ibland 
även missbruk, svårigheter med 
följsamhet i behandling  och 
demens. Där fanns ett behov! 
Och där kunde vi få användning 
av våra specialistsjuksköterskeut-
bildningar. Därmed hade äldre-
specialist- och psykiatrigruppen 
blivit till.

För att göra förbättringsarbe-
tet genomförbart och mätbart 
behövde vi avgränsa oss och 
hitta tydliga mål. Vi behövde 
också någon form av struktur på 
arbetet. Förbättringsarbetets mål 

det var som sagt inte alls så ofta 
som jag trott som vi behövde ta 
kontakt med psykiatrin. Däremot 
träffade äldrespecialist- och 
psykiatrigruppen chefen för psy-
kiatrin vid flertalet tillfällen och 
det pågick ett informationsutby-
te över både e-post och telefon 
under hela arbetets gång. 

Mindre tvång
Efter att sex månader passerat 
var det dags för en ny journal-
granskning. De cirka 170 journa-
lerna synades på nytt, med fokus 
på antalet tvångsinläggningar. 
Denna gång visade granskningen 
att två inläggningar gjorts med 
hjälp av vårdintyg. Det vill säga 
att det hade skett en minskning 
med dryga 66 % på sex måna-
der. Ett så roligt resultat! Och 
kvitto på att det vi höll på med 
faktiskt fungerade. Även enkäten 
skickades ut på nytt och även här 
syntes en förbättring. Enkäten 
fick nu ett högre medelvärde 
på samtliga tre frågor. Komma i 
kontakt med psykiatrin hade ökat 
från 2,6 till 3,6 poäng. Överrap-
portering och information efter 
sjukhusvistelse inom psykiatrin 
hade ökat från 2,0 till 3,5 poäng. 
Slutligen hade sista frågan, 
rörande huruvida läkemedelslis-
torna var uppdaterade, ökat från 
1,0 till 3,5 poäng.

De följande sex månaderna efter 
detta fortsatte arbetet på samma 
vis, regelbunden kontakt med 
psykiatrin och personcentrera-
de möten med patienterna. En 

sista journalgranskning gjordes 
i september 2019. Då visade 
granskningen att inga vårdintyg 
hade behövt användas alls. 

Så, för vem har egentligen detta 
förbättringsarbete gjort skillnad? 
Givetvis för patienten och 
dennes eventuella närstående 
i första hand. Det är inte svårt 
att föreställa sig att en patient 
hellre vill bli vårdad i hemmets 
lugna vrå med personcentrerade 
samtal, än att polisen kommer 
och hämtar in en under tvång. 
Arbetet har troligen gjort skillnad 
även för övriga patienter på 
boendena då en polishandräck-
ning ofta ger ringar på vattnet 
i form av oro hos medboende. 
Arbetet har också underlättat för 
vårdgivare så som oss i hemsjuk-
vården, personal på boende och 
personal inom psykiatri samt 
läkare på vårdcentralen (som 
inte behöver skriva vårdintyg och 
ordna med handräckning). En 
kan också misstänka att förbätt-
ringsarbetet genererat en eko-
nomisk samhällsvinst då polisens 
resurser kan läggas på annat och 
platser på psykiatrin inte tas upp 
”i onödan”. 

Slutsatsen blev att förbättringsar-
betet har påvisat att en person-
centrerad vård och förbättrat 
samarbete med psykiatrin kan 
minska antalet tvångsinläggning-
ar via vårdintyg och generera ett 
bättre upplevt samarbete mellan 
hemsjukvård och psykiatri. ■

Charlotte Arenkvist

"De som inte alltid har så många närstående som står bakom 
dem, när deras egen röst och ork inte räcker. De mest utsatta. 

Jag menar förstås våra äldre som är multisjuka och även har 
psykiatriska diagnoser. Ibland även missbruk, svårigheter med 

följsamhet i behandling  och demens. Där fanns ett behov!" 
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INOM PSYKIATRISK specialistvård 
är det medicinska perspektivet 
starkt och övergripande, medan 
omvårdnaden anses ha en mar-
ginaliserad status. Omvårdnad 
inom psykiatrisk vård beskrivs 
som osynlig, med otydligt defi-
nierade roller och ansvarsområ-
den. Detta i sin tur kan leda till att 
det blir svårt att implementera 
och arbeta utifrån teorier och 
modeller för omvårdnaden. 

Vi vet sedan tidigare att personer 
som vårdas inom psykiatrisk hel-
dygnsvård upplever att omvård-
nad är en viktig del i deras åter-
hämtningsprocess. Men miljö 
och vårdinnehåll på psykiatriska 
avdelningar kan också upplevas 
som otydligt och förvirrande för 
de personer vi vårdar. Det kan 
göra att det blir svårt för dem att 
förstå innehållet och meningen 
med den vård som ges.

Ett gott ledarskap är avgörande 
för att förbättra omvårdnaden, 
stärka den professionella auto-
nomin och säkerställa hög klinisk 
kompetens. Ledarskapet är också 
en viktig förutsättning för att 
etablera en vision med centrala 
värden och riktning för omvård-
nadsarbetet. En gemensam 
vision avseende roller, värden 
och mål för omvårdnaden kan 
underlätta chefens arbete med 
att utveckla den kliniska omvård-
naden. Men för att starta arbete 
med att utveckla en gemensam 
vision är det viktigt att identifiera 
personalens olika uppfattningar 
om omvårdnad. 

Uppfattningar om omvårdnad
Syftet med studien var att un-
dersöka och beskriva persona-
lens olika sätt att uppfatta vad 
omvårdnad är. Genom individu-

OTYDLIG 
omvårdnad i 
psykiatrisk vård
Text: JOHANNA SALBERG

Vad är omvårdnad i psykiatrisk vård?  Det är en central 
fråga i en vårdverklighet där sjuksköterskans professi-
on och plats på många sätt utmanas. Johanna Salberg, 
specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård vid Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala och doktorand vid Uppsala uni-
versitet har undersökt den i en studie bland personal 
som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård.

ella intervjuer med specialist-
sjuksköterskor, sjuksköterskor 
och undersköterskor/skötare 
undersöktes personalens upp-
fattningar kring vad omvårdnad 
inom psykiatrisk heldygnsvård är. 
Sexton personer deltog i studien. 
Samtliga arbetade på psykiatriska 
vårdavdelningar när intervjuerna 
genomfördes. Tre av deltagarna 
var specialistsjuksköterskor, tre 
var sjuksköterskor och tio var 
undersköterskor/skötare. 

Under arbetet med den här 
studien användes en metod 
som heter fenomenografi. Den 
utvecklades inom det pedagogis-
ka området, av Ference Marton, 
men är väl använd inom andra 
forskningsområden, exempelvis 
vårdvetenskap. Den här meto-
den valdes eftersom den gör det 
möjligt att undersöka och beskri-
va hur ett fenomen kan uppfattas 
på olika sätt. Syftet med den här 
studien var ju just att beskriva 
personalens olika uppfattningar 
om fenomenet ”omvårdnad” i 
sitt kliniska arbete. 

Under intervjuerna användes en 
frågeguide som bestod av tre frå-
gor och vid behov ställdes även 
utforskande och förtydligande 
följdfrågor. Frågorna fokuserade 
på konkreta erfarenheter och 
inte på hur det borde vara, det 
är viktigt inom fenomenografisk 
metod. Materialet från intervju-
erna analyserades med fokus på 
uppfattningar om omvårdnad.
Analysarbetet resulterade i att 
fem olika uppfattningar, om vad 
omvårdnad inom psykiatrisk 
heldygnsvård är, kunde identifie-
ras. Uppfattningarna skiljde sig åt 
gällande synen på personen som 
vårdas, omvårdnadsåtgärder och 
målet för omvårdnaden. 

Omvårdnad är: 
1. Att reagera på symtom beteende 
2. Att planera och behandla
3. Att stödja sårbara människor
4. Att motivera patienter
5. Att ha ett holistiskt perspektiv på 
behandling av psykiatrisk sjukdom

Uppfattning nummer fem är den 
mest omfattande, nummer två 
till och med fyra kan ses som 
integrerade delar i den. Upp-
fattning nummer ett är den som 
skiljer sig mest ifrån de andra, 
den saknar en tydlig relation till 
de andra uppfattningarna. Den 
mest omfattande uppfattningen 
är den som i störst grad anknyter 
till viktiga omvårdnadsteoretiska 
aspekter och både nationella och 
internationella standarder för 
sjuksköterskor.

Mot en gemensam vision
I fenomenografiska studier 
presenteras resultatet med ett så 
kallat ”utfallsrum”, det är en mo-
dell som tydliggör hur uppfatt-
ningarna eventuellt relaterar till 
varandra. Även om fokus för de 
olika uppfattningarna i den här 
studien skiljer sig åt så relaterar 
de till viss mån ändå till varandra. 
I studiens utfallsrum är det tyd-
ligt att personalens uppfattningar 
befinner sig på en skala från 
begränsade till mer omfattande 
uppfattningar. 

Resultaten leder oss fram till 
slutsatsen att omvårdnad inom 
psykiatrisk heldygnsvård kan 
uppfattas på kvalitativt olika 
sätt. Som personal, men även 
som patient, möts vi alltså av 
personer som arbetar på samma 
arbetsplats, men som uppfattar 
sitt arbete på helt olika sätt. De 
olika uppfattningar som identifie-
rades i den här studien tydliggör 

att det finns många utmaning-
ar i arbetet med att skapa en 
gemensam vision när det gäller, 
roller, värderingar och mål för 
omvårdnaden. 

Men hur kan vi då använda 
de här resultaten i vår kliniska 
vardag? Jo, de kan användas som 
underlag för att påbörja arbetet 
med att skapa en gemensam 
vision. Resultaten kan användas i 
arbetet med att tydliggöra defini-
tioner, roller och ansvarområden 
inom omvårdnaden. De kan ock-
så användas för att diskutera och 
skapa gemensamma värderingar 
på arbetsplatsen. Om detta arbe-
te genomförs och faller väl ut kan 
det bidra till att stärka omvård-
nadens status, stödja sjuksköter-
skans professionella autonomi 
och höja vårdkvaliteten. Första 
linjens chefer, som befinner 
sig i den kliniska vardagen, på 
avdelningar och enheter, har en 
viktig roll när det gäller att skapa 
möjligheter och förutsättningar 
för detta viktiga arbete. ■

BAKGRUNDEN TILL Självvald 
inläggning (SI) var att det sak-
nades effektiva metoder inom 
heldygnsvården för att hjälpa 
patientgruppen. Inläggningarna 
var ofta förenade med självska-
debeteende, suicidalitet samt 
samsjuklighet med framförallt 
ångestsyndrom. Inom öppen-
vården hade hjälpsamma 
terapeutiska behandlingar tagits 
fram, exempelvis dialektisk 
beteendeterapi. Arbetet med att 
ta fram en strukturerad omvård-
nadsintervention för att hjälpa 
patientgruppen påbörjades och 
med inspiration av omvårdnads-
forskare från Nederländerna 
ledde arbetet fram till Självvald 
inläggning.

Ny vårdform
SI är främst en krisintervention, 
som förankras i patientens 
vård- och krisplan. Utifrån hur 
psykiatrin är organiserad med 
öppen- och heldygnsvård, så kan 
SI även beskrivas som ny vård-
form, likt en mellanvårdsform. 
”Man vårdas såsom man skulle 
befinna sig inom öppenvården, 
men man är inom heldygnsvår-
den.” Grunden för det synsättet 
är att interventionen avser 
vara varsam med insatser som 
minskar patientens autonomi, 
delaktighet och självkänsla. 
Detta synliggörs via att patienter-
na sköter sin egen medicinering, 
ansvarar för sina utgångar samt 
går på olika aktiviteter utanför 
avdelningen. En individuell 
vårdplan för SI upprättas, ett 
så kallat SI-kontrakt. Den tas 
fram i samråd mellan patienten, 
vårdkontakt på öppenvården 

Text: JOACHIM ECKERSTRÖM 

Sedan november 2015 har patienter i Stockholm med emotionell instabilitet och självskadebeteende 
haft möjligheten att använda sig av Självvald inläggning (SI) vid ökad stress och hotande kris. Målet har 
varit att främja konstruktiv självreglering av känslor, förebygga självdestruktivitet och långa inläggningar 
samt uppnå ökad autonomi och ökad självkänsla. Nu finns den första vetenskapliga artikeln publicerad 
från projektet. Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, adjunkt vid Röda korsets 
högskola och doktorand vid Karolinska institutet, skriver om studien som undersöker sjuksköterskors 
erfarenheter av att arbeta med självvald inläggning som en ny krisintervention.

Johanna Salberg.
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Sjuksköterskors 
erfarenheter av självvald 

inläggning

samt specialistsjuksköterska från 
heldygnsvården.
Strukturen för SI är att patienten 
kontaktar avdelningen när hen 
bedömer ett behov av att använ-
da sig av SI. Då ges tillgång till ett 
eget rum inom heldygnsvården. 
Sjuksköterska på avdelningen 
ansvarar för in- och utskrivning. 
Inläggningen är mellan ett till tre 
dygn och omvårdnadsåtgärderna 
(samtal och aktiviteter) regleras 
av SI-kontraktet.

Sjuksköterskors erfarenheter
Forskningsprojektets första 
studie belyser sjuksköterskornas 
erfarenheter av att arbeta med 
SI. Vid projektstarten fanns inte 
SI i Sverige för denna patient-
grupp, vilket gör det intressant 
att skapa en djupare förståelse 
av den nya vårdformen utifrån 
sjuksköterskornas perspektiv. En 
av sjuksköterskorna beskriver 
hur hen upplever att patientens 
resurser tillvaratas på ett annat 
sätt under SI. 

”Det har varit väldigt intressant 
att se hur samma patienter 
svarar på vara SI-patienter eller 
vanliga patienter. Det blir en för-
ändring, speciellt för vissa, som 
är väldigt positiv. De känner sig 
mer styrkta, mer ansvariga, tar 
lite mer initiativ. Och jag tycker 
att det märker man bara första 
gången de är på SI.”

Sjuksköterskorna berättar även 
hur de har fått en ökad tilltro till 
patienten genom hur de sett hur 
patienterna använt sig av SI. En 
sjuksköterska sätter ord på det 
på följande vis:

”Man har ju på något sätt ansett 
att det här är ju någonting kro-
niskt, som det inte går att göra 
någonting åt, utan så här kommer 
det att vara, de här patienterna 
är så här, det är hopplöst, det blir 
bättre med åren, ungefär så. 

Men nu så visar det sig tydligt att 
det går visst att göra någonting åt 
och förbättra…

Ja, man måste ge den här patient-
gruppen en chans verkligen. Att 
inte liksom känna att det här är 
dömt att misslyckas, utan höja 
dem istället och visa dem ’det går, 
du kan’ och stärka dem.”

Den vetenskapliga analysmetod 
som valdes för att undersöka 
de intervjuade sjuksköterskor-
nas erfarenheter var kvalitativ 
innehållsanalys. Dataanalysen 
ledde fram till ett resultat med 
fyra huvudkategorier samt med 
tillhörande generiska kategorier 
och subkategorier. 

Sjuksköterskornas erfarenheter 
är att SI:
• Erbjuder trygghet och kontinuitet
• Främjar vårdrelationen
• Flyttar fokus mot personen hälsa
• Stärker patienten

Internationellt samarbete
Sedan projektstart har arbets-
gruppen, bestående av koordina-
torer från mottagningar och av-
delningar inom Norra Stockholm 
psykiatri, gjort studiebesök hos 
forskaren Marjolein Helleman 
i Nederländerna för att lära sig 
mer om deras erfarenheter. Efter 
studiebesöket bjöds Marjolein 

in till ett forskningssamarbete 
avseende den första studien. Öv-
riga medförfattare är Kent-Inge 
Perseius (forskningsansvarig och 
docent vid Röda Korsets Hög-
skola), Lena Flyckt (docent vid 
Centrum för psykiatriforskning, 
Karolinska Institutet), Emelie 
Allenius (specialistsjuksköterska, 
Norra Stockholms psykiatri) och 
Pernilla Omerov (lektor, Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola). 

Nästkommande studie är för 
närvarande under framta-
gande och kommer att belysa 
patienternas erfarenheter av SI. 
Därefter kommer en artikel om 
hur psykiatriska symtom påver-
kas av SI samt avslutningsvis en 
hälsoekonomisk utvärdering. 
Samtliga är delstudier i min 
doktorsavhandling. ■ 

LÄS MER
❚  Eckerström, J., Allenius, E., 
Helleman, M., Flyckt, L., Perseius, 
K. I., & Omerov, P. (2019). Brief 
admission (BA) for patients with 
emotional instability and self-
harm: nurses’ perspectives-per-
son-centred care in clinical 
practice. International Journal of 
Qualitative Studies on Health and 
Well-being, 14(1), 1667133.

Fri tillgång till artikeln finns att 
tillgå via länken:
https://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/17482631.201
9.1667133

Joachim Eckerström nås via 
joachim.eckerstrom@ki.se
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PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL     

Årskonferens
2020
2 –3 april
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VAD: HÅLLBAR PSYKISK HÄLSA

NÄR: 2-3 APRIL 2020

VAR: NÄRINGSLIVETS HUS, 

      STOCKHOLM

Välkomna!
ÅRSKONFERENSEN 2020 är en tvådagarskonferens som berör
sjuksköterskor i psykiatrisk vård och andra som på ett eller annat 
sätt kommer i kontakt med psykisk ohälsa.  

Årets konferens erbjuder sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områ-
den tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att utbyta erfarenheter för hållbar psykisk 
hälsa. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt verksamma psykia-
trisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.

KEYNOTES
Lena Wiklund Gustin Mälardalens högskola:
Psykiatrisjuksköterskan och samtalet - en väg mot hållbar psykisk hälsa
Föreningen Tilia: 
När samhället sviker söker unga det destruktiva
Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans: 
Hur effektiv kan du bli?
Oona Lassenius, Mälardalens högskola: 
Återhämtningens rörelse och rörelse som återhämtning - 
den fysiska aktivitetens underskattade potential
Charlotte Arenkvist, Eksjö kommun, vinnare av Vårdförbundspriset: 
Personcentrerad vård och bättre samarbete minskade tvångsinläggningarna 

CALL FOR ABSTRACTS!

Vid PRFs årskonferens finns möjlighet 
att sprida kunskap från verksamhetsnära 
kvalitetsarbete och/eller forskning till 
kollegor runt om i Sverige!  
Konferensens målsättning är att den ska 
vara aktuell både för den kliniskt verksamma 
och för den forskande psykiatrisjuksköter-
skan. Medverkan med konferensbidrag 
vid en nationell konferens i psykiatrisk 
omvårdnad är en merit att värna om för 
specialistsjuksköterskans kompetens. 
Alla abstrakt som anknyter till årets konfe-
renstema Hållbar psykisk hälsa välkomnas.  
Skicka in abstrakt senast 31 januari 2020. 
Detaljerade instruktioner finns på hemsidan.

Inskickade abstrakt kommer att genomgå     
ett peer review förfarande och om det 
accepteras kommer Du/Ni att ha 15 minuter 
för presentation samt 5 minuter för frågor 
till förfogande vid konferensen. 
Du/ni kan också välja att istället bidra med 
poster eller workshop. PRF finansierar halva 
konferensavgiften för en medverkande 
per accepterat abstrakt. Skicka in abstrakt 
senast 31 januari 2020. 

ANMÄLAN: Sista dag för anmälan 29 mars. 
Lägre priser för medlemmar, studenter, 
pensionärer och föreläsare. Se hemsidan 
för priser och anmälan.

Håll koll på hemsidan för fullständigt och 
uppdaterat konferensprogram och för mer
information och anmälan:

www.prfkonferens2020.se 

Early Bird
till och med 

31/1

Gå 4
Betala för

3
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Psykiatrisjuksköterska 
på HVB-hem 
Ett av de många arbetsområden som en specialistsjuksköterska 
med inriktning psykiatrisk vård kan arbeta inom är på ”Hem för 
vård eller boende”, så kallat HVB-hem. Ett HVB-hem kan drivas 
av olika aktörer och kommuner och riktar sig mot olika målgrup-
per. Psykiatrisjuksköterskan Tobias Larsson arbetar på ett HVB-
hem för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vem är du? 
Jag bor i Bollnäs, en mindre stad 
i södra Norrland, tillsammans 
med min fru och vår 2-årige 
son. När jag inte arbetar brukar 
jag fiska eller träna Crossfit. Det 
skapar en bra balans i mitt liv. 
Ett stillasittande arbete inomhus 
skapar ett behov av att få komma 
ut i naturen och att aktivera mig. 
Det mina vänner säger är mina 
starkaste egenskaper är att jag är 
lugn och harmonisk och skapar 
en känsla av trygghet och sta-
bilitet. Något som jag använder 
mig av dagligen i mitt jobb som 
omvårdnadsansvarig sjukskö-
terska på ett psykiatriboende / 
HVB-hem.

Var och med vad arbetar du nu? 
Jag arbetar i dag som omvård-
nadsansvarig sjuksköterska 
på ett HVB-hem för personer 
med psykiatriska funktionsned-
sättningar. Vi är i dagsläget två 
sjuksköterskor, fördelat på de 
56 boendeplatser som vi har på 
HVB-hemmet. Vår arbetsuppgift 
innebär att ha ett övergripande 
ansvar om den vård som bedrivs 
kring den som bor hos oss. 
Det kan handla om allt från 
medicinadministrering till att 
samordna andra vårdinstanser 
så som till exempel öppenvård-
smottagningar, opiatteam och 
diabetesmottagningar.

Vilka är de största skillnaderna 
mellan att arbeta som sjukskö-
terska inom mer traditionell 
psykiatri och att arbeta på 
HVB-hem? 
Den erfarenhet jag har av 
akutpsykiatri och heldygnsvårds-

psykiatri är att man primärt 
”släcker bränder”. Människor 
som kommer dit mår ofta väldigt 
dåligt och det handlar om att få 
patienterna att må bättre så att 
de sedan kan skrivas ut och slus-
sas vidare till sitt tidigare boende 
eller andra vård-/boendeformer. 
Processen går ofta väldigt fort. 
Hos oss så kan vårdtiden variera, 
med de flesta bor hos oss flera 
år innan de kan flytta åter till ett 
kommunalt boende eller till en 
egen bostad. Farmakologin är en 
viktig del men grundförutsätt-
ningarna runt en person kan vara 
minst lika avgörande. Ett boende 
och en närmiljö som erbjuder 
trygghet och struktur kan många 
gånger vara det effektivaste och 
mest långsiktiga sättet att minska 
den psykiska ohälsan och lidan-
det för personen. 

Vilka utbildningar har du?
Jag började som outbildad som-
marvikarie för drygt 16 år sedan 
på detta boende. Då såg det helt 
annorlunda ut. Vi var då tre en-
heter med totalt 30 boendeplat-
ser. I dag erbjuder vi nästan det 
dubbla. När jag, för 16 år sedan, 
började inom psykiatrin så kände 
jag att detta var rätt plats för mig, 
så jag utbildade mig först till un-
dersköterska och arbetade som 
boendestödjare i några år innan 
jag dessutom blev arbetslagsle-
dare, eller teamledare som det 
kallades. Efter ytterligare några 
år kände jag att det var dags att 
ta nästa kliv och jag sökte mig då 
vidare till sjuksköterskeprogram-
met på Gävle högskola. Trots att 
vi hade praktik inom så väl hälso-
central som kirurgi och medicin, 

så var det inom psykiatrin jag 
kände mig hemma. 2011 hade 
jag min sjuksköterskeexamen och 
började då arbeta som omvård-
nadsansvarig sjuksköterska på 
samma boende. Efter ytterligare 
några år kände jag att jag ville 
ha mer. Mer kunskap och mer 
utveckling i min yrkesroll, vilket 
ledde till att jag 2016 började 
läsa till specialistsjuksköterska 
med inriktning psykiatrisk vård 
på Linnéuniversitetet i Växjö.

Var har du arbetat tidigare?
Efter att ha läst dataekonomiskt 
program på gymnasiet så slad-
dade jag runt med pizzabilen i 
några månader innan jag hamna-
de inom psykiatrin och där är jag 
än i dag. Inte så mycket att skryta 
om, men vad gör väl det när man 
ändå hamnar rätt.

Hur kom det sig att du 
blev psykiatrisjuksköterska?
Min filosofi här i livet är att 
man påverkas av allt och alla 
och ibland är det väldigt små 
saker som gör att man hamnar 
där man hamnar. Utan att veta 
vad det innebar att arbeta med 
människor och utan att ens 
ha den minsta utbildning eller 
kunskap inom psykiatrin så sökte 
jag mig till psykiatrin för att en 
kompis då arbetade inom vården 
och tipsade mig om detta. Varför 
han tyckte jag skulle söka jobb 
inom psykiatrin har jag aldrig fått 
svar på, men så var det i alla fall. 

Och hur kom det sig att du 
började arbeta på HVB-hem?
HVB-hem var för mig ett okänt 
begrepp och en okänd värld, 

men sedan den dagen jag bör-
jade arbeta inom detta område 
och med att hjälpa människor 
har jag insett att det är något jag 
trivs med att göra. Samtidigt som 
jag får GE av mig själv, så får jag 
oerhört mycket tillbaka från de 
som bor hos oss. Att få vara en 
betydelsefull person i någons liv 
är ju något som de flesta gillar 
att vara.

Vilken nytta har du i din 
nuvarande arbetssituation av 
din utbildning och erfarenhet 
som sjuksköterska?
Man lär sig genom livet, av de 
människor man möter. Men allt 
kan man inte lära sig genom 
mänskliga möten. Det är där som 
utbildningar ger en teoretiska 
kunskaper och förmågor att se 
saker utifrån olika perspektiv. Att 
gå från ”en bra människa” till att 
bli en professionell yrkesutövare 
inom hälso- och sjukvårdsområ-
det kräver stora teoretiska kun-
skaper, likväl som det enligt min 
mening absolut inte går att vara 
en professionell yrkesutövare 
inom hälso- och sjukvården utan 
att vara just en ”bra människa”, 
det vill säga att man brinner för 
det man gör och att man har ett 
engagemang för att hjälpa andra 
människor.

Hur ser en vanlig 
dag på jobbet ut?
Jag arbetar i dagsläget måndag 
till fredag, kl. 7-15. Oftast börjar 
jag min arbetsdag på någon av 
de boendeenheterna som jag är 
ansvarig för. Att få sitta tillsam-
mans med boendestödjarna och 
få en muntlig rapport samtidigt 

som man dricker morgonkaffe 
brukar skapa bra förutsättningar 
för en bra dag. Dessutom anser 
jag att det är viktigt att man som 
sjuksköterska arbetar ”nära” den 
övriga personalen och att man 
skapar en känsla att man är ”en 
i gänget” så att inte sjuksköter-
skan blir någon som bara tittar 
förbi ibland, eller kommer på 
avdelningen och bestämmer hur 
boendestödjarna ska göra sitt 
jobb. 

Efter det brukar jag gå till mitt 
kontor för att stämma av vad 
som är planerat för dagen och 
då lägger jag även upp en plan 
för dagen. Att till stor del kunna 
styra sin arbetsdag och att få läg-
ga upp den utifrån vad man själv 
anser är bäst är få förunnat.

Så långt ser arbetsdagarna 
relativt lika ut. Men efter det så 
kan det vara väldig variation. Det 
kan vara medicintekniska upp-
gifter såsom injektionsgivning, 
blodprovstagning, dosettdelning 
eller apodoshämtning. Även do-
kumentering är något som sker 
dagligen. Men även helt andra 
saker så som att närvara vid 
läkarsamtal, möten med kom-
munens socialhandläggare eller 
att följa med de som bor hos oss 
på resor till familj och vänner. Jag 
har dessutom erfarit (och hävdar 
bestämt), att åka iväg för att äta 
glass tillsammans med en person 
en solig sommardag kan vara en 
viktig insats i mitt arbete med 
personen. 

Jag skulle ljuga om mitt arbete 
alltid är lugnt, fridfullt och roligt. 

Men det är faktiskt så att när 
man ser resultaten och de fram-
steg som personer gör hos oss 
så är de stressiga dagarna, eller 
de konflikter man haft, något 
som jag inte berörs utav. Jag är 
helt övertygad om att; med hårt 
arbete, ett gott hjärta och stort 
engagemang så kan man göra 
underverk för andra människor.

Vilka råd kan du ge till den som 
funderar på att börja arbeta 
inom en liknande organisation?
I dagens vård och omsorg 
råder stor brist på personal. Att 
genomgå förändringar är bra för 
alla människor och att ”testa” 
att arbeta inom vården är något 
som de flesta bör göra. För jag 
är nästan säker på att det finns 
väldigt få branscher där man som 
arbetare får så mycket tillbaka. ■ 

TOBIAS LARSSON

Tobias Larsson, psykiatrisjuksköterska
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STIPENDIUM FÖR PATIENTFOKUS 
I RÄTTSPSYKIATRIN

RECEN
SIONER

PATIENTERNA inom rättspsykia- 
trin vet vad de behöver för att 
må bra och vill vara mer delaktiga 
i sin vård. Det framkommer i 
specialistsjuksköterskan Terese 
Wahlroos examensarbete vid 
Luleå tekniska universitet. Nu 
belönas hon med 2019 års sti-
pendium till minne av före detta 
landstingsdirektören Elisabeth 
Holmgren skriver Region Norr- 
botten i ett pressmeddelande.

Examensarbetet, som skrivits 
tillsammans med kollegan Lisa 
Marklund, visar att det främst 
är tre områden som patienterna 
tycker är viktiga. Det första är att 
ha livet har en mening och att 
man finns i ett sammanhang där 
dagarna inte bara går. Det andra 
är vikten av att få vara sig själv och 
inte ses som en patient i mäng-
den. Det tredje och sista området 
är möjligheten att få påverka sitt 
liv trots att patienterna tvingas 
leva under lagar och regler.

Terese Wahlroos har arbetat 
på Psykiatrin länsgemensamt, 
i dagligt tal rättspsykiatrin i 
Öjebyn, sedan 2007. Först som 
skötare och sedan 2011 som 
sjuksköterska. Sedan början av 
2019 kan hon titulera sig speci-
alistsjuksköterska i psykiatrisk 
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INSPIRERANDE 
OM NORMER

BOKEN LYFTER temat om jämlik 
vård och varför vården i Sverige 
inte ges på lika villkor för alla, 
trots att alla vill att det ska vara 
så. Den diskuterar och proble-
matiserar frågor runt sociala 
normer i vårdsammanhang. 

Genom en inledande scen ur 
verkligheten ges man ett bra 
exempel på hur kunskapsnormer 
kan upplevas ur en sjuksköter-
skas perspektiv och hur man 
redan under utbildningen kan 
uppleva genusperspektivet, 
okunnighet och nonchalans. 
Författarna lyfter på ett mycket 
bra och översiktligt sätt, genom 
enkla och goda berättelser, hur 
normer kan vara ett hinder för 
jämlik vård i dagens samhälle. 
Berättelserna skapar ett gott 
flyt och underlättar att förstå 
den teoretiska förankringen. 
Boken definierar olika begrepp 
och beskriver tydligt hur normer 
påverkar sjuksköterskan i sitt 
arbete och hur de kan skapa ett 
minskat handlingsutrymme för 
vårdaren och patienten. Varje 
kapitel i boken avslutas med en 
gedigen litteraturförteckning 

som kan uppmuntra läsaren att 
hitta ny litteratur i ämnet.
Elisabeth Dahlborg Lyckhage visar 
på ett lättläst sätt sin gedigna 
kunskap inom området. Ellinor 
Tengelin beskriver hur hälsoklyf-
torna i Sverige ökar - parallellt 
med ökande ekonomiska klyftor. 
Detta är en mycket viktig fråga 
som många psykiatrisjuksköter-
skor måste vara medveten om. 
Klasstillhörighet sätter spår på 
kroppen. Vad är normalt, en 
konstruktion och vad är natur-
ligt? Sexualitet, rasism, ålder 
och funktionalitetsnormer är 
bara några av många spännande 
punkter som finns med i boken. 
Som läsare får jag många spän-
nande tankar och måste ibland 
omvärdera mina egna normer. 
Jag inspireras att vara med och 
ändra på vårdens normer.

Jämlik vård: Normmedvetna 
perspektiv vänder sig till studen-
ter inom grundutbildningen för 
sjuksköterskor och specialistsjuk-
sköterskeutbildningen i psykiatri 
men är en bok som alla sjukskö-
terskor borde läsa.  ■ 

TITEL:   Jämlik vård: 

Normmedvetna perspektiv

REDAKTÖRER: Elisabeth Dahl-

borg Lyckhage, Gunnar Lyckhage, 

Ellinor Tengelin

FÖRLAG:  Studentlitteratur AB

UTGIVNINGSÅR: 2015

RESCENSENT: Joffen Kleiven
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PSYKIATRISKA Riksföreningen 
för Sjuksköterskor gratulerar 
sin ordförande Henrika ”Heffa”  
Jormfeldt som utnämnts till 
professor i omvårdnad vid 
Högskolan i Halmstad.

Vad innebär det att 
bli professor?
Att utnämnas till professor är 
en bekräftelse på det arbete 
man har genomfört och att bli 
professor innebär för mig en 

vård. Under utbildningen fick hon 
höra talas om rapporter och andra 
forskningsprojekt som konstatera-
de att det fanns brister inom den 
rättspsykia triska vården.
 – Det finns en historik av att 
förlita sig mer på medicin än att 
se till människan som helhet. Om 
vi kan inkludera patienterna mer 
får vi en bättre vård, som gör att 
de utifrån sina förutsättningar 
kan leva ett gott liv. I slutändan 
innebär det också kortare vård-
tider och troligtvis även kost-
nadsbesparingar, säger Terese 
Wahlroos i pressmeddelandet.

Hennes examensarbete blev en del 
i ett forskningsprojekt om reflek-
tion och återhämtning i rättspsyki-
atrisk vård och har även resulterat i 
en vetenskaplig artikel. ■

Terese Wahlroos och kollegan Lisa 
Marklund vid PRFs årskonferens.

HealSafe
Interiör

Scandinavian 
Design for 
Safe & Healing 
Environments

HealSafe
Interiör

Scandinavian 
Design for 
Safe & Healing 
Environments

HealSafe Interiör erbjuder ett 
brett sortiment av säkra inrednings-
produkter för läkande miljöer. 
De är designade för att motverka 
självskador, suicid och värna arbetsmiljön. 
Våra unika produkter används bl.a. inom 
psykiatri, ungdomshem och BUP. 
Möblerna från Pineapple är mycket robusta 
och designade för utmanande miljöer.

www.healsafeinterior.com

Träffa oss gärna på Stockholm 
Furniture & Light Fair 2020 

DAGEN ARRANGERADES av Centrum 
för psykiatriforskning och Region 
Stockholm i Folkets hus i Stock-
holm. Temat för dagen var god 

500 personer deltog.

Professorsinstallation.

Grattis 
Heffa!

bättre möjlighet att bidra till att 
den kvalitativa forskningen får en 
stärkt roll och utvecklas vidare 
som kunskapsbas för utveckling 
av omvårdnad vid psykisk ohälsa. 
Det medicinska paradigmet 
är starkt inom hälsoområdet, 
medan omvårdnaden behöver 
förtydligas för att få sin rättmä-
tiga plats och erkännande i vår-
den. Professorstiteln kan därför 
medföra ökade möjligheter att 
bidra till en positiv utveckling.

Jag har uppdrag som Chief 
editor för en internationell 
vetenskaplig tidskrift.  Förutom 
egen forskning och undervis-
ning på grund- och avancerad 
nivå samt forskarnivå är jag 
studierektor för en av Högskolan 
i Halmstads tre forskarutbild-
ningsområden: Hälsa och livsstil.  
Jag ansvarar för specialistsjuk-
sköterskeutbildningen med 
inriktning psykiatrisk vård och är 
ordförande i Akademins lokala 
etikgranskningsgrupp. I min 
forskning har jag bland annat 
studerat psykosocial rehabilite-
ring och hälsoutbildning i grupp 
för patienter i psykiatrisk vård. 
Ytterligare projekt är LIV-projek-

tet som utvärderar en levnadsva-
neintervention för personer med 
schizofreni och EU-projektet 
eMenthe som omfattar både 
forskning och utbildning med 
syfte att ta fram ett internatio-
nellt webbaserat utbildnings-
material för mastersstudenter. 
Det senaste och pågående 
projektet fokuserar på erfaren-
heter av Hästunderstödd terapi 
och rehabilitering. Vid sidan om 
detta ingår som professor att 
ta uppdrag som opponent och 
ledamot i betygsnämnder vid 
disputationer och som granskare 
vid rekryteringsärenden.

Vad vill du åstadkomma  
som professor?
Jag vill bidra till att minska stig-
matisering och synliggöra andra 
förklaringsmodeller och behand-
lingsmetoder än de renodlat 
biomedicinska vid olika former av 
psykisk ohälsa. Detta med hjälp 
av förstärkt brukarmedverkan i 
kvalitativ och kvantitativ forsk-
ning samt samverkan mellan 
vetenskap och praktisk verksam-
het såväl lokalt och nationellt 
som internationellt. ■ 

KRAFTSAMLING FÖR 
HELDYGNSVÅRDEN

och trygg heldygnsvård och det 
var en välbesökt konferens med 
närmare 500 deltagare. Tove 
Lundin, journalist, författare och 

BISAM (brukarinflytandesam-
ordnare med egen erfarenhet) 
inom Norra Stockholms psykiatri 
modererade dagen med trygg 
och säker hand.

Dagen inleddes med Niklas 
Ekdal, journalist och författare. 
Han berättade om sina personli-
ga erfarenheter av psykisk ohälsa 
och mötet med psykiatrin. Dessa 
erfarenheter har påverkat hans 
syn på livet och medmänniskor 
och mynnat ut i boken Hur jag 
dog. Niklas lyfte värdet av hopp 
för återhämtning och vilken 
avgörande betydelse det var för 
honom att vårdpersonal kunde 
inge hopp!

Veikko Pelti- Piri, socionom och 
forskare pratade om modellerna 
Safewards och Starwards och hur 
de kan förbättra innehållet i den 
psykiatriska heldygnsvården med 
fokus på trygg och meningsfull 
heldygnsvård. Han gav flera goda 

exempel, bland annat beskrev 
han hur patienter som skrivs ut 
uppmuntras att skriva utskriv-
ningsbudskap som fästs på ett 
träd som målats på avdelningen. 
Utskrivningsbudskapens syfte är 
att inge hopp till personer som är 
inlagda på avdelningen. 

Dagen fortsatte med en mängd 
seminarier, alla med fokus på 
god och trygg heldygnsvård. 
Dessa handlade bland annat om 
hur vi kan främja fysisk aktivitet 
i heldygnsvården, goda samtal, 
självvald inläggning, professions-
träffar, omvårdnadshandledning, 
anhörigperspektiv och samverkan. 

Poeten Bob Hansson var efter-
längtad när han väl klev upp på 
scen något försenad. Han gav en 
bra inramning av dagen när han 
med värme förmedlade hur vik-
tigt det är att vi ser varandra och 
vågar visa hur mycket vi betyder 
för varandra. ■

Text och bild: JENNY KARLSSON 

Den 5 november anordnades en inspirationsdag för personal inom 
den psykiatriska heldygnsvården i Stockholm. Det blev inte bara en 
dag av inspiration utan även en kraftsamling fylld med erfarenhet, 
kompetens och engagemang. Jenny Karlsson, specialistsjuksköter-
ska i psykiatrisk vård, rapporterar.
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MINNESORD:

Katie Eriksson
– Den Tidlösa i tiden 

NÄR JAG SKRIVER den här texten 
har det snart gått två månader 
sedan professor Katie Eriksson 
dog den 30 augusti. Den 18 
november 2019 skulle hon ha 
fyllt 76 år. Sådana tidsmarkörer 
är vanliga när man skall skriva en 
text till någons minne. Tillsam-
mans med beskrivningar av 
konkreta företeelser, som att hon 
publicerat över 400 texter, hjäl-
per de oss att fästa våra ord vid 
något. En text om hela hennes 
gärning skulle kunna bli mycket 
omfattande. Vid det här laget 
har andra redan beskrivit hennes 
långa och produktiva karriär. Från 
det att hon utbildade sig till sjuk-
sköterska (1965) och vårdlärare 
(1970), disputerade (1981) och 
hur hon från mitten av 1980-ta-
let och framåt utvecklade en aka-
demisk disciplin och byggde upp 
en välrenommerad forskningsin-
stitution vid Åbo Akademi i Vasa. 
Därför vill jag istället lyfta fram 
hur hon och hennes livsgärning 
influerat mig som sjuksköterska 
inom psykiatrisk vård, forskare 
och lärare.

Samlingsverket Vårdvetenskap – 
vetenskapen om vårdandet som 
utgavs 2018 hade undertiteln 
”det tidlösa i tiden”. Det är en 
underrubrik som inte bara säger 

något om vårdvetenskapens gil-
tighet. Orden beskriver också nå-
got av Katie Eriksson som person. 
För mig är såväl hon som hennes 
budskap tidlöst och beständigt, 
påtagligt och närvarande. I 
teorier och begrepp, men också 
som minnesglimtar av en person 
som i sin hållning till andra var 
såväl lärande som ansande och 
lekande. En person som uppma-
nande till reflektion, utmanade 
tanken och firade sina studenters 
och kollegors framgångar med 
personliga tal, levande ljus och 
bubbelvin.

Som för så många andra var mitt 
första möte med Katie Eriksson 
via hennes texter. Året var 1988. 
Jag hade arbetat några år som 
sjuksköterska och skulle under 
ett år fördjupa mina kunskaper i 
psykiatrisk vård. Under de år som 
gått sen jag gick min sjukskö-
terskeutbildning hade vårdve-
tenskap utvecklats som ett nytt 
ämne i utbildningen. Böckerna 
Pausen och Vårdandets idé hade 
nyss kommit ut och var tillsam-
mans med Vårdprocessen en del 
av kurslitteraturen. För mig var 
det en utmaning, och det tog sin 
tid innan jag så sakteliga upp-
täckte att hon satte ord på något 
av det där jag anade i mötet med 

patienterna. Just språket var 
viktigt för henne. Hon menade 
att de begrepp vi använder inte 
bara var betydelsefulla för vår 
förståelse av vårdandets värld, 
de bidrog till att forma den. Tänk 
bara på hur ett begrepp som 
’vårdlidande’ kan bidra till att vi 
blir uppmärksamma på miss-
förhållanden i vården. Just där 
och då tänkte jag inte så mycket 
på de vetenskapsteoretiska 
aspekter som hör samman med 
begrepps- och teoriutveckling. 
Jag var bara tacksam över att 
hennes texter fick mig att stanna 
upp, reflektera och förstå varför 
det genuina mötet med pa-
tienten var så betydelsefullt för 
vårdprocessen, och varför min 
förmåga att vara närvarande i det 
mötet var (minst) lika viktig som 
de interventioner jag utförde. 

Under utbildningens sista vecka 
åkte vi på studieresa till Helsing-
fors svenska sjukvårdsinstitut där 
Katie Eriksson varit rektor mellan 
åren 1974-1986. Därefter hade 
hon börjat utveckla Institutionen 
för vårdvetenskap vid Åbo Aka-
demi i Vasa där hon så småning-
om installerades som professor 
1992. Samtidigt som hon byggde 
upp utbildning och forskning vid 
institutionen i Vasa fortsatte hon 

att undervisa i Helsingfors. Att få 
träffa henne på riktigt var stort 
för oss studenter. Jag tror att 
vi ställde en hel del frågor som 
avslöjade vår okunnighet, men 
hon besvarade alla på ett sådant 
sätt att det kändes som att man 
lyfte fram något viktigt.  Det var 
en fantastisk upplevelse som fick 
mig att vilja lära mer. 

Så kom det sig att jag började 
studera vårdvetenskap vid Åbo 
Akademi. I tillägg till ämnesstu-
dier i vårdvetenskap läste jag 
också vårdvetenskapens didaktik, 
ett område som Katie Eriksson 
synliggjorde i sin doktorsav-
handling Vårdprocessen: En 
utgångspunkt för läroplanstän-
kande inom vårdutbildningen. 
Utvecklandet av en vårdprocess 
och ett läroplanstänkande 
utgående från vårdprocessen. 
I den beskrev hon inte bara 
vårdprocessen som en mellan-
mänsklig process som inte kan 
reduceras till de fyra faser vi som 
sjuksköterskor känner igen från 
omvårdnadsplaner. Hon lade 
också grunden för en didaktik 
som återspeglar vårdvetenska-
pens bärande värden. Under 
min utbildning vid Åbo Akademi 
förstod jag också mer av hennes 
tankegångar runt kultur, såväl 

den vårdande kulturen som den 
didaktiska. Det är områden som 
vi kanske inte alltid är medvetna 
om, men som för mig var viktiga 
att tänka på under de år jag ar-
betade som vårdutvecklare inom 
den psykiatriska vården och på 
senare år i mitt arbete som lära-
re. Varken vård eller utbildning 
sker i ett tomrum, utan påverkas 
i hög grad av den kultur som 
råder där. Att jag idag förstår mig 
själv som kulturbärare är med 
andra ord en del av det ”arv” jag 
bär med mig från professor Katie 
Eriksson.

Under åren som magisterstudent 
och senare som doktorand stod 
det också klart att professor 
Katie Eriksson själv levde som 
hon lärde. Den värdegrund hon 
beskrev med ett uttalat fokus 
på varje människas inneboende 
värdighet var ständigt närvaran-
de. Det intresse och den respekt 
hon visade för oss studenter i 
Helsingfors fanns alltid där. Jag 
hörde henne aldrig uttala sig på 
ett ovänligt eller kränkande sätt 
ens i dialog med personer som 
ifrågasatte hennes idéer. För visst 
blev hon ifrågasatt. Hennes fokus 
på ontologi och grundforskning 
var utmanande för personer som 
tänkte att vårdforskning borde 

vara tillämpad. Till skillnad mot 
många forskarkollegor lyfte hon 
inte bara fram vårdvetenskap 
som en autonom vetenskap. Hon 
beskrev också vårdvetenskap 
som patientvetenskap, snarare 
än sjuksköterskevetenskap, och 
betonade vad-frågor framför 
hur-frågor. För henne var det 
självklart att söka kunskap om 
vad som var vårdande i förhål-
lande till människors lidande 
och hälsa, innan man utveck-
lar metoder för hur detta kan 
utföras. Denna grundforskning 
ledde också fram till den Cari-
tativa vårdteorin. som fick ett 
internationellt erkännande då 
redaktörerna Ann Marriner-To-
mey och Martha Raile Alligood  
2005 inkluderade den i antologin 
”Nursing Theorists and Their 
Work”. Professor Katie Eriksson 
erhöll också genom åren ett 
flertal utmärkelser, så väl från 
olika organisationer som i form 
av hedersdoktorat vid både 
Nordiska hälsovårdshögskolan 
och Karlstads universitet.

Under de år som gått sen jag 
först började studera vårdve-
tenskap har jag varit med om 
ett flertal omorganisationer 
inom den psykiatriska vården, 
och också ett antal förändringar 

av utbildningsplaner för såväl 
sjuksköterskor som specialist-
sjuksköterskor inom psykiatrisk 
vård. Men oavsett hur vård eller 
utbildning organiserats så har de 
bärande idéerna i Katie Erikssons 
teoribildning varit väsentliga för 
god vård. De tankegångar som 
introducerades i hennes tidiga 
verk och som sedan utvecklats 
har något beständigt, en förank-
ring i ontologi och förståelsen 
för vad det innebär att vara 
människa. För trettio år sedan 
ansågs begrepp som lidande och 
medlidande som kontroversiella. 
Likaså vikten av att utgå från den 
unika människans behov och re-
surser och att se dem i ett vidare 
sammanhang för att stödja häl-
soprocesserna så att människan 
kan utvecklas mot sin potential. 
Idag lyfts ”compassion” fram 
inom psykoterapi, personcentre-
rad vård beskrivs som en av sjuk-
sköterskans kärnkompetenser, 
och i den psykiatriska omvård-
naden betonas återhämtning 
som central. Begreppen är delvis 
annorlunda än Erikssons, men de 
bärande idéerna med personen 
i centrum, ett fokus på välbe-
finnande och uthärdligt lidande 
snarare än tillfrisknande, och 
tron på personens förmåga att 
forma sitt liv i gemenskap med 

andra känns igen, liksom vikten 
av att vårdare är närvarande och 
känslomässigt tillgängliga. Det 
tidlösa lever i samtiden, och Ka-
tie Erikssons minne lever i många 
vårdares tankar och gärningar. 

Vi minns henne och hennes verk 
med tacksamhet. Må hon vila i 
frid och arvet efter henne fort-
sätta att blomma och bära frukt.

Lena Wiklund Gustin

Katie Eriksson 1943-2019
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Den europeiska psykiatrisjuksköterskeorganisationen Horatios 
styrelse genomförde sitt höstmöte 20-22 november i Tammerfors i 
Finland. Mötet hölls i samband med att ”Mental Health Work Day” 
genomfördes för studenter på avancerad nivå vid Tampere University 
of Applied Sciences. Under mötet avhandlades bland annat planering 
av Horatios kongress i Berlin den 14–16 maj nästa år, och även de 
inledande diskussioner som förts mellan Horatio och den schweiziska 
nationella föreningen angående den festival som planeras 2021 i 
Bern. 

En punkt på dagordningen var den process som pågår i Tjeckien och 
som på många sätt liknar den som Sverige genomgick under psykia-
trireformen under mitten av 1990 talet, en utveckling som Horatio 
stöder. Ytterligare en punkt på dagordningen var att år 2020 utlysts till 
Sjuksköterskans år. Delar av Horatios styrelse har i samband med det-
ta deltagit i en arbetsgrupp med syfte att ta fram en sakkunnigrapport 
med kortfattad information om komplexiteten relaterat till psykisk 
hälsa och psykiatrisk vård. 

Henrika Jormfeldt

 

På gång 
inom psykiatrisk 
omvårdnad

2020

❙  Hållbar psykisk hälsa / Psykiatriska 
Riksföreningen för Sjuksköterskors 
årskonferens / 2-3 april / Stockholm

❙  Complex Interventions in Mental 
Health Settings / Horatio European 
Psychiatric Nurses Congress / 
14-16 maj / Berlin, Tyskland

❙  American Psychiatric Nurses 
Association (APNA) 34th Annual 
Conference / 
30 september - 3 oktober / 
Orlando, Florida, USA

❙  Australian College of Mental 
Health Nurses (ACMHN) 46th 
Annual International Mental Health 
Nursing Conference / 
14-16 Oktober / Gold Coast,
 Queensland, Australien
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STYRELSEMÖTE MED HORATIO

STYRELSEMÖTE NOVEMBER
UNDER HELGEN 23-24 november träffades PRFs styrelse i 
Stockholm. Punkter att avhandla var bland annat uppföljning 
av verksamhetsplan, planering av årskonferens 2020, informa-
tion till valberedning inför kommande årsmöte samt uppstart 
av arbetet med kommande verksamhetsplan. Vi ligger bra till 
med planeringen för årskonferensen och hemsidan är nu öppen 
för intresserade som vill anmäla sig och skicka in abstrakt. Vid 
årsmötet ska fyra styrelsemedlemmar väljas. Sittande på de 
posterna har meddelat att de är intresserad av ytterligare en 
mandatperiod. Behov av ett fyllnadsval finns. Valberedningens 
sammankallande Jörgen Öijervall (jorgen.oijervall@hh.se) tar 
gärna emot förslag på personer som kan tänka sig att engagera 
sig i styrelsearbetet. Styrelsearbetet så här långt går i linje med 
årets verksamhetsplan. Arbetet med kommande verksamhets-
plan bordlades till nästa styrelsemöte i januari. Vi ser en positiv 
trend med ett ökat antal medlemmar. I dagsläget är vi 613 
medlemmar vilket innebär att vi nått målet att bli över 600 med-
lemmar under 2019. Det känner vi oss väldigt glada över - ju fler 
vi är ju starkare blir vi. 

Jenny Molin

DAGS ATT SÖKA

STIPENDIUM
STYRELSEN FÖR PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN för Sjuksköter-
skor behandlar tipendieansökningar två gånger per år, i januari 
och september. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 
15 augusti respektive 15 januari. Som medlem sedan minst ett 
år kan du söka stipendium. Ändamålet ska vara att främja forsk-
ning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuk-sköterskans 
område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion.

ANSÖKAN SKA VARA SKRIFTLIG och innehålla namn, personnum-
mer, adress och för vilket ändamål stipendiet söks. Vidare ska an-
sökan innehålla en specificerad kostnadsberäkning och om man 
sökt andra bidrag eller stipendier. Gäller det en kurs ska kopia på 
kursprogrammet biläggas ansökan. Ange även eventuellt förslag till 
spridning av inhämtade kunskaper, exempelvis artikel i Psyche, se-
minarium eller bidrag till årskonferens. Vid ej genomförd aktivitet 
ska erhållet belopp återbetalas. Stipendier kan inte sökas för av PRF 
anordnade kurser/konferenser.

MÅLSÄTTNINGEN ÄR att kunna dela ut stipendium 
om totalt 15 000 kr under verksamhetsåret 2019.

VÄLKOMMEN MED DIN STIPENDIEANSÖKAN!

PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN
FÖR SJUKSKÖTERSKOR

c/o Henrika Jormfeldt
Bråddared, 313 97 Simlångsdalen
henrika.jormfeldt@psykriks.se

ÅRSMÖTE 
PSYKIATRISKA 

RIKSFÖRENINGEN 
FÖR SJUKSKÖTERSKOR 
KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Torsdag 2 april 2020 
kl. 16.30

Näringslivets hus, 
Stockholm

  
På dagordningen bl.a.

- Val till styrelsen

Se psykriks.se 
för ytterligare information.

Varmt välkomna!

Horatios styrelse i Tammerfors.



Psyche c/o Paul Stråby
Ringvägen 90

11860 Stockholm

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen

med nya adressen
tydligt påskriven

VAD GÖR PRF?
❚ Företräder psykiatrisjuksköterskan och det psykiatriska 
omvårdnadsperspektivet i media, konferenser, seminarier, 
utredningar, hearings med mera
❚ Anordnar nationella och internationella konferenser inom 
psykiatrisk omvårdnad
❚ Ger ut tidskriften Psyche som bevakar kunskapsutvecklingen 
inom psykiatrisk omvårdnad
❚ Är remissinstans för lagförslag, riktlinjer med mera som rör 
psykisk hälsa och psykiatrisk vård
❚ Tar fram kompetensbeskrivning och brosch för 
specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
❚ Samlar forskare inom psykiatrisk omvårdnad i ett nationellt 
nätverk 
❚ Delar ut stipendier som främjar forskning, utveckling och 
utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område eller främjar 
psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion
❚ Samarbetar nationellt med Svensk Sjuksköterskeförening och 
Vårdförbundet
❚ Samarbetar internationellt genom PSSN och Horatio-European 
Psychiatric Nurses

VAD INNEBÄR MEDLEMSKAP?
❚ Ett viktigt stöd för föreningens arbete
❚ Möjlighet att engagera sig i och påverka föreningen 
❚ Prenumeration på tidskriften Psyche (4nr/år)
❚ Rabatterad deltagaravgift på konferenser
❚ Möjlighet att söka stipendier

Medlem kan den bli som är sjuksköterska med anknytning till 
psykiatri genom utbildning eller yrkesverksamhet. Den som inte 
uppfyller detta krav är välkommen som associativ medlem. 

Bli 
medlem 

i PRF

ORDINARIE MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019 ÄR 325 KR. STUDENTER OCH PENSIONÄRER BETALAR 200 KR.

Medlem blir man genom att antingen anmäla medlemskap via 
www.psykriks.se eller genom att betala in avgiften via bank-giro 5118-1592 eller

SWISH 123 069 28 06 och då ange namn och personnummer.

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
samlar sjuksköterskor som arbetar inom och/eller har 

specialistutbildning i psykiatrisk vård.


