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Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
hälsar välkommen till Årskonferens 2021!
Årets konferens syftar till att erbjuda sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och
närliggande områden tillgång till nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter
avseende hållbar psykisk hälsa. Brukarperspektivet är återkommande en viktig del av våra
konferenser då vi tillsammans har en unik möjlighet att definiera vilka områden som behöver
utvecklas med hjälp av såväl forsknings- och utvecklingsarbeten som samverkan i och omkring
den psykiatriska vården. Konferensen är ett exklusivt tillfälle för såväl forskande som kliniskt
verksamma psykiatrisjuksköterskor från hela Sverige att tillsammans öka kunskapen om
psykiatrisk omvårdnad.

Välkomna till en spännande konferens online!
Styrelsen
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF

Använd #prfkonferens2021 för kommunikation i sociala medier
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Program
Dag 1 torsdag den 18 mars 2021
09:00 - 09:20

Registrering / Inloggning

09:20 - 09:35

Inledning och välkommen

09:35 - 10:20

Keynote:
Lena Wiklund Gustin, professor, Uit/Norges Artiske universitet och professor vid
Mälardalens högskola.

10:20 - 10:50

- Psykiatrisjuksköterskan och samtalet, en väg mot hållbar psykisk hälsa.
Paus – tid för utställarbesök

10:50 - 11:10

SMÅ- en arbetsmetod för psykiatrisk omvårdnad
Johanna Salberg

11:15 - 11:35

Illusion av delaktighet
Kristina Eivergård

11:40 - 12:00

Hållbar psykisk hälsa- om bara tiden räckte till
Andreas Glantz

12:00 - 12:55

Lunch – tid för utställarbesök

12:55 - 13:15

Akupunktur som komplement i psykiatrisk vård- patienters och sjuksköterskors upplevelser
Kajsa Landgren

13:20 - 13:40

Den naturligt hållbara återhämtningen från psykisk ohälsa
Agneta Werner

13:45 - 14:05

HBTQ+ personers upplevelser av bemötande från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård
Joffen Kleiven

14:05 - 14:15

Paus

14:15 - 15:00

Keynote:
Maria Skott specialistsjuksköterska i psykiatri och PhD, Stockholm Nordväst och Pontus
Strålin, psykiatriker, Stockholm Sydväst

15:00 - 15:30

- Att insjukna i psykos- förlopp, behandling och återhämtning
Paus – tid för utställarbesök
15.00-16.00 Nätverksmöte via zoom
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15:30 - 15:50

Personalens erfarenheter av brukarstyrd inläggning (BI) för personer med allvarligt
självskadebeteende och omfattande heldygnsvård
Rose-Marie Lindkvist

15:55 - 16:15

Patienters erfarenheter av självvald inläggning som krisintervention vid emotionell
instabilitet och självskadebeteende
Joachim Eckerström

16:30 -

Årsmöte

Dag 2 fredag den 19 mars 2021
09:00 - 09:15

Inledning och välkommen

09:15 - 10:00

Keynote:
Åsa Plesner, debattör, Tankesmedjan Balans

10:00 - 10:30

- Hur effektiv kan du bli?
Paus – tid för utställarbesök

10:30 - 11:10

Panelsamtal
Henrika Jormfeldt, PRF, Sebastian Gabrielsson, LTU och Ragnhild Karlssont från
Vårdförbundet,

11:15 - 12:00

12.00 - 13:00
13:00 - 13:20

- Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård
Workshop:
Karina DiLucia, egen företagare/specialistsjuksköterska
- Balans mellan aktivitet och återhämtning
Lunch – tid för utställarbesök
Att hantera sina begränsningar: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda
ensamkommande unga i akut psykiatrisk vård
Sebastian Gabrielsson

13:25 - 13:45

Suicidprevention och stöd att leva vidare
Pernilla Omerov

13:50 - 14:10

Paus – tid för utställarbesök

14:10 - 14:30

Sexuella övergrepp och läkning - istället för att dämpa symtom, läk traumat
Medusa

14:35 - 15:20

Keynote:
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Föreningen Tilia
15:20 - 15:30

- När samhället sviker söker unga det destruktiva.
Avslutning
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Keynote-talare

Lena Wiklund Gustin, professor
Uit/Norges Artiske universitet och lektor, Mälardalens högskola

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet, en väg mot
hållbar psykisk hälsa

Presentationen tar upp sjuksköterskans samtal som en del av ett självständigt yrkesutövande.
Lena kommer att närma sig dessa samtal både i relation till patienters omvårdnadsbehov och
psykiska hälsa, men också beakta samtalet som en interpersonell process som också har
betydelse för sjuksköterskors hälsa.

Maria Skott specialistsjuksköterska,
Pontus Strålin, psykiatriker
Att insjukna i psykos- förlopp, behandling och
återhämtning

Maria Skott, med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i
Stockholm och Pontus Strålin överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst,
Stockholm berättar tillsammans om sin nya bok ”Att insjukna i psykos- förlopp, behandling
och återhämtning”. Den är skriven tillsammans med Johan Cullberg och utkom i mars förra
året på Natur & Kultur.
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Åsa Plesner, debattör
Tankesmedjan Balans

Hur effektiv kan du bli?

Stress, sömnsvårigheter och uppgivenhet är normaltillstånd för många som arbetar inom vård,
skola och omsorg - kvinnodominerade yrken som styrs demokratiskt. Hur har det kunnat bli
så fel, och vad behöver hända för att den offentliga sektorn ska bli en bra arbetsplats igen?
Tankesmedjan Balans bedriver en flerårig granskning av välfärdens ekonomi och arbetsmiljö.
Deras omtalade bok De effektiva sammanfattar hur ekonomistyrning enligt new public
management skapar ohälsa för den offentliga sektorns medarbetare.

Föreningen Tilia
När samhället sviker söker unga det destruktiva

Under föreläsningen får du ta del av föreningen Tilias arbete. De har i över sju år mött unga
med psykisk ohälsa varje dag året runt. Tilia beskriver med komplexitet bilden av ungas
psykisk (o)hälsa med en tillhörande beskrivande personlig historia. Vad säger unga själva om
sin egna hälsa och hur kan vi vara med och stärka ungas hälsa? Under föreläsningen får du
som vuxen verktyg i att stärka ungas psykiska hälsa på individ- och strukturellnivå.





Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
En inblick i ungas vardag- utifrån en oro, ångest och stress relaterad psykisk ohälsa. Detta
utifrån de tusentals unga Tilia möter i det stödjande arbetet
Bemötande. Hur en som vuxen kan möta unga med psykisk (o)hälsa, utifrån deras villkor
En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa
kopplat till oro, ångest, stress.
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ABSTRAKT

Illusion av delaktighet
Muntlig presentation
Kristina Eivergård, Adjunkt/doktorand Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Kontakt
kristina.eivergard@esh.se
Bakgrund
Vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och
behandling, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda
kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. Där sägs också att vården så
långt det är möjligt skall utformas och genomföras i samråd med patienten. I
patientsäkerhetslagen (2010:659) sägs att patienten skall ”göras” delaktig, skall ”vara”
delaktig eller ska ”ges möjlighet” att delta i sin egen vård. I januari 2015 tydliggjordes
patientens ställning i Hälso- och sjukvården i en ny lag Patientlagen (2014:821). ”Att göra
någon” eller att patienten ”ska få” innebär en hierarkisk hållning. Någon står för kunskap och
förståelse av vad som skall delges. Vad händer då när vårdpersonal förhandlar om hur
patienternas tillstånd ska uppfattas i slutna rum där patienten inte är delaktig?
Syfte
Att undersöka hur vårdpersonal talar om patienter och brukare i tre olika psykiatriska
kontexter.
Metod
Inspelning av rapporteringar och ronder. Analysen av materialet har varit innehållsanalys och
diskursanalys.
Resultat och slutsats
Resultatet visar att patienter inom psykiatrisk vård och inom kommunal psykiatrisk omsorg
har bristande möjligheter att vara delaktiga i vården om dem själva, beroende på att de är
exkluderade från de sammanhang där deras situation avhandlas. Det innebär att uppfattningar
om patienterna produceras och reproduceras utan patienternas vetskap. Dessutom tenderar
språket som används av vårdpersonalen vara sådant att det inte återfinns bland de
diagnoskriterier som är förekommande.
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SMÅ – en arbetsmetod för psykiatrisk omvårdnad
Muntlig presentation
Johanna Salberg, Specialistsjuksköterska, doktorand, universitetsadjunkt
Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset
Kontakt
johanna.salberg@neuro.uu.se
Syfte
Implementering av strukturerad, beteendeaktiverande omvårdnadsåtgärd i psykiatrisk
heldygnsvård
Beskrivning av arbetsmetoden
Steg Mot Återhämtning – SMÅ, är en strukturerad, beteendeaktiverande arbetsmetod för
psykiatrisk omvårdnad. Denna arbetsmetod har implementerats vid fem av åtta psykiatriska
vårdavdelningar i Uppsala, planer för ytterligare implementering finns.
SMÅ bygger på beteendeaktivering, en form av KBT, men är utformad för att passa
omvårdnadsarbetet i psykiatrisk heldygnsvård. Målet är att skapa små, direkta
beteendeförändringar som ska leda till ökad hälsa. Grundstrukturen i SMÅ är dagliga
gruppträffar för de personer som vårdas på avdelningarna, men SMÅ är också ett
övergripande förhållningssätt som bidrar till struktur, innehåll och planering av
omvårdnaden.
Syftet med SMÅ är att stödja de vårdade personernas återhämtningsprocess, genom att
- främja delaktighet
- öka engagemang
- skapa möjlighet att utveckla verktyg för att hantera sin vardag
Arbetet i SMÅ-grupperna utgår i från fem olika teman: Engagera dig, undersök, ohälsa och
stress, vanliga hinder och funderingar samt planera små steg.
Utvärdering
Arbetet med SMÅ utvärderas genom ett antal forskningsstudier där fokus ligger på såväl
personalens som de vårdade personernas erfarenheter av metoden.
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Hållbar psykisk hälsa - om bara tiden räckte till!
Muntlig presentation
Andreas Glantz, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Psykiatri & Habilitering, Region
Skåne.
Karin Örmon, universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap, Fakulteten för hälsa &
samhälle, Malmö universitet.
Boel Sandström, universitetslektor, Institutionen för hälsa, Fakulteten för teknikvetenskaper,
Blekinge Tekniska Högskola.
Kontakt
andreas.glantz@skane.se

Bakgrund
Sjuksköterskor i psykiatrisk vård bör arbeta med att planera vården i samarbete med patienten
och spendera tid på att skapa terapeutiska relationer. Samtidigt menar många sjuksköterskor
att de saknar den tid som krävs för att samtala med patienterna.
Syfte
Aktuell tidsstudie genomfördes för att undersöka hur sjuksköterskor i psykiatrisk
heldygnsvård fördelar den tid de har tillgänglig under ett arbetspass.
Metod
12 sjuksköterskor på sex vårdavdelningar vid en psykiatrisk klinik i södra Sverige
observerades. Totalt utfördes strukturerade observationer under 129 timmar och 23 minuter.
Tidfördelning, aktivitetsfrekvens och avbrott registrerades.
Resultat
Läkemedelshantering var den största kategorin av den uppmätta tiden (17,5 %), följt av
indirekt omvårdnad (16 %). Relativt lite tid lades på direkt omvårdnad, den tredje största
kategorin (15,3 %) medan en oväntad stor del av tiden (11,3 %) lades på
verksamhetsrelaterade uppgifter. Sjuksköterskor avbröts också vid 75 % av alla tillfällen då
de arbetade med läkemedelshantering. Således spenderade sjuksköterskor förhållandevis lite
tid på direkt omvårdnad och läkemedelshanteringen avbröts ofta. Det är svårt att bygga
terapeutiska relationer med syfte att lägga en grund för hållbar psykiska hälsa om relativt lite
tid spenderas tillsammans med patienten. Det är oroande att både patientsäkerhet och
sjuksköterskors arbetstillfredsställelse riskeras på detta sätt.

11

Akupunktur som komplement i psykiatrisk vård – patienters och
sjuksköterskors upplevelser
Muntlig presentation
Kajsa Landgren, docent, specialistsjuksköterska i psykiatri, Lunds universitet.
Klinisk lektor, psykiatriska kliniken i Lund, Region Skåne.
Medförfattare: Siiri Hedlund, M.Ed, sjuksköterska, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds
universitet Annica Sjöström Strand, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds
universitet Maria Ekelin, PhD, barnmorska, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds
universitet Gerd Ahlström, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet
Anna Olsson, M.Sc, arbetsterapeut, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet
Kontakt
kajsa.landgren@med.lu.se,
Bakgrund
När ångest är intensiv och sömnproblem svåra, och farmaka har modest effekt, kan ickefarmakologiska metoder vara intressanta och hållbara komplement i omvårdnaden som kan
öka patienters delaktighet och subjektivt upplevda psykiska hälsa.
Syfte
Att i tre studier belysa patienters och sjuksköterskors erfarenheter av akupunktur som
komplement i psykiatrisk vård.
Metod
I två studier har nio respektive 25 patienter som var inlagda på en högspecialiserad psykiatrisk
avdelning intervjuats om sina erfarenheter av att få öron-akupunktur. I en tredje studie deltog
24 sjuksköterskor från olika psykiatriska vårdformer. I sju fokusgrupper delade de sina
erfarenheter av att ge akupunktur som en del av omvårdnadsarbetet. Intervjuerna har
analyserats med fenomenologisk-hermeneutisk metod, innehållsanalys respektive
fenomenografi.
Resultat
Både patienter och sjuksköterskor beskrev akupunktur som en attraktiv del av behandlingen.
En påtaglig avslappnande effekt beskrevs, som gav möjlighet till vila och reflektion. För
patienterna erbjöd akupunktur en värdefull paus i en situation som för övrigt var fylld av
restriktioner, stressfylld och svår att uthärda. Pausen hjälpte dem att tänka klart och se att de
kunde slappna av. Sjuksköterskorna beskrev akupunktur som att få ett verktyg till i sin
verktygslåda. De beskrev det nya terapeutiska verktyget som effektivt, säkert och enkelt att
kombinera med andra metoder. Akupunktur ansågs stärka den så viktiga alliansen och
uppfattades som en person-centrerad form av vård då akupunktur enkelt kunde anpassas efter
varje individs önskemål och behov. Deras professionella självkänsla ökade av att ha detta
icke-verbala och icke-farmakologiska verktyg som minskade patienternas symptom och
gjorde dem mer delaktiga i vården.
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Den naturligt hållbara återhämtningen från psykisk ohälsa
Muntlig presentation
Agneta, rehabiliterad fd patient, tidigare aktiv präst.
Kontakt
agneta@harmlesslife.se

Jag vill berätta, inte så mycket om hur jag blev sjuk när jag var i 30-årsåldern. Inte heller vill
jag säga så mycket om diagnoser som borderline eller bipolaritet, eller envist
självskadebeteende. Och inte om de 20 år det tog för mig att ta mig igenom helvetet.
Jag vill berätta om hur jag kom ut på andra sidan. Hur jag idag lever ett fullvärdigt liv i ett hus
på landet som är sprängfyllt med hundar och katter.
Jag vill berätta om hur mycket fyrbentingarna betytt för min återhämtning. Hur mycket
skogen runt knuten fyller mina lungor med friskt liv.
Jag vill berätta om hästarnas fantastiska läkande förmåga.
Det jag vill säga är att det här har varit MIN väg. Den fungerar säkert inte för alla men, tack
och lov, har den varit min räddning.
Jag tror att det finns många som berättar om hur det är att vara psykiskt sjuk, jag tror att det
inte finns riktigt lika många initierade berättelser om vägen ut och vidare. Jag har en.
Det känns också som en viktig komponent att det idag är 5 år sen jag sist stängde den där
dörren till psykavdelningen bakom mig. Jag har under de här åren fått alltmer distans till det
som hände och hur det gick.
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HBTQ+ personers upplevelser av bemötandet från sjuksköterskan inom
psykiatrisk vård
Muntlig presentation
Joffen Kleiven, Spec. sjuksköterska i psykiatri. Sahlgrenska Universitet sjukhus. Psykiatri
Affektiva.
Kontakt
joffen.kleiven@psykriks.se
Bakgrund
HBTQ+ personer får inte ett respektfullt och bra bemötande av vårdpersonal beroende på
bristfällig kunskap. Studier visar att HBTQ+ personer är utsatta för hälsorelaterad
diskriminering i större utsträckning än heterosexuella. Om bemötandet är felaktigt kan
personerna senare välja att inte söka psykiatrisk vård. Om sjuksköterskan saknar relevant
kompetens eller har felaktiga normer i bemötandet av denna grupp kan detta leda till lidande
för personen och även leda till personens död.
Syfte
Syftet med studien är att beskriva HBTQ+ personers upplevelser av bemötandet från
sjuksköterskan inom psykiatrisk vård.
Metod
En kvalitativ induktiv studie med semistrukturerade intervjuer. Det var tio personer som
identifierar sig som HBTQ+ personer som var med i studien. Kvalitativ innehållsanalys
användes i analysen av data.
Resultat
Det fanns både bra och mindre bra bemötande. Faktorer för upplevelse av ett bra bemötande
var bredare kunskap hos sjuksköterskan om HBTQ+ personer. Deltagarna i studien ansåg att
de blev bättre bemötta av yngre sjuksköterskor jämfört med äldre. Pride-symboler hade en bra
effekt på bemötandet genom att skapa en mer inkluderande känsla, då vårdinrättningen hade
en tolerans för ökad öppenhet, något som gjorde att deltagarna vågade öppna sig för
sjuksköterskan. Det var skillnader mellan mötet med sjuksköterskan i mindre och större
städer. I mindre städer upplevde deltagarna en mindre förståelse som HBTQ+ person och
möttes med mer fördomar och diskriminering. I större städer kände personerna sig mer nöjda i
bemötandet av sjuksköterskan, som upplevdes ha större erfarenhet, mer öppenhet och en icke
heteronormativ inställning.
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Sexuella övergrepp och läkning: Istället för att dämpa symptom, läk
traumat
Muntlig presentation
Patientföreningen Medusa

Syfte
Medusa är en patientförening för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Vår vision är
ett samhälle där alla personer som utsatts för sexuella övergrepp ska få rätt behandling och
få leva ett gott liv.
Många som blivit utsatta för sexuella övergrepp får hjälp att dämpa symptom som PTSD,
CPTSD, depression, ångestproblematik, ätstörningar, utmattningssyndrom, missbruk och
självskada som uppstår efter att en utsatts för ett eller flera övergrepp. Vården kommer
däremot sällan till behandling av det som är orsaken, traumat. Behandlingen blir därmed inte
beständig. Medicinering kan vara ett komplement men inte en lösning. Behandlas inte
orsaken återkommer symptom eller så kommer andra symptom från samma källor.
Effekterna av sexuella övergrepp varierar beroende på övergreppen. Att ha haft en trygg,
kärleksfull uppväxt med en stabil tillvaro i övrigt och bli utsatt av en okänd som vuxen en
gång skiljer sig från att bli utsatt som litet barn, upprepat över tid av en anknytningsperson.
Metod
Den offentliga vården saknar idag kunskapen att bemöta patientgruppens behov och
behöver en bred verktygslåda som täcker in till exempel kroppen, nervsystemet, anknytning,
hjärnan, affektreglering, stabilisering och exponering. Vårdpersonalen behöver därför
utbildas om effekterna av sexuella övergrepp och behandlingsmetoder för dessa effekter.
Vidare bör en screena för sexuella övergrepp i möten med patienter för att kunna ge dem
adekvat behandling.
Resultat
Som ett resultat kan de som lever med effekterna av sexuella övergrepp få adekvat vård så
tidigt som möjligt, och istället för att få hjälp att överleva få leva med en hållbar psykisk
hälsa!
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Att hantera sina begränsningar: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda
ensamkommande unga i akut psykiatrisk vård
Muntlig presentation
Sebastian Gabrielsson, universitetslektor i omvårdnad och specialistsjuksköterska,
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet
Hannan Karim
Git-Marie Ejneborn Looi
Kontakt
sebastian.gabrielsson@ltu.se

Bakgrund
År 2015 anlände mer än 35000 ensamkommande flyktingar till Sverige. Många av dessa har
kommit i kontakt med psykiatrisk vård på grund av erfarenheter i ursprungslandet, under
flykten och tiden i Sverige.
Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda
ensamkommande unga i akut psykiatrisk vård.
Metod
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 11 sjuksköterskor och analyserades med
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat
Det preliminära resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter i ett övergripande tema: att
hantera sina begränsningar, och fem subteman: att känna sig otillräcklig; att göra det man kan
göra; att inte kunna göra det som betyder mest; att vårda i en politisk miljö; att behöva stöd.
Resultatet visar på den psykiatriska omvårdnadens möjligheter och begränsningar, betydelsen
av reflektion och kollegialt stöd samt vikten av att förstå sjuksköterskans och omvårdnadens
ansvar och roll i en samhällskontext.
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Personalens erfarenheter av Brukarstyrd inläggning (BI) för personer med
allvarligt självskadebeteende och omfattande heldygnsvård
Muntlig presentation
Rose-Marie Lindkvist, M. Sc. Lund University, Clinical Psychiatric Research Center, Region
Skåne
Kajsa Landgren, Ph. D., RN, PMHM Department of Health Sciences, Faculty of Medicine,
Lund University; Division of Psychiatry, Region Skåne
Sophie I. Liljedahl, Ph. D. Department of Psychology, Lund University
Daiva Daukantaitė, Ph. D. Department of Psychology, Lund University
Marjolein Helleman, Ph. D. School of Nursing, Hanze University of Applied Sciences
Sofie Westling, M.D., Ph. D. Department of Clinical Sciences, Lund, Psychiatry, Lund
University, Clinical Psychiatric Research Center, Region Skåne
Kontakt
Rose-marie.lindkvist@med.lu.se
Bakgrund
I Sverige finns en liten grupp personer med livshotande självskadebeteende och komplex
psykiatrisk symtomatologi som kan vårdas i flera år i psykiatrisk heldygnsvård, ofta med
tvång. Brukarstyrd inläggning (BI) är en standardiserad krishanteringsstrategi och ett
potentiellt alternativ till de långa psykiatriska inläggningar som är vanliga för gruppen och till
sin natur läkarstyrda.
Med BI ges personer möjlighet att lägga in sig själva på en psykiatrisk avdelning i kortare
perioder i samband med kris. In- och utskrivning samt dagliga stödsamtal utförs av
sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen, som instruerats i att bemöta personerna
på ett välkomnande och validerande sätt. Målet är att minska risken för självskada och suicid,
öka personernas autonomi och minska deras och deras närståendes lidande.
Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka personalens erfarenheter av att erbjuda BI till
personer med överhängande risk för självmord och mer än 180 dagars psykiatrisk
heldygnsvård året före tillgång till BI.
Metod
Studien genomfördes i form av 12 semi-strukturerade intervjuer med personal i psykiatrisk
heldygnsvård och öppenvård. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat
Resultatet visade att personalen upplevde förutsägbarhet, struktur och trygghet i arbetet med
BI. Detta uppfattades i sin tur medföra färre triggande situationer och konflikter under
inläggning. Ökat deltagande i beslutsfattande uppfattades styrka brukarnas autonomi samt
vara professionellt utvecklande för personalen. Personalen upplevde metoden som både
hjälpsam och utmanande, kännetecknad av att vara stegvis testande och lärorik för både
personal och brukare. Sammanfattningsvis talar personalens erfarenheter för positiva effekter
av att ge mer autonomi även till personer m
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Suicidprevention och stöd att leva vidare
Muntlig presentation
Pernilla Omérov, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, Medicine dr. Ersta Sköndal
Bräcke Högskola
Kontakt
pernilla.omerov@esh.se
Bakgrund
Sjuksköterskor inom psykiatrisk heldygnsvård möter ofta personer som kämpar med bristande
livslust och outhärdligt lidande. Trots detta lyfts sällan sjuksköterskors suicidprevntiva arbete
i rekommendationer för vård. Vikten av att en suicidriskbedömning alltid ska vara en samtidig
krisintervention understryks ofta men en kritisk diskussion om hur detta åstadkoms saknas.
Detta gäller även personcentrerad vård som ofta förespråkas men som sällan genomsyrar
vården. Det kan tyckas självklart att personen ska få berätta om sina önskemål och behov –
men hur bra är vi egentligen på att lyssna?
Syfte
Vår studie* vill belysa att flera perspektiv behövs inom det suicidpreventiva arbetet. Det
vårdvetenskapliga perspektivet kan säkert främja krisintervention och suicidprevention
Metod
Vi intervjuade sex experter inom suicidprevention om hur sjuksköterskor kan arbeta för att
identifiera och stödja suicidnära ungdomar. Materialet analyserades kvalitativt och resultatet
jämfördes sedan mot vårdvetenskapliga studier och teoribildning.
Resultat
Att lyssna på patientens berättelse lyftes fram samtidigt som rekommendationerna präglades
av experternas agenda:
 Att lyssna med öppet sinne utan att avbryta och att följa upp risk- och skyddsfaktorer
för suicid.
 Att låta personen berätta om vad som är viktigt för honom eller henne och att fråga
efter suicidalitet
 Att kunna stanna i lidandet och att styra samtalet mot hopp
Experterna rekommenderade vidareutbildning inom suicidprevention med fokus på risk- och
skyddsfaktorer och användandet av psykoterapeutiska metoder. Resultatet jämfördes mot
vårdvetenskaplig forskning och teoribildning där förhållningsätt och konsten att vårda
framhölls. Tidigare studier visar också att ”lyssna” är en konst som kräver färdigheter som
behöver tränas upp.
.
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Patienters erfarenheter av självvald inläggning som krisintervention vid
emotionell instabilitet och självskadebeteende
Muntlig presentation
Joachim Eckerström, doktorand, 1,2, Lena Flyckt, docent1, Andreas Carlborg, Med. Dr.1,3,
Nitya Jayaram-Lindström, Med. Dr.1, Kent-Inge Perseius, docent2,1
1

Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska
Institutet, Stockholm, Sweden.
2
Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola, Stockholm, Sweden.
3
Norra Stockholms psykiatri, Region Stockholm, Sweden.
Kontakt
Joachim.eckerstrom@ki.se
Bakgrund
Syftet med självvald inläggning (SI) är att erbjuda krishantering i situationer av ökad stress
och hotande kris, med målet att främja konstruktiva hanteringsstrategier i en trygg miljö.
Syfte
Denna studie har som mål att undersöka följande forskningsfrågor:
 Vad är patienternas erfarenheter av SI?
 Vad betraktar patienterna som SI:s kärnkomponter?
 Vad föreslår patienterna som förbättringar med SI?
Metod
Kvalitativ design, där femton patienter intervjuades via en semi-strukturerad intervjuguide.
Tematisk analys valdes som analysmetod.
Resultat
Patienternas erfarenheter av SI summeras via följande teman: en time-out när livet är tufft, en
trygghet att veta att åtgärd finns, uppmuntrar till att ta eget ansvar och hjälper till att se
problemen på annat sätt. Kärnkomponenterna med SI är: en tydlig plan för inläggningen, en
smidig inläggningsprocedur, vänligt och välkomnande bemötande av personalen och dagliga
samtal. Patienterna föreslår att följande behöver förbättras: minska motståndet att ringa upp,
rummet är upptaget när man behöver det och skillnad i kompetens hos personalen.
Slutsats
Resultatet tyder på att SI stödjer patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende
att hantera olika kristillstånd.
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Balans mellan aktivitet och återhämtning

Workshop
Karina DiLucia, Leg Sjuksköterska, Psykiatrisjuksköterska, Leg Barnmorska, Sjukgymnast
DiLucias Utvecklingsbyrå AB och Villa Insikt med rum för din inre & yttre resa

Syfte: Öka medvetenheten hos workshopsdeltagarna om vikten av att ta ansvar för sin egen
psykiska och fysiska hälsa.
Metod: Föreläsning, dialog, reflektion och övningar som kan bidra till ökad medvetenhet och
insikt hos deltagarna, samt ge inspiration och tips utifrån mina professioner och min
erfarenhet.
Resultat: Deltagarna i workshopen får inspiration och verktyg ur ett helhetsperspektiv, för att
i sin vardag hitta sin egen strategi för återhämtning och balans mellan aktivitet och vila och
därmed behålla/uppnå psykisk och fysisk hälsa.
När vi tar ansvar och svarar an till våra egna behov bidrar vi till vår psykiska och fysiska
hälsa, därmed kan vi också bidra till patienternas psykiska och fysiska hälsa och till våra
relationer både på arbetet och i privatlivet.
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På återseende nästa år!

Håll kontakt med oss;
www.psykriks.se
www.facebook.com/psykriks
www.twitter.com/psykriks
styrelse@psykrik.se
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