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Vår förhoppning är nu att årskonferensen ska kunna anordnas på
Näringslivets hus i Stockholm den 9–10 september. Allt är planerat och
förberett för dessa nya datum och vi ser verkligen fram emot att få träffas
i höst istället. Program och annan information uppdateras fortlöpande på
www.prfkonferens2020.se
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Bli medlem
Prenumeration på Psyche ingår vid
medlemskap i PRF. 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. Medlemsavgiften för 2020 är 325 kr. Studenter
och pensionärer betalar 200 kr. Medlem blir man genom att 1. Anmäla
medlemskap via www.psykriks.se
eller 2. Betala in avgiften via bankgiro
5118-1592 eller SWISH 123 069 28 06
och ange namn och personnummer.

Psykiatrisk
omvårdnad i
coronatider!

INNEHÅLL
ETT ORD FRÅN CHEFREDAKTÖREN
I och med detta nummer passar jag på att tacka för mig som chefredaktör
och ansvarig utgivare. Jag har haft nöjet och äran att ansvara för Psyche i
sju år och under denna tid hunnit redigera 29 nummer av tidningen. Det
har varit ett otroligt lärorikt och utvecklande uppdrag, oftast roligt och
ibland lite slitsamt att lyckas pressa in mellan arbete och familjeliv. Jag
hoppas att jag i någon utsträckning har bidragit till att stärka och utveckla
sjuksköterskan och omvårdnaden i psykiatrisk vård. Ett stort tack till PRF för
förtroendet, och framför allt ett stort tack till alla fantastiska psykiatrisjuksköterskor som i ord och bild har bidragit med sina tankar, erfarenheter,
åsikter och insikter.

PRF:S ÅRSMÖTE HÖLLS den 2 april
via Zoom på grund av coronapandemin. Trots att vi inte kunde
träffas IRL avklarades årsmötets
alla punkter i den kallelse som
skickats ut stadgeenligt. Birgitta
Wedahl, sakkunnig i internationella frågor vid Svensk sjuksköterskeförening, axlade rollen
som ordförande på ett föredömligt sätt. En trogen skara närvarade vid mötet och ny styrelse
valdes helt reglementsenligt.

Sebastian Gabrielsson

Utgivningsplan 2020
Nr 1 vecka 9, nr 2 vecka 22,
nr 3 vecka 39, nr 4 vecka 50.

Prenumerera
Prenumerationspris för 2020 är
400:-/år (inom norden 450:-/år).
Teckna prenumeration via PRF:s
hemsida www.psykriks.se eller
kontakta prenumerationsansvarig
paul.straby@psykriks.se

Annonsera

Länge hoppades vi kunna genomföra PRF:s årskonferens på
temat ”Hållbar psykisk hälsa” som
planerat i april. Efter tilltagande
restriktioner och en alltmer allvarlig utveckling av pandemin stod
det klart att det inte var möjligt.
Vår förhoppning är nu att årskonferensen ska kunna anordnas på
Näringslivets hus i Stockholm den
9–10 september. Allt är planerat
och förberett för dessa nya datum
och vi ser verkligen fram emot att
få träffas i höst istället. Program
och annan information uppdateras
fortlöpande på www.prfkonferens2020.se.

Psykiatri
sjuksköterskan
i pandemin

För information och annonsbokning kontakta Britt-Marie Lindgren,
britt-marie.lindgren@psykriks.se

Tryck och formgivning
Form Olga&friends/
Ågrenshuset, Bjästa
www.agrenshuset.se
Redaktionen ansvarar ej för insänt,
ej beställt material samt förbehåller
sig redigeringsrätt. Den som sänder
in material förutsätts medge
elektronisk lagring/publicering.
ISSN 0283-3468
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TEAMROND -

en möjlig väg
till ökad
delaktighet

DOKTORAND

PRF:s medlemmar påverkas
yrkesmässigt av pandemin. Många
arbetar mer än planerat, andra
har fått gå in i andra verksamheter
och ta sig an andra arbetsuppgifter än annars. Det psykiatriska
omvårdnadsarbetet innebär
utmaningar när vi ska hantera krav

på fysisk distansering och andra
skyddsåtgärder i mötet med rädda
och oroliga människor. De som
arbetar med utbildning har med
kort varsel tvingats lägga över all
undervisning till distanslösningar.
Många forsknings- och utvecklingsprojekt har bromsat in eller
avbrutits för att tillgodose akuta
behov. Omställningen innebär
att mycket av de aktiviteter som
PRF normalt fokuserar på går på
sparlåga. Tillfällen till kunskapsutbyte och samverkan har ställts
in. Så snart läget har stabiliserats
är vi redo att återigen skruva upp
tempot i utvecklingen av psykiatrisk omvårdnad i samarbete med
kollegor i våra nordiska grannländer och övriga Europa.

ORDFÖRANDE
HAR ORDET

Var rädda om er och använd gärna
PRF:s kanaler i sociala medier för
att kommunicera och uppdatera
varandra och följ föreningens
arbete via hemsidan på:
www.psykriks.se
HENRIKA JORMFELDT
ORDFÖRANDE, PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Jag önskar er alla en fin sommar och
hoppas av hela mitt hjärta att vi ses i
Stockholm den 9–10 september!

psyche nr 2 2020
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PSYKIATRI
SJUKSKÖTERSKAN
I PANDEMIN

"Jag är rädd att många
patienter inte ser en utväg
och suiciderar, jag är rädd
att avdelningarna blir
överfulla och att alla inte
får den hjälp de behöver. "

Text: SEBASTIAN GABRIELSSON

har ökad ångest och är rädda att
bli smittade genom att behöva
komma till oss för kontrolle
Många isolerar sig mer och söker
inte vården de behöver. Många
promenerar till oss för att slippa
åka kommunalt.

Erik Molin,
Umeå
Jag är specialistsjuksköterska
i psykiatrisk vård och arbetar
som gruppledare på psykiatriska
akutteamet Umeå. Min arbetssituation har påverkats på olika
sätt. För första gången i min
28:a åriga yrkeskarriär bär jag
arbetskläder. Har alltid arbetat i
privata kläder så detta blev nått
nytt! Färre personer söker till oss
nu men fler ringer. Vi oroar oss
för att fler personer kommer att
ta sitt liv och vi ser att fler söker
för missbruksproblem.

Andra sätt att mötas, förändrade sökmönster och kontaktvägar, nya rutiner och arbetsuppgifter. Coronakrisen har på olika sätt inneburit förändringar och utmaningar för sjuksköterskor i psykiatrisk vård. Det finns en oro både för hur personalen och patienterna
påverkas. Inte minst är oron stor för hur den psykiska ohälsan kommer att utvecklas
framöver. I denna lägesbild från början av maj 2020 beskriver nio sjuksköterskor från
norr till söder hur pandemin har påverkat deras arbetssituation.
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Vi arbetar mer med att hålla
våra lokaler rena och vi har blivit
noggrannare med de basala
hygienrutinerna. Sen har sökproceduren till psykakuten förändrats på så vis att alla patienter
nu kommer via ”coronatältet”
som står utanför den somatiska
akutmottagningen. Situationen
kräver bra kommunikation och
samarbete mellan olika instanser
och överlag tycker jag att det
fungera bra.
Jag påverkas inte så mycket känslomässigt men ibland när det blir
mycket prat och om det är flera
saker samma dag som förändras
på grund av Corona så kan jag
känna att situationen kommer
åt mig.

Rebeccah Carlström,
Örnsköldsvik
Jag har precis börjat arbeta på
barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen i Örnsköldsvik,
men arbetade fram till för några
dagar sedan på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen. I
Västernorrland ligger vi lite efter
Stockholm och södra delarna av
Sverige gällande covid-19 pandemin. Detta har gjort att man försökt förbereda en del innan. Jag
har även varit förtroendevald på
arbetsplatsen och detta har tagit
en del tid i och med pandemin
med risk och konsekvensanalyser
med mera.
Jag har mest arbetat med
CS-mottagning och här har vi
märkt att många patienter avbokar eller uteblir både pga pandemin men också för att regionen
på grund av GDPR inte längre
skriver i sina påminnelse-sms var
patienterna har tid. Sätter läkarna in CS-preparat måste detta
följas noga men det försvåras av
att patienter inte kommer och
när man förflyttar sjuksköterskor
som kan arbeta med det så får
man inte plats att boka in alla
som behöver bokas in. Även
om vi bett en längre tid om att
pausa insättningar så har detta
inte gjorts. Många patienter som
även har ångest problematik

Primärvårdsjouren i Örnsköldsvik
har dragit ner på öppettider till
17-19 vilket lägger mer ansvar
på akuten och då även psykiatrin. Vår psykiatriakut ligger i
Sundsvall 17mil bort så en del
patienter går till primärvårdsjour
eller akut när vår mottagning är
stängd. Man försöker därför nu
lägga fram att sjuksköterskor på
vår mottagning ska jobba 17-21
hela veckorna inte bara måndag-torsdag som vi haft på prov
sedan i höstas för att stötta upp
akuten och minska transporter
till Sundsvall.

Det som påverkar mig mest i
det här är att veta att psykiatrins
topp kommer senare. Det gör
mig rädd då vi kör slut på den
bemanning vi har genom att
skicka folk till somatiken och
ändrar uppgifter på mottagningen när man redan har för liten
bemanning. Man pratar även
om indragna semestrar - vilka
hjälper till när vår topp kommer?
Jag är rädd att många patienter
inte ser en utväg och suiciderar,
jag är rädd att avdelningarna blir
överfulla och att alla inte får den
hjälp de behöver. Det är svårast,
att släppa tankar på hur kollegor
och patienter far illa i den här
situationen. Man vill såklart
hjälpa somatiken, det är en svår
situation för oss alla i vården
men vi inom psykiatrin behöver
också hjälp när det här är över!

Vår chef skickade in fem namn
på personal som skulle kunna
gå över till somatisk avdelning
och två har fått gå över. Jag var
mitt i att byta arbetsplats men
somatiken försökte även få mig
förflyttad en period. På grund
av brist på sjuksköterskor på
BUP blev det inte av. Detta gör
att resterande personal måste
täcka upp alla delar som måste
vara igång. Ska det då även bli
mer kvällsbemanning blir det
ännu skörare. Nu är vi utöver de
två som förflyttats fyra stycken
som byter arbete, går i pension
eller föräldraledighet under april
och maj så det påverkar också
situationen såklart. Samtidigt är
det flera andra personalkategorier på mottagningen men det är
sjuksköterskor som förflyttas, det
är sjuksköterskors arbetsuppgifter som aldrig går att pausa.

psyche nr 2 2020
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Jenny Karlsson,
Stockholm
Jag arbetar på Centrum för
psykiatriforskning men har blivit
förflyttad till klinisk tjänstgöring.
Det svåraste har varit att allt skett
med så kort varsel och att en förväntas fortsätta vara flyttbar med
ständiga schemaändringar. Svårt
att veta vem ens chef är, det blir
väldigt många personer som
involveras och ingen som riktigt
samordnar ens nya läge.
Jag är på en avdelning där några
platser är geriatriska och några
psykiatriska. Det är inte optimalt
6
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att vårda dessa tillsammans.
Vi har personer med demens
och förvirring som har svårt att
komma ihåg vad som sagts och
som går fram och tillbaka i korridoren och gärna in i andras rum.
Samtidigt har det vårdats utåtagerande patienter inlagda på
tvång på samma avdelning. Det
blir många etiska frågeställningar
som väcks som hade behövt ta
större plats. Flera patienter har
visats vara positiva på covid-19
och det är i princip omöjligt att
försöka isolera dem på rummet.
Även personal har insjuknat med
symtom inklusive jag själv.
Ute på avdelningen har det
vart bristfällig information och
samordning kring vad som gäller
kring till exempel skyddsutrustning vilket har lett till att många
gör olika. Det blir upp till var och
en, eller upp till varje arbetspass,
vilket inte känns bra vare sig ur
ett smittskydds- eller trygghetsperspektiv. Det finns mycket
känslomässig oro i personalgruppen som hade behövt fångas upp.

Stephanie Benari,
Stockholm
Jag arbetar som sjuksköterska i
heldygnsvård i Stockholm. Jag
bytte från en annan verksamhet
för drygt en månad sedan och
när jag kom hit var man i full
gång med att implementera det
personcentrerade arbetssättet.
Team hade bildats och alla skulle
med i arbetet med den individuella planen.
Nu regnar sjukskrivningarna med
personal som har covid-19-liknande symtom in. Ett pass var
det 11 sjukskrivningar som mest,
vilket är ovanligt mycket. Detta

tär på verksamheten och det är
nästintill omöjligt att få kontinuitet i vården när sjukskrivningarna
är så många. Vi ställde in alla
icke-essentiella möten såsom
teammöten för att kunna upprätthålla basal vård. På grund av
ett strulande larm och därmed
minskat antal patienter enligt
arbetsskyddsregler så har vi varit
väl bemannade under krisen.
Dock har det kvalitetsarbete som
pågick innan ej gått att upprätthålla. Man delar tabletter och
upprätthåller säkerheten på avdelningen. Innan krisen hade vi
pågående utbildningar i Bergen
och HLR men dessa har pausats.
Alla sociala aktiviteter, som är så
viktiga i det psykiatriska arbetet,
har minimerats. (Misstänkt och
bekräftad smitta har förekommit på avdelningen.) Jag har
personligen vårdad en patient
som har covid-19 som hostade
mycket och vid aerosolbildande
moment ska man ha FFP3 mask
och denna har vi inte - endast
IIR mask. Efter varje besök hos
denna går det inte att undgå

tanken: ”tänk om jag för vidare
smittan?”. Nya rutiner och informationsmeddelanden kommer
nästintill varje dag nu och det är
en kamp att hålla sig ajour. Vid
rapporterna tar vi upp det nyaste
som har hänt men det täcker
inte allt. Jag går runt river ner
och slänger gammal information
och sätter upp ny för att undvika
missförstånd. Vissa läser inte
utskick med information som
kommer via mail och timanställda har inte ens en arbetsmail att
få information till.
Nyligen gick en kollega bort
i covid-19 och många är sorgsna
och rädda. Nu är det inte bara
patienter som mår dåligt, men
också personal och jag får även
trösta dem. Jag tänker att nu är
det viktigt att vi hjälper varandra
genom krisen med; acceptans
för det vi inte kan påverka,
korrekt information och adekvat
skyddsutrustning för känsla av
kontroll och genom att göra mer
för att distrahera oss från tankar
på covid-19 med hälsofrämjande
aktiviteter.

covid-19. Även att åka buss till
och från arbetsplatsen när det
är mycket folk har stressat mig
då jag inte vill riskera att själv bli
smittad i kollektivtrafiken.

Rebecca Bager,
Stockholm
Jag arbetar på en allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning i
Stockholm. Pandemin har inte
ändrat så många av mina uppgifter. Några veckor var det mindre
arbetsbelastning men nu är det
fler patienter igen och många
har psykisk ohälsa relaterad till
covid-19. Vi tar temp på alla
morgon och kväll vilket är ny
rutin och vi ber både patienter
och personal att inte sitta för
tätt så att vi tänker på avståndet.
Svårast har varit att hantera
all oro som finns hos patienter
men även vårdpersonal omkring
psyche nr 2 2020
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Pernilla Omérov,
Stockholm
Jag arbetar med psykiatrisk
vård som klinisk lektor och som
programansvarig på avancerad
nivå på Ersta Sköndal Bräcke
Högskola. Innan pandemin
organiserade vi kurserna kring
campusförlagda moment såsom
problembearbetning i grupp
och seminarium. Att plötsligt
anpassa alla kurser till distansundervisning har varit mycket
krävande men också utvecklande. Föreläsningar, studieuppgifter och examinationer har fått
göras om från grunden och efter
mycket slit har det ofta fungerat över förväntan. En särskild
utmaning har varit att förbereda
studenterna för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På bara
några dagar genomgick samtliga
grundutbildningsstudenter fyra
extrainsatta webbutbildningar
för ökad säkerhet och beredskap
att möta covid-19 relaterade utmaningar. Fokus för utbildningarna var skydd mot smittspridning
men också psykologiskt krisstöd
till patienter, närstående och personal. Studenterna har verkligen
varit fantastiska som genomfört
studierna med gott mod trots
den extrema situationen. Många
studenter, kanske särskilt specialistsjuksköterskestudenterna, har
också drabbats av ökad arbetsbelastning i vården samtidigt
som studierna komplicerats av
tekniska utmaningar.
Utöver den reguljära undervisningen fick högskolan också
uppdraget att skapa en utbildning för personer som vill arbeta
inom vård och omsorg men som
saknar vårdutbildning och vårderfarenhet. Den webbaserade
utbildningen som ges på uppdrag
av Socialstyrelsen fokuserar på
somatiska tillstånd. Vi lyckades
dock inkludera en föreläsning om
suicidprevention vilket känns bra
då det mellanmänskliga mötet
verkligen kan vara livsavgörande.
Det har varit svårt att få tiden att
räcka till trots långa arbetsdagar
och helgarbete men förhoppningsvis kommer en del av arbetet kunna användas i höst.
8
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sig och minskar våra patienters
sociala kontakter ytterligare. Vår
patientkategori har oftast ett
sparsamt nätverk med få eller
inga fungerande relationer, det
blir mycket kritiskt för dem att
isolera sig hemma ensamma
med en pandemi som pågår
utanför dörrarna. Nära hälften av
våra patienter just nu nämner viruset under samtal och covid-19
ingår oftare i sjukdomsbilden på
ett eller annat sätt. Det är svårt
och trist att höra en patient berätta att i psykosen är de orsaken
till att viruset sprids, vissa bär
hela världens tyngd på sina axlar
och andra är bara rädda och
andra paranoida.

Karl-Henrik Forsman,
Jönköping
Jag jobbar som vårdenhetschef
på en psykiatrisk heldygnsavdelning. Vår avdelning med 16
vårdplatser har stängt för att
förstärka med personal inom
klinikens andra enheter men
vi stöttar också med personal
till regionens covidavdelning,
en nyöppnad enhet som bara
behandlar covidsjuka personer,
oavsett grundsjukdom. Vi har
också iscensatt en informationsinsats till sluten- och öppenvård
vad gäller covid-19. Fokus på
fakta, basala hygienrutiner etc.
Vad som slår mig är att det är en
stor oro bland all personal, som
vi måste bemöta. Jag har också
samordnat skyddsmaterial på kliniken och det har aldrig saknats
någonting, men svårigheter att
veta vilken sorts utrustning man
ska använda vid vilka tillfällen.
Omställningen och samordningen är imponerande tycker jag. Nu
gäller det att vi orkar över tid!

Vi får dagligen uppdateringar
från vår närmsta chef och vi
är beredda att jobba på andra
avdelningar och hoppa in om
någon kollega blir sjuk. Vi har
nya rutiner med besöksförbud
och alla möten föregår på Skype.
Psykosvården är beroende av
att skapa relationer och bygga relationer i öppenvården och vi är
hårt drabbade av att våra patienter inte har denna möjlighet för
tillfället. Något som gläder mig
i allt detta är att systemet fungerar i sådana krislägen som nu
- det är tydlig rak kommunikation
uppifrån. När ingen sitter på ett
möte, arbetar med värdegrundsväggord eller sitter i en bikupa då
finns här personal och vi får göra
det vi är bäst på - att ta hand om
våra patienter.

Lizah Cronemyr,
Skåne
Jag jobbar på en psykosmottagning. Min personliga situation
har inte förändrats så mycket, jag
förväntas utföra samma arbete
som innan pandemin, naturligtvis under de riktlinjer som är
satta för hela sjukvården. Men
jag märker ju att pandemin påverkar våra patienter mycket. Jag
har själv inte kommit i kontakt
med någon som har konstaterad
covid-19. Men det finns mycket
oro. Patienter som normalt sett
frekvent söker stöd hos oss eller
på psykakuten, om så bara för att
prata en stund, drar sig undan
och vågar inte ta kontakt eller ta
emot besök.
Det svåraste känslomässigt har
ibland varit att bemöta oron.
Eftersom det här är ett nytt virus
som Folkhälsomyndigheten inte

vet särskilt mycket om ännu har
ju inte vi heller så mycket svar på
hur man bör agera eller vad som
kommer hända. Det svåraste
praktiskt är ibland att prioritera
arbetet. Vårt främsta verktyg
som sjuksköterska är samtalet. Vi
måste hela tiden ta ställning till
om Agda, 82 som sitter hemma
själv klarar sig utan det veckovisa
stödsamtalet hemma hos henne
eller om det kan räknas som
”nödvändigt”. Och vad händer
med den och den patienten om
vi kommer i full skyddsutrustning
när vi ska ge injektion så hen
knappt känner igen oss. Vi KAN
inte lägga den där handen på
patientens arm som vi alltid gör
för att lugna patienten. ■

Katrine Thelander,
Helsingborg
Jag jobbar på en avdelning för
vuxna patienter med psykossjukdomar i Helsingborg. Vi har
18 platser. Vårt patientflöde har
minskat initialt i samband med
covid-19, men det är självklart
inte så att våra patienters psykiska ohälsa minskar drastiskt i
samband med denna pandemi.
Det är problematiskt för psykosvården när ett helt samhälle
stänger ner. En oftast varierande
fungerande öppenvård slutar
med sina aktivitetserbjudanden
i någon grad. Daglig verksamhet
stängs ner, anhöriga isolerar
psyche nr 2 2020
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avdelningen formades. I projektgruppsarbetet arbetades en ny
dagstruktur och rondmall med
ökad helhetssyn och personcentrering fram. Målsättningen var
att läkarsamtal skulle bli teamsamtal där personen som lider
av psykisk ohälsa skulle känna
sig som en självklar del i teamet.
Rondmallen var den nya visionen
som möjliggjorde att vi strävade
åt samma håll. Den var även ett
stödverktyg kring vilka ämnen
som alltid bör beröras under
teamsamtalen. Vikten av att
personen med psykisk ohälsa får
information given till sig på ett
sätt som den förstår betonades.
Utvecklingsprojekt Teamrond
hämtade inspiration från Open
dialogue och Tidvattenmodellen,
där vikten av kommunikationen
med personen närvarande anses
vara central.
Målsättningen med den nya
”ronden” var ett utökat teamarbete där personen med psykisk
ohälsa ses som en självklar
teammedlem. Målet var även
vårdpersonalen skulle kunna
frigöra tid för mer personcentrerat arbete. Tillbringa mer tid att
prata med än om personerna.

TEAMROND -

en möjlig väg till
ökad delaktighet
Det var under en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård vid
Mälardalens högskola som Ylva Nilsson och Sarah Jensen, sjuksköterskor verksamma
Text:
GABRIELSSON
vidSEBASTIAN
allmänpsykiatriska
kliniken i Säter, fick ökad kunskap kring personcentrerad vård.
Skillnaden mot verkligheten inom den psykiatriska heldygnsvården upplevdes dock för
stor, vilket resulterade i en start av ett utvecklingsprojekt vid kliniken.
Text: YLVA NILSSON och SARAH JENSEN
VÅR BILD AV VERKLIGHETEN var att
frekventa och tidskrävande rapporter, ronder och tiden att prata
om personerna som vårdades vid
avdelningen tog alldeles för stor
plats. Ordinationer och beslut
fattades inte sällan utifrån andrahandsinformation och ibland
tredjehandsinformation vilket
medförde att personens möjlighet till delaktighet blev mycket
begränsad. Sammantaget var det
inte förenligt med den personcentrerade vård som vi hade läst
om. Sjuksköterskans roll var till
betydande del reducerad till att
assistera läkaren istället för att
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finna att ett liknande utvecklingsprojekt hade genomförts vid
en PIVA i Huddinge för många
år sedan. Vi tog kontakt med en
representant därifrån och fick
genom henne värdefulla tips
kring potentiella möjligheter
och svårigheter. När det sen var
dags för planering av magisteruppsatsen började vi utforska
möjligheterna att utföra ett förändringsarbete som benämndes
“Utvecklingsprojekt Teamrond”.
Från Mälardalens högskola fick
Det blev sedan startskottet för den vi godkänt till att genomföra projektet som vårt examensarbete
personcentrerade tankeprocess
som startade hos oss. Vi lyckades på magisternivå, men varna-

bedriva eget omvårdnadsrelaterat
arbete, vilket kunde leda till etisk
stress. När vi tog del av tidigare
forskning inom området visade
det sig att vår verksamhet inte på
något vis var unik. I minnet hade
vi dessutom med oss sedan några
år tidigare, att en av våra dåvarande psykologer ifrågasatt rondens
nödvändighet. Framförallt med
betoning på tiden som fokuserades på att prata om personerna
istället för med dem.

des samtidigt för att det skulle
innebära mycket och hårt arbete.
Vi valde ändå att gå vidare med
idén och kontaktade klinikledningen vid allmänpsykiatriska
kliniken i Säter. De var väldigt
positiva till förändringsarbetet
och vi tilldelades ett vårdlag vid
en av klinikens akutpsykiatriska
avdelningar.
Patienten som teammedlem
Utvecklingsprojektet utfördes
enligt PDSA-modellen (Plan,
Do, Study & Act) och en projektgrupp med personal från
olika personalkategorier ifrån

Utvecklingsprojektet höll på
under fyra veckor och vi var då
närvarande vid avdelningen för
att stötta och se till att både den
nya rondmallen samt dagsstrukturen följdes. Vi upplevde
givetvis vissa svårigheter med
förändringen men hade gott stöd
av klinikledning, vårdsamordnare
och övrig personal.
En vanlig dag under morgonrapporten delas de inneliggande
personerna upp mellan personalen, vilket med fördel är den
inneliggande personens kontaktperson. Varje person ska under
morgonen ha en avstämning
med personal kring sitt mående,
sömn och mål för dagen.
Vid 09-tiden är det dags för en
kort avstämning där alla yrkeskategorier samlas och personens upplevelse kring mående
och önskemål kort förs fram.
Det andra vårdlaget på avdelningen är då ute och ansvarar
för arbetet på avdelningen.
Avstämningarna är menat att de
ska vara korta, max 15 minuter
och endast väsentliga saker ska
tas upp. Under avstämningen

presenteras tider för planerade
teamsamtal/läkarsamtal. Tiderna
och dagarna planeras in så att
så långt som möjligt personens
kontaktperson är i tjänst. Kontaktpersonens uppgift är sedan
att vara transparent och stötta
personen att framföra det som
är viktigt för hen i teamsamtalen
och prata öppet om medicinering, tillsynsgrad, utevistelse och
planerat utskrivningsdatum mm,
för att möjliggöra delaktighet.
En kort avstämning hålls innan
lunch samt i slutet av dagen där
beslut i teamsamtalen rapporteras för att alla ska få samma
information.
Utvecklingsprojektet upplevdes
som lyckat och samtlig omvårdnadspersonal vid aktuellt vårdlag
önskade fortsätta med det nya
arbetssättet. Vårdpersonalen
tyckte att det nya arbetssättet
minskade stressen då de lättare
kunde planera sin tid. De kände
även en ökad tillfredsställelse i
att de visste att alla inneliggande
personer fick komma till tals och
bli sedda varje dag. Den etiska
stressen upplevdes minska och
arbetet upplevdes mer meningsfullt.
Utvecklingsprojektet utvärderades genom en mixad design
bestående av både kvalitativa
frågor och kvantitativa flervalsfrågor som samlades in vid samma intervjutillfälle. Vi intervjuade
fem inneliggande personer
före (baslinjemätning) respektive efter utvecklingsprojektet.
Intervjuguiden som användes
hade dels slutna flervalsfrågor
angående olika områden kring
delaktighet, samt öppna frågor
för att fånga den mer subjektiva
upplevelsen runt olika definierbara områden inom begreppet
delaktighet.
Lättare komma till tals
Det sammanvägda resultatet
indikerar att det har skett en
markant förbättring avseende
upplevelsen av delaktighet vid
utvärderingens intervjuer. Vid
baslinjemätningen framkom att
personerna kunde uppleva sig
delaktiga men samtidigt uppleva
en känsla av maktlöshet. I de
uppföljande intervjuernas kvalitativa del var maktlösheten mer
frånvarande. Även vikten av att få
vara med i planering och beslutsfattandet kring den egna med-

Ylva Nilsson och Sarah Jensen. Foto: Privat.
icineringen betonades, något
som visat sig vara en brist under
baslinjemätningen. Vissa av personerna upplevde fortfarande efter utvecklingsprojektet sig som
delvis utlämnade, men känslan
av maktlöshet och kontrollförlust
påträffades inte i uppföljande
intervjuer. Inom informationsområdet hade viss förbättring
skett vid utvärderingsmätning
både i den kvantitativa och
kvalitativa delen av resultatet.
Kvalitativa resultatet tyder på
att det har skett en förbättring
avseende att information gavs
utifrån en ökad helhetssyn av
människan gentemot i inledande
intervjuer där informationen
mest var medicinskt fokuserad.
Förbättring kring delaktighet i sin
vårdplanering uppvisades även
vid utvärderingsmätningen. Vissa
personer upplevde tom att de
själva lagt upp vårdplanen utifrån
individuella behov vid utvärderingens mätning. Förtroendet för
vårdpersonalen var värdefullt i
utvärderingsmätningen och att
det bidrog till ett aktivt val av att
ibland vilja överlämna beslutsrätten i förtroende, än mot vid
baslinemätningen på grund av
beroende. Vikten av stödinsatser framkom både i inledande
och uppföljande intervjuer.
Hur de sedan utfördes var ett
område som hade förbättrats vid
uppföljande intervjuer. Vårdpersonalens omvårdnadsåtgärder
som att agera ”ställföreträdande
hopp” var värdefullt och stärkande för personen. Det var även
lättare att ta del av vårdpersonalens vidgade perspektiv och de
kunde bidra till egen eftertanke
mot vid baslinjemätning där fokus
mer var att undvika vårdpersonalens observation.

Vid utvärderingsmätningen
var det tydligt att personerna
upplevde att de hade lättare att
komma till tals och upplevde sig
mer lyssnade till.
Utvecklingsprojektet blev lyckat
och samtliga av vårdpersonalen
vid aktuellt vårdlag önskade fortsätta enligt arbetssättet och det
implementerades på ytterligare
ett vårdlag. Idag arbetar två avdelningar enligt utvecklingsprojektets dagstruktur och arbetet
med att arbeta personcentrerat
med ökad delaktighet i fokus är
ett ständigt pågående förbättringsarbete vid avdelningen. Det
har även framkommit att ytterligare en avdelning eventuellt är
intresserade av mer information
kring arbetssättet.
Under hela utvecklingsprojektet
samt examensarbetet hade vi en
enorm stöttning av vår handledare. Hon uppmuntrade oss hela
vägen, i både uppgångar som
motgångar efter vägen. ■

LÄS MER
❚ Examensarbetet på magisternivå kan läsas i sin helhet
på https://www.diva-portal.
org/smash/get/diva2:1221224/
FULLTEXT01.pdf
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Rose-Marie Lindkvist och Kajsa Landgren presenterade intervjustudien på konferensen ”Developing
dialogue - Best practices and new understandings in mental health care” som arrangerades av FPS
(Faroese Psychiatric Nurses) och PSSN (Psykiatriske sygeplejerskers samarbeide i Norden) i september
2019. Fotograf: Tommy Nilsson.

Kontakta:
Rose-Marie Lindkvist
rose-marie.lindkvist@med.lu.se
Kajsa Landgren
kajsa.landgren@med.lu.se
Sofie Westlin
sofie.westling@med.lu.se

ATT HJÄLPA I STÄLLET FÖR ATT VAKTA –

Brukarstyrd
inläggning vid
självskadeteende
Att kunna uppmuntra personer med svårt självskadebeteende att lägga in sig själva
och låta dem få bestämma över sin egen vård gör stor skillnad – och kräver is i magen.
Det tycker psykiatrisk personal om Brukarstyrd inläggning (BI). Rose-Marie Lindkvist,
master i folkhälsa, Kajsa Landgren, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och docent,
och Sofie Westling, fil.dr och överläkare vid Lunds universitet, sammanfattar en studie av
personals erfarenheter av BI för personer med svårt självskadebeteende.
Text: ROSE-MARIE LINDKVIST, KAJSA LANDGREN och SOFIE WESTLING Foto: TOMMY NILSSON
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KONCEPTET INNEBÄR att personer
med självskadebeteende kan
lägga in sig själva i upp till tre
dygn för att minska risken för
självskada eller suicid. De visiteras inte, har fri utevistelse och
ansvarar själva för sin medicin.
”De vågar mer när man vågar
lita på dem. Man får ha is i
magen många gånger och… ja.
Våga tro. Man vinner mycket
på det.” (skötare på avdelning
med BI)

I Region Skåne är BI sedan 2019
en etablerad del av vårdutbudet
efter att en randomiserad studie
visat lovande resultat. I intervjuer berättar personal inom
psykiatrisk heldygnsvård och
öppenvård om sina erfarenheter
av att arbeta med BI. Fokus var
på en mindre grupp patienter i
den randomiserade studien med
särskilt omfattande psykiatrisk
inläggning innan de fick tillgång
till BI.
Med BI finns inget av kontrollen
som annars ofta är en del av
psykiatriska inläggningar för
personer med svårt självskadebeteende (visitering, tillsyn, vak).
Istället ställer BI krav på den som
är inlagd. Personer som använder sig av BI åtar sig att aktivt be
om hjälp och att avhålla sig från
att självskada eller på annat sätt
utsätta sig själva eller andra för
risker. Detta beskrivs av personal
som ett nytt förhållningssätt till
personer som riskerar att betraktas som ’hopplösa fall’.

”Förut var det väldigt mycket av
det här lite katt-och-råtta-lek.
Vi skulle försöka hindra dem från
att självskada sig. Och de skulle
kanske visa att de kunde. Och
plötsligt så lade vi ner vapnen
helt och sade ’vi vill gärna hjälpa
er’.” (psykiater i öppenvården)

”Fast man är då i väldigt dåligt
psykiskt skick som man är när
man behöver psykiatrisk slutenvård. Att man ändå inte blir fråntagen allt som handlar om egen
vilja. Eller egna synpunkter på
saker, egna åsikter om vem man
är.” (psykolog i öppenvården)

För att personer med svårt självskadebeteende ska kunna leva
upp till kraven under BI gäller
det att de söker hjälp i tid. Detta
är en svår och ovan process som
kräver övning. Misslyckande
sker men är också en möjlighet
till lärande. Det är ett nytt sätt
att se på psykiatrisk inläggning,
berättar personal.
“Jag brukar säga: Så fort du
börjar tänka tanken BI, så ska du
ringa. Du är välkommen. Det är
bara att ringa liksom. Du behöver inte förklara dig. Det är bara
att ringa och säga ’jag vill ha
BI-inläggning’. Absolut, säger vi.”
(skötare på avdelning med BI)
Vad som gäller under inläggningarna finns skrivet i ett personligt
kontrakt. BI-kontraktet förhandlas mellan personen som söker
BI, en skötare eller sjuksköterska
från avdelningen och en behandlare från öppenvården. Kontraktet gäller sex till tolv månader
i taget och innehåller detaljer
om ansvarsfördelning, mål med
BI och individuella önskemål
angående t.ex. personalens
bemötande. Detta ger personerna stort inflytande under
inläggningen, vilket personalen
ser som värdefullt.

För personalen innebär strukturen i BI en hjälp i hur de kan
arbeta för att stötta varje individ
på bästa sätt för att uppnå sina
mål om att bromsa självskadetankar i tid och slippa gå till
akuten. Någon lägger in sig på
helgen för att undvika självskada
som triggas av ensamhet, en
annan behöver BI för att få vila,
lugn och återhämtning, en tredje
använder BI för att återfå struktur
kring att gå upp på morgonen,
äta frukost, duscha osv. Mål och
behov står nedskrivna i kontraktet som personalen läser igenom
i samband med inskrivning.
Med BI kan personer lägga in
sig när de själva känner att de behöver, utan att förklara sig eller
bli bedömda av läkare. Personal
beskriver att BI fungerar som en
liten mellanlandning som gör det
lite lättare att både kunna söka
hjälp tidigt och att bli utskrivna.
”Med BI finns där en lite mjukare
övergång. Det handlar inte om
att antingen vara inlagd på
tvångsvård och fråntagen sina
rättigheter eller att vara hemma
och klara sig själv.” (terapeut i
öppenvården). ■

LÄS MER
❚ Lindkvist, R., Landgren, K.,
Liljedahl, S.I., Daukantaitė, D.,
Helleman, M. & Westling, S.
(2019). Predictable, Collaborative
and Safe: Healthcare Provider
Experiences of Introducing Brief
Admissions by Self-referral for
Self-harming and Suicidal Persons
with a History of Extensive
Psychiatric Inpatient Care, Issues
in Mental Health Nursing, 40(7),
548-556.
❚ Westling, S., Daukantaité, D.,
Liljedahl, S., Oh, Y., Westrin, Å.,
Flyckt, L., & Helleman, M. (2019).
Effect of Brief Admission to
Hospital by Self-referral for Individuals Who Self-harm and Are
at Risk of Suicide. A Randomized
Clinical Trial. JAMA Network
Open, 2(6), 1-14.
❚ Liljedahl, S. I., Helleman, M.,
Daukantaitė, D., & Westling, S.
(2017). Brukarstyrd inläggning.
Manual för utbildning och implementering, utvecklad för Brief
Admission Skåne Randomized
Controlled Trial (BASRCT).
Lund, Sweden: Media-Tryck,
Lund University.
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PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL

Årskonferens

2020

9-10 september

CHARLOTTE ARENKVIST,
EKSJÖ KOMMUN, VINNARE
AV VÅRDFÖRBUNDSPRISET:

Psykiatrisjuksköterskan
och samtalet - en väg mot
hållbar psykisk hälsa.

Personcentrerad vård och
bättre samarbete minskade
tvångsinläggningarna.

OONA LASSENIUS,
MÄLARDALENS HÖGSKOLA:

ÅSA PLESNER,
TANKESMEDJAN
BALANS:

Återhämtningens rörelse
och rörelse som återhämtning - den fysiska aktivitetens
underskattade potential.

OBS Nytt datum!

Årets årskonferens 2020 är en tvådagarskonferens som erbjuder sjuksköterskor verksamma
i psykiatrisk vård och närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet
att utbyta erfarenheter för hållbar psykisk hälsa. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl
forskande som kliniskt verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans
öka kunskapen om psykiatrisk omvårdnad.

LENA WIKLUND
GUSTIN, MÄLARDALENS
HÖGSKOLA:

FÖRENINGEN
TILIA:

JOHAN CULLBERG, MARIA
SKOTT OCH PONTUS STRÅLIN:

När samhället
sviker söker unga
det destruktiva.

Att insjukna i psykos - förlopp,
behandling och återhämtning.

PROGRAM

PRELIMINÄRT

DAG 1 ONSDAG 9 SEPTEMBER 2020

VAD: HÅLLBAR PSYKISK HÄLSA
NÄR: 9-10 SEPTEMBER 2020
VAR: NÄRINGSLIVETS HUS
STOCKHOLM

Gå 4

Betala för

3

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

www.prfkonferens2020.se
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DOKTORAND

Doktorand
Som specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och magisterexamen i vårdvetenskap/omvårdnad finns en mängd olika arbetsmöjligheter.
Några av dessa olika arbetssituationer har vi fått följa i serien ”Mitt yrke” här
i Psyche. Denna gång träffar vi psykiatrisjuksköterskan Emilie Magnusson som
är doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Berätta om din bakgrund
och hur du kom att bli
psykiatrisjuksköterska!
Jag har alltid haft en tydlig bild
av vad jag vill arbeta inom. Jag är
uppväxt i en familj där båda mina
föräldrar har arbetat inom den
psykiatriska vården. Min pappa
arbetade inom den rättspsykiatriska vården och min mamma
inom den vuxenpsykiatriska
vården i Växjö. Den psykiatriska
vården har alltid varit en naturlig
del av min uppväxt och många
familjesamtal kring matbordet
har kretsat kring just den. Valet
till att sedan utbilda mig till sjuksköterska på Linnéuniversitetet
i Växjö blev därför ett naturligt
steg för mig. Som färdig sjuksköterska jobbade jag sedan en kort
tid inom den vuxenpsykiatriska
vården för att sedan gå vidare till
att arbeta på en rättspsykiatrisk
klinik. Jag fick sedan möjligheten
att utbilda mig som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk
vård och eftersom att jag gärna
ville fördjupa mina kunskaper
inom det psykiatriska fältet
tackade jag självklart ja till den
möjligheten. Jag har alltid haft
ett intresse av att utvecklas och
lära mig mer vilket gjorde att jag
efter min specialistutbildning
började studera på ett magisterprogram i omvårdnad.
Hur blev du intresserad
av doktorandstudier?
När jag skrev min magisteruppsats byggde den på intervjuer
från olika sjuksköterskor runt
om i södra Sverige och det var
här mitt intresse för forskningen
väcktes. Under utbildningen
16
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började jag fundera på hur jag
ville gå vidare i min utveckling.
Jag bestämde mig då för att söka
till Linnéuniversitetet i Växjö där
jag nu har min anställning. Jag
arbetar halvtid som adjunkt där
jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet och utöver det är
jag antagen som doktorand på
halvtid.
Hur är doktorandtjänsten
upplagd för dig?
Forskarutbildningen och tjänsten
som doktorand är en utbildning
som sträcker sig över flera år
och upplägget kan se olika ut
beroende på vilka förutsättningar
som skapas. En del doktorander
går in i redan befintliga projekt
och får sin finansiering genom
olika stiftelser där projektet
söker finansiella medel. I mitt fall
däremot, får jag finansiering från
universitetet och har möjlighet
att utforma min forskning som
jag önskar. I mitt doktorandprojekt är jag inte ensam utan det
bedrivs tillsammans med handledare; en huvudhandledare och
två bihandledare. Handledarna
är kunniga, ofta inom området
eller metoder som används i
artiklarna.
Emilie Magnusson. Foto: Privat.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och i dem innefattas
bland annat en avhandling, kurser samt seminarieverksamhet. I
mitt fall baseras avhandlingen på
fyra olika vetenskapliga artiklar
som ska publiceras. Kurserna
läses på forskarnivå där några
stycken är obligatoriska och några är valbara. De valbara kurserna kan anpassas till forskningens

ämne eller någon specifik metod
som en är intresserad av. Jag har
valt att läsa vissa av mina valbara
kurser på andra universitet då
det alltid är spännande att se
en ny stad, ett nytt universitet
och träffa nya kurskamrater. På
Linnéuniversitetet har vi fyra
veckor avsatta på en termin; så
kallade forskningsveckor. Syftet
med sådana forskningsveckor
är att vi ska kunna få hjälp och
feedback från andra doktorander
och handledare kring specifika
artiklar eller forskningsarbetet
som helhet. Under dessa veckor
kan det även plockas in externa
föreläsare som föreläser om till
exempel olika metoder, att söka
forskningsmedel eller att finna
en balans mellan arbete och
fritid. Det sistnämnda kan vara
extra svårt ibland då arbetet är
fritt. Jag kan märka att jag lätt
fastnar och arbetar på utan att
tänka på tiden när jag tycker
något är intressant. Jag är då
mycket tacksam över min hund
som ger mig välbehövliga promenader för att rensa huvudet och
samla mina tankar.
Vad handlar ditt
doktorandprojekt om?
Jag har valt att inrikta min
forskning på kvinnor som
tvångsvårdas inom den psykiatriska heldygnsvården och mina
artiklar kommer att belysa ämnet
utifrån ett patient-, personal- och
närståendeperspektiv. Jag har
en känsla av att förhoppningsvis
kunna göra skillnad och att min
forskning kan ligga som en del i
ett underlag för hur den framtida
vården utformas.

Vad är det bästa med
att vara doktorand?
Den här utbildningen ger mig
möjlighet att ständigt utvecklas
och utmanas samtidigt som jag
får arbeta med något jag brinner
för. Det är även väldigt berikande
att få ta del av mina doktorandkollegors forskning. En annan aspekt är att även vara med i olika
nätverk och sprida forskningen
genom olika forum där universitetet och vårdverksamheter
samlas och arbetar tillsammans.
Det kan också ske genom olika
konferenser både i Sverige men
även runt om i hela världen där
jag som doktorand medverkar
och föreläser om min forskning.
Efter att avhandlingen är färdig
och disputationen är klar börjar
en ny resa, en resa som kommer
att ske på egna ben. Även här finns
det olika vägar att gå men jag vet
vad mitt sikte är inställt på.
Vilka råd kan du ge till den som
funderar på att bli doktorand?
Om du är intresserad av att bli
doktorand är ett första steg att
fundera över vad du brinner
för och vill forska inom. Kartlägg forskningsfältet genom
att undersöka vilken tidigare
forskning som finns och redan
här kanske du finner nya intressanta perspektiv. Det kan också
vara bra att starta någon kontakt
mot ett universitet där det finns
människor som gör eller har gjort
samma forskarutbildning. Där
kan du få information och hjälp
om hur du går vidare. Ett sista
råd är att våga ta klivet, det är en
fantastiskt rolig och utvecklande
resa som väntar. ■
psyche
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Björn Tingberg, Anna Norlén och Kjerstin Almqvist. Foto: Martin Runeborg.

PATIENTFÖRENINGEN MEDUSA

Motverkar rädsla
att närma sig
traumatiserade barn
BARN, UNGA OCH
TRAUMA. ATT
UPPMÄRKSAMMA,
FÖRSTÅ OCH HJÄLPA
TITEL: Barn, unga och trauma.
Att uppmärksamma, förstå
och hjälpa
FÖRFATTARE: Kjerstin Almqvist,
Anna Norlén & Björn Tingberg
FÖRLAG: Natur & Kultur
UTGIVNINGSÅR: 2019
RECENSENT: Maria Smitmanis Lyle
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DEBATT

Vi måste
prata om
traumavården

RECEN

KJERSTIN ALMQVIST är legitimerad
psykolog, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut. Anna Norlén är legitimerad psykolog och legitimerad
psykoterapeut. Björn Tingberg är
legitimerad sjuksköterska med
specialistutbildning barn och
ungdom, legitimerad ungdomspsykoterapeut, medicine doktor
och har en magisterexamen i
pedagogik. Gemensamt har dem
att de ägnat större delen av sina
yrkesliv till att möta barn som
utsatts för svåra livshändelser,
allt ifrån barn som flytt från krig
till barn som misshandlats av sina
föräldrar och barn som utsatts
för sexuella övergrepp.

Boken är disponerad med dels
generell kunskap om traumatiserade barn där exempelvis
reaktionsmönster och vanliga
symtombilder tas upp. Därefter
tas mer specifik kunskap upp

med fokus på olika typer av
trauman för att sedan avslutas
med allmän kunskap om traumatiserade barn och unga. En
styrka med boken är att exempel
från både forskningsstudier och
författarnas egna erfarenheter
kompletterar den övriga informationen och på så sätt ger en
bredare bild.
Den här boken är nu mer aktuell
än någonsin med Barnkonventionen som svensk lag sedan 1
januari 2020. Barns rätt att vara
delaktiga och barns rätt till stöd
och insatser är två artiklar i barnkonventionen som är centrala för
hälso- och sjukvården, men den
generella kunskapen kring barns
utsatthet och hur sjukvården på
bästa sätt kan hjälpa kan alltid bli
bättre. Det gör att den här boken
blir ytterst intressant för psykiatrisjuksköterskor som kommer
i kontakt med traumatiserade

barn och unga. Ett extra plus är
bredden av olika typer av trauma
som berörs men också kapitlet
som handlar om att arbeta med
målgruppen. Det senare nämnda
kapitlet tar bland annat tar upp
det viktiga med sekundär traumatisering, vilket kan vara en av
orsakerna till rädslan att närma
sig traumatiserade barn och
unga, och hur det kan undvikas.
Boken vänder sig egentligen
till alla som vill lära sig mer om
traumatiserade barn för att på
bästa sätt kunna stötta dem med
rätt insatser. Den kan med fördel
inkluderas som lärobok under
moment för specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård då det
är ett ämne som lätt hamnar i
skymundan, kanske på grund av
dess hemskhet, men som ändå
är så otroligt viktigt att våga och
kunna bemöta. ■

startades 2018 av 3 överlevare av
sexuella övergrepp som alla upplevt samma sak; traumavården
fungerar inte. Vi har märkt det
när vi själva sökt vård, men också
i samtalet med andra som utsatts
och behövt hjälp, att vården är
bristfällig när det kommer till oss.
Namnet Medusa kommer från
den grekiska mytologin där
Medusa efter att ha blivit våldtagen av Poseidon straffades med
ormar till hår och ett ansikte
som förvandlade alla som tittade
på henne till sten. Det var inte
förövaren som anklagades, utan
offret. Det här är tyvärr en historia många överlevare av sexuella
övergrepp kan känna igen sig i.
Vi jobbar för att skriva en
modern historia kring Medusa,
och ge henne, och alla andra
personer som utsätts för sexuella
övergrepp, den upprättelse de
förtjänar. En historia där de tas
på allvar som drabbade patienter
i behov av vård.
Posttraumatiskt stressyndrom,
dissociativa störningar, depression, ångestproblematik, ätstörningar, missbruk och självskada
är alla vanliga symtom som
uppstår efter att man utsatts för
ett eller flera sexuella övergrepp.
Det går att läka skadorna, men
fokus i offentliga vården hamnar

ofta på att lindra symtomen
istället för att bearbeta själva
traumat. Botar man bara symtomen finns en stor risk att det utvecklas nya eftersom grundorsaken, traumat, inte är bearbetat.
De här patienterna återvänder
därför till vården gång på gång.
En kostsam och påfrestande
process för både patienterna och
samhället.
Det finns förstås mottagningar i
Sverige som erbjuder kvalificerad
traumavård. Men de är allt för
få och köerna ringlar så långa
att vissa av dessa kliniker tycks
hemlighållas.
Medusa har flertalet medlemmar som kämpat i månader för
att få en remiss till en relevant
mottagning, bara för att få till
svar att de är för komplext traumatiserade för att kunna få hjälp
av landstinget. Man hänvisar till
privat vård och att patienterna
ska engagera sig i patientorganisationer för att påverka politiskt.
Det är tyvärr så här vården ser ut
när man blivit utsatt för sexuella
övergrepp. Vi hör från politiker vi
möter som driver de här frågorna att de ofta får till svar att den
offentliga vården har lösningar
som fungerar. Det kanske ser
så ut från ett inifrånperspektiv.
Men vi har ett utifrånperspektiv;
lösningarna fungerar inte. Att

hänvisa en sjuk person till att
söka vård privat eller att engagera sig ideellt är inte en lösning.
Vi är för många patienter och
lösningarna är för få, för snävt
riktade. Vi är inte en liten grupp
utanför samhället. Vi finns överallt. I skolorna. På arbetsplatsen.
Bland vännerna. Vi har olika
grader av traumatisering, olika
diagnoser och framförallt är vi
olika människor. Det går inte att
förvänta sig att enbart KBT ska
fungera för alla.
Flo Fermelin

Det är ett utbrett och komplext
problem och det finns inte någon
person som är ansvarig för hur
det ser ut idag. Vi måste alla ta
vårt ansvar, erkänna problemet
och lyfta frågan. Sjuksköterskor
inom psykiatrin möter de här
patienterna ofta. Vi vet att ni bryr
er, men vi vet också att det är
svårt att få gehör. Vi hoppas och
önskar att ni kan hjälpa oss att
fortsätta lyfta frågan.
Alla som utsatts för sexuella
övergrepp har upplevt ett stort
svek. Låt inte psykiatrin fortsätta
svika dem. ■
Jonas Lind,
ordförande i Medusa
Flo Fermelin,
styrelseledamot i Medusa

Jonas Lind

LÄS MER
❚ Ni kan läsa mer om oss
och vad vi gör på:
www.patientforeningenmedusa.com
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DAGS ATT SÖKA

STIPENDIUM
STYRELSEN FÖR PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN för Sjuksköterskor 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 forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans
område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion.

Grattis
Marjut!
Marjut Blomqvist.

Marjut Blomqvist vid Akademin
för hälsa och välfärd, Högskolan
i Halmstad, med avhandlingen
Health among people with
psychotic disorders and effects
of an individualized lifestyle
intervention to promote health.
Opponent var docent Sally
Hultsjö.
Hur känns det nu när
disputationen är avklarad?
Det känns bra att ha slutfört
ett långt forskningsprojekt
och utbildning.
Hur kom det sig att du
började forska?
Jag blev mer intresserad av forskning när jag gjorde min magisteruppsats på Högskolan i Halmstad
och ville lära mig mer samtidig
som det blev möjlighet att göra
nytta.
20
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Tack vare HealSafe Interiörs nya gardinskenesystem kan gardiner
användas i vårdmiljöer med höga säkerhetskrav. Gardiner bidrar
med stressreduktion genom förbättrad akustik, ljusreglering och
inte minst en trivsam och varm interiör.

Skade- och suicidpreventivt gardinskenesystem.

ANSÖKAN SKA VARA SKRIFTLIG och innehålla namn, personnummer, adress och för vilket ändamål stipendiet söks. Vidare ska ansökan 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, seminarium 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 2020.

DEN 31 JANUARI disputerade

En omsorgsfull, läkande och
säker miljö med gardiner

Vad handlar avhandlingen om?
Avhandlingen handlar om hälsa
hos personer med psykossjukdomar och en utvärdering av en
individanpassad levnadsvaneintervention för denna målgrupp,
ett forskningsprojekt som pågick
i Psykiatrin Halland i samarbete
med halländska kommuner.
Hur skulle sammanfatta dina
viktigaste resultat och hur kan
dessa användas?
Avhandlingen visar att psykiatrisjuksköterskan måste beakta
båda individens subjektiva upplevelser och objektiva mätningar
vid bedömning av generella
hälsobehov hos personer i målgruppen. Resultaten visar vidare
att det är möjligt att med en individanpassad levnadsvaneintervention stimulera hälsosamma
beteendeförändringar så som
ökad fysisk aktivitet och att delta-

VÄLKOMMEN MED DIN STIPENDIEANSÖKAN!

PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN
FÖR SJUKSKÖTERSKOR

gande i en intervention kan bidra
till både subjektiva och objektiva
hälsovinster hos personer med
psykossjukdomar. Det är angeläget att sjuksköterskor i psykiatrisk
vård tillämpar en helhetssyn och
integrerar levnadsvaneinterventioner i det dagliga patientnära
arbetet i samverkan med övriga
vårdgivare for att underlätta förändring mot en hälsosam livsstil.

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

Unika löpare
som släpper vid
riskbelastning

Kontakta oss gärna för
personlig rådgivning på
info@healsafeinterior.com

www.healsafeinterior.com
P SY K I AT R I – K R I M I N A LVÅ R D – U N G D O M S H E M – B U P

UPPDRAGSUTBILDNING

Vårdvetenskap och dess tillämpning i psykiatrisk omvårdnad

Vad gör du härnäst?
Jag arbetar som universitetslektor vid Högskolan i Halmstad. ■

7,5 högskolepoäng

Psykiatriska tillstånd, behandling, habilitering och rehabilitering
7,5 högskolepoäng
www.esh.se/uppdrag
uppdrag@esh.se
08-555 051 19

Ledarskap i flexibla organisationer
7,5 högskolepoäng

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning
7,5 högskolepoäng
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STYRELSE 2020
ORDFÖRANDE
Henrika Jormfeldt, Halmstad
070-355 55 43
henrika.jormfeldt@psykriks.se
VICE ORDFÖRANDE
Samordnare forskarnätverket
Hanna Tuvesson, Karlskrona
072-567 33 07
hanna.tuvesson@psykriks.se
KASSÖR
Britt -Marie Lindgren, Umeå
070-643 33 08
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Jörgen Öijervall, Varberg
jorgen.oijervall@hh.se

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

ANNONSANSVARIG
Britt-Marie Lindgren, Umeå
070-643 33 08
britt-marie.lindgren@psykriks.se

REVISORER 2020

❙ Hållbar psykisk hälsa /
Psykiatriska Riksföreningen för
Sjuksköterskors årskonferens
/ 9-10 september / Stockholm
NYTT DATUM

ORDINARIE
Ingemar Wänebring,
Bankeryd
036-30 78 58 b
036-32 31 40 a
ingemar.wanebring@rjl.se
Karl-Henrik Forsman,
Jönköping
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karl-henrik.forsman@rjl.se
SUPPLEANTER
Hampus Martinsson, Växjö
Maria Linde

VALBEREDNING 2020
SAMMANKALLANDE
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LEDAMÖTER
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072-519 36 46
maria.aling@rkh.se

LEDAMOT
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jenny.karlsson@psykriks.se

PRF:S STYRELSEMÖTE och årsmöte har under våren sett annorlunda ut.

Styrelsen har haft en intensiv period av e-post-kommunikation samt
extrainsatta digitala styrelsemöten, till stor del för att hitta möjligheter att genomföra vår årskonferens som skulle ha genomförts i april.
Till vår glädje gick det att skjuta på årskonferensen i stället för att
ställa in, och vi håller nu alla tummar för att situationen ska tillåta att
vi kan mötas i Stockholm i september.
För första gången genomfördes även PRF:s årsmöte digitalt. Årsmötet genomfördes som planerat med en genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och förslag till budget. Även revisorerna deltog digitalt och föredrog revisionsberättelsen samt föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen, vilket årsmötet biföll. Medlemsavgiften
beslutades också att bli oförändrad för 2021.Vid årsmötet avtackades Sally Hultsjö som styrelseledamot och ett fyllnadsval gjordes där
Sarah Thiem valdes in som ny styrelseledamot. Henrika Jormfeldt
omvaldes som ordförande och Jenny Molin, Joffen Kleiven och Paul
Stråby som ledamöter. Årsmötets ordförande Birgitta Wedahl avslutade årsmötet och vi var alla tacksamma för att tekniken fungerat
och att vi kunde hålla årsmötet på utsatt tid, om än inte plats. ■
Hanna Tuvesson

❙ International Mental Health
Nursing Research Conference
(MHNR) / London, Storbritannien UPPSKJUTEN

NY I STYRELSEN:

Sarah Thiem
JAG HETER SARAH THIEM och är
33 år gammal. År 2011 tog jag
min sjuksköterskeexamen och
började jobba på en somatisk avdelning. När jag ett år senare flyttade från Tyskland till Stockholm
fick jag en anställning vid Beroendecentrum Stockholm och
såg fram emot denna utmaning,
att vidga mina vyer, pröva mina
vingar och öka min kompetens
inom beroendevård. Då tänkte
jag att jag efter ett eller två år
skulle tillbaka till somatiken men
det skulle visa sig att jag hade
helt fel. Mitt intresse för denna
utsatta patientgrupp växte mer
och mer och jag ville vara med
och utveckla beroendevården,
bidra till att eliminera fördomar
och den stigmatiserande syn

som existerar gentemot dessa
patienter och därmed också kunna förbättra deras livskvalité. En
viktig del i det har varit min roll
som klinisk adjungerad adjunkt
där jag i flera år haft möjlighet att
möta sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda
utbildning inom psykiatrisk vård
och beroendevård. För majoriteten av studenterna är det första
gången de möter och vårdar personer med beroendeproblematik
och psykiatrisk samsjuklighet. I
detta sammanhang har det varit
väldigt viktigt för mig att bidra till
att deras placering blir en positiv
erfarenhet för studenterna. I
början av året tog jag min specialistsjuksköterskeexamen inom
psykiatrisk omvårdnad på Röda

❙ 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
INSTÄLLD
Korsets Högskola i Stockholm.
Jag är tacksam för förtroendet
att bli invald till styrelsen där
jag hoppas kunna bidra med mina
kunskaper och gemensamt kunna
lyfta den psykiatriska vården samt
minska stigma kring psykisk ohälsa. ■
Sarah Thiem
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen
med nya adressen
tydligt påskriven

Psyche c/o Paul Stråby
Ringvägen 90
11860 Stockholm

Bli
medlem
i PRF
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
samlar sjuksköterskor som arbetar inom och/eller
har specialistutbildning i psykiatrisk vård.

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.

ORDINARIE MEDLEMSAVGIFT FÖR 2020 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.

