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INNEHÅLL

Dags att söka
specialistutbildning!

I CORONAPANDEMINS SPÅR 
kommer främjande insatser för 
psykisk hälsa generellt i landet 
att vara högst aktuellt. Psykia-
trisjuksköterskans kompetens 
behövs och är en värdefull resurs, 
inte minst i en tid när såväl den 
fysiska som psykiska hälsan i vårt 
samhälle är extra ansträngd. Var 
stolt över din kompetens som 
specialistsjuksköterska i psykia-
trisk vård.

Det är nu klart att PRF:s flera 
gånger uppskjutna årskonferens 
på temat Hållbar psykisk hälsa 
genomförs online den 18 – 19 
mars 2021. I samband med detta 
genomförs också som tidigare 
annonserat årsmötet den 18 
mars 2021. Arbetet pågår för 
fullt med att skapa ett inspireran-
de program och vi ser fram emot 
att träffas i digitalt format. Ta 
chansen att delta i en välarrang-
erad konferens till ett överkom-
ligt pris, utan att behöva boka 
vare sig resa eller övernattning. 
Program och annan information 
om konferensen uppdateras fort-
löpande på PRF:s hemsida www.
psykriks.se och på konferensens 
hemsida https://prfkonfe-
rens2021.se/ 

I samband med årsmötet 
kommer jag att avsluta mitt 
engagemang som ordförande 

i PRF och flera nya förmågor 
kommer att väljas in i styrelsen 
så i år är det verkligen viktigt att 
du är med och gör din röst hörd 
på årsmötet! I denna min sista 
ledare vill jag tacka er alla för ert 
förtroende och för inspirerande 
och utvecklande samarbete 
under de 12 år som jag har 
medverkat aktivt i PRF:s styrelse. 
Jag önskar er alla en riktigt fin vår 
med succesivt minskande behov 
av restriktioner och återgång till 
ett mer normalt liv. Fram till dess 
- håll ut, håll avstånd och använd 
PRF:s kanaler i sociala medier för 
att hålla kontakten med kollegor 
och samarbetspartners nu när 
det inte är möjligt att träffas 
fysiskt i samma utsträckning. 
Jag ser fram emot att träffas 
online på PRF:s årskonferens 
den 18–19 mars och på årsmötet 
den 18 mars 2021. ■

 

Med förhoppning 
om en ljusare vår!

"Det är nu klart att PRF:s flera gånger uppskjutna årskonferens på temat 
Hållbar psykisk hälsa genomförs online den 18 – 19 mars 2021. I samband med 

detta genomförs också som tidigare annonserat årsmötet den 18 mars 2021."

ORDFÖRANDE 
HAR ORDET

HENRIKA JORMFELDT 
ORDFÖRANDE, PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Än en gång stort tack PRF:s alla 
medlemmar för otroligt inspirerande 
och utvecklande år!

INSPIRERANDE 
UPPSTART AV 
PODDEN 
”Normalt 
galen”

Språkets 
makt 
- EN STUDIE AV 
VÅRDPERSONALS TAL 
OM PSYKIATRISKA 
PATIENTER OCH 
BRUKARE

FRÄMJANDE ASPEKTER 
FÖR HÄLSOSAMMA 

LEVNADSVANOR 
HOS PERSONER MED 

PSYKOSSJUKDOM
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Främjande aspekter 
för hälsosamma levnads- 
vanor hos personer med 
psykossjukdom
Sofie Lundström försvarade sin avhandling Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor 
hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad den 2 oktober 2020 vid 
Högskolan i Halmstad. Här berättar hon om sin avhandling.

Text: SOFIE LUNDSTRÖM, Filosofie doktor i hälsa och livsstil, inriktning omvårdnad

UNDER MINA ÅR som psykia-
trisjuksköterska har jag träffat 
många personer som strävat 
efter att göra förändringar i sina 
liv och har ofta funderat över 
vad det är som gör att en del 
personer klarar av att genomföra 
förändringar i livet trots ganska 
svåra umbäranden, medan det 
för en del är så mycket svårare. 
Det blev utgångspunkten för mitt 
avhandlingsprojekt som handlar 
om förändring av levnadsvanor 
hos personer med psykossjuk-
dom och vad som kan främja den 
förändringen. 

FORSKNING VISAR att personer 
med psykossjukdom har högre risk 
att drabbas av livsstilsrelaterade 
sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjuk-
domar och diabetes och har därmed 
en större risk att dö en för tidig död 
jämfört med befolkningen i övrigt. 
Trots detta har det visat sig att de 
har sämre tillgång till vård vid fysisk 
ohälsa än andra och att deras fysiska 
hälsa inte prioriteras inom hälso- 
och sjukvården. Denna uppdelning 
mellan kropp och själ inom hälso- 
och sjukvården gör vården ojämlik 
och därmed blir också hälsan ojämlik 
mellan olika människor i samhället. 
Att arbeta med förändring av lev-
nadsvanor i syfte att förbättra såväl 
den fysiska som psykiska hälsan har 
lyfts fram som betydelsefullt för att 
främja hälsa och förebygga ohälsa 
hos personer med psykossjukdom. 
De levnadsvanor som uppmärk-
sammats ha betydelse för det 
hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet är fysisk aktivitet, kostvanor 
och tobak- och alkoholkonsumtion. 
För att kunna främja hälsosamma 

levnadsvanor behövs kunskap dels 
om hur hälsa och levnadsvanor ser 
ut för personer med psykossjukdom 
och dels om aspekter som kan möj-
liggöra förändring av levnadsvanor. 
Därmed var syftet med avhand-
lingen att utforska hälsorelaterade 
levnadsvanor och upplevd hälsa, 
samt erfarenheter av förändring av 
levnadsvanor och främjande aspek-
ter för förändring, hos personer med 
psykossjukdom. 

Under min doktorandtid hade 
jag möjlighet att få ingå i ett 
projekt där en hälsofrämjande 
levnadsvaneintervention imple-
menterades för personer med 
psykossjukdom i ett samarbete 
mellan Region Halland, Hallands 
kommuner och Högskolan i 
Halmstad. Material till studie I 
och IV i mitt avhandlingsarbete 
är inhämtat från den enkät som 
användes för att följa upp inter-
ventionen. 

DEN FÖRSTA STUDIEN i avhand-
lingen syftade till att kartlägga 
hälsa och levnadsvanor hos per-
soner med psykossjukdom samt 
att undersöka om det var några 
skillnader mellan kön och mellan 
de som hade en lägre eller högre 
grad av känsla av sammanhang. 
Datamaterialet bestod av en 
enkät med frågor om hälsa, livs-
kvalitet och levnadsvanor samt 
kliniska mått.  Resultatet visade 
att personer med psykossjuk-
dom i större utsträckning var 
mer stillasittande, hade högre 
BMI, rökte mer och hade sämre 
upplevd hälsa än befolkningen i 
övrigt. Kvinnor konsumerade mer 

frukt än männen och männen 
upplevde mer nedstämdhet och 
ångest än kvinnor. De med högre 
grad av känsla av sammanhang 
rökte mindre och skattade sin 
livskvalitet, inom flera områden, 
bättre än de med lägre känsla av 
sammanhang. 

I DEN ANDRA STUDIEN var avsik-
ten att belysa innebörden av 
förändring av levnadsvanor så 
som det erfars av personer med 
psykossjukdom. Det framkom i 
intervjuer med personer med 
psykossjukdom att förändring av 
levnadsvanor upplevdes som en 
kamp med  såväl inre som yttre 
begränsningar. De inre begräns-
ningarna handlade om tvivel på 
sin egen förmåga att genomföra 
förändringar i livet och om rädsla 
att misslyckas medan de yttre 
begränsningarna handlade om 
maktlöshet inför sådant som var 
svårt att själv påverka som till 
exempel sjukdomssymtom och 
medicinering. Därför tas beslut 
om förändringar med stor för-
siktighet och eftertänksamhet. 
Mod, inre styrka och tilltro till sin 
förmåga lyftes fram som betydel-
sefulla aspekter vid förändring 
av levnadsvanor. Det framkom 
också att förändring var något 
som personerna upplevde som 
ett eget ansvar som de behövde 
göra på egen hand, men det var 
viktigt att få göra det i gemen-
skap och med stöd av andra. 
Längtan efter välbefinnande och 
att få leva ett liv i harmoni med 
balans i det dagliga livet upplev-
des som motiverande för att göra 
levnadsvaneförändringar. 

I DEN TREDJE STUDIEN inter-
vjuades sjuksköterskor för att 
beskriva deras erfarenheter av 
aspekter som främjar hälsa och 
hälsosamma levnadsvanor. Sjuk-
sköterskorna beskriver att det är 
viktigt att ha ett hälsofrämjande 
fokus i varje möte vilket innebär 
att de med sina ofta långvariga 
kontakter med patienterna och 
sin kliniska blick har möjlighet 
och ett ansvar att uppmärk-
samma både fysisk och psykisk 
ohälsa samt att motivera till häl-
sosamma levnadsvanor. Vidare 
framhåller de att det är viktigt 
att stödja med varje persons 
unika förutsättningar i åtanke där 
personens unika behov, resurser, 
förmågor och erfarenheter tas 
tillvara. Sjuksköterskorna men-
ade att det är en stor del av deras 
uppgift att stödja patienterna till 
hälsosamma rutiner i varda-
gen genom att stödja det som 
fungerar och att hjälpa patienten 
att sätta rimliga mål. Att främja 
och tro på patientens förmåga 
lyftes fram som betydelsefullt 
i det hälsofrämjande arbetet. 
Sjuksköterskorna beskriver att 
förutsättningar för att kunna 
arbeta hälsofrämjande är att det 
finns ett hälsofrämjande ansvar 
på alla nivåer inom organisa-
tionen och att det i samverkan 
tas ett gemensamt ansvar för 
hälsofrämjande insatser för 
personer med psykossjukdom. 
Det innebär att det behöver 
finnas dels ett personligt engage-
mang dels ett ledarskap och en 
organisation som möjliggör det 
hälsofrämjande arbetet. 

DEN FJÄRDE STUDIEN var en upp-
följningsstudie där 54 personer 
som deltagit i en hälsofrämjande 
intervention med fokus på hälso-
samma levnadsvanor följdes upp 
efter två år. Syftet med studien 
var att undersöka förändringar 
av hälsorelaterade levnadsvanor 
efter genomgången intervention. 
Resultatet visade på en positiv 
förändring av fysisk aktivitet och 
de som deltagit flest gånger i 
en hälsoutbildning i grupp hade 
gjort den största förändringen. 
Vidare visade resultatet på att 
de som hade starkare känsla av 
sammanhang innan interven-
tionens start förbättrade sin 
upplevda hälsa mest.  

SAMMANFATTNINGSVIS visar stu-
diernas resultat på att det finns 
såväl individuella aspekter som 
relationella, organisatoriska och 
samhälleliga aspekter som på-
verkar möjligheten till förändring 
av levnadsvanor för personer 
med psykossjukdom. Inre styrka, 
en positiv självbild och positiva 
erfarenheter är individuella 
aspekter som tillsammans med 
relationella aspekter såsom 
stöd och att få ingå i en gemen-
skap, kan främja förändring av 
levnadsvanor för personer med 
psykossjukdom. På en organi-
satorisk och samhällelig nivå är 
samverkan, ansvarsfördelning 
samt kunskap och kompetens 
viktiga ingredienser för det häl-
sofrämjande arbetet inom psyki-
atrisk vård. Salutogena faktorer, 
såsom känsla av sammanhang 
och en persons motståndsresur-
ser, behöver i större utsträckning 

identifieras och användas i det 
hälsofrämjande arbetet. 

DET HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET 
BÖR, tillsammans med insatser 
såsom utbildning och praktiskt 
stöd, även fokusera på insatser 
som kan öka personens känsla 
av sammanhang och stärka de 
generella motståndsresurserna. 
Sjuksköterskan inom psykiatrisk 
vård är i en nyckelposition att 
utveckla den hälsofrämjande 
omvårdnaden där fysisk och 
psykisk hälsa integreras och 
där personens egen förmåga 
till förändring kan främjas. Ett 
salutogent och personcentrerat 
förhållningssätt, där personens 
behov, förmågor och resurser är 
utgångspunkten för att främja 
hälsa och hälsosamma levnads-
vanor, kan bidra till en häl-
sofrämjande omvårdnad. För att 
utveckla hälsofrämjande insatser 
för personer med psykossjukdom 
där personens hela hälsa och 
livssituation beaktas behöver 
dock det förhållningssättet 
genomsyra hela organisationen, i 
relationen med patienten, i verk-
samhetens gemensamma mål 
och vid beslut på ledningsnivå. 
Således behöver det i samverkan 
tas ett gemensamt ansvar för 
hälsan och hälsosamma lev-
nadsvanor, och organisatoriska 
strukturer behöver utvecklas för 
att möjliggöra en personcentre-
rad vård och för att utveckla de 
hälsofrämjande insatserna för 
personer med psykossjukdom. ■

Sofie Lundström. Foto: Privat

❚  Läs avhandlingen i sin helhet 
här: Lundström, S. (2020). Hälsa, 
levnadsvanor och erfarenheter 
av förändring av levnadsvanor 
hos personer med psykossjukdom 
– hälsofrämjande aspekter inom 
psykiatrisk omvårdnad. 
http://hh.diva-portal.org/
smash/record.jsf?pid=di-
va2%3A1460808&dswid=5231

❚  För mer information om levnads-
vaneinterventionen som hänvisas 
till i texten, läs den avhandlingen i 
sin helhet här: Blomqvist, M. (2020). 
Health among people with psychotic 
disorders and effects of an indivi-
dualized lifestyle intervention to 
promote health.
http://hh.diva-portal.org/smash/
record.jsf?pid=diva2%3A1384408
&dswid= -7181#:~:text=People%20
with%20psychotic%20disorders%20
have%20a%20significantly%20
increased,makes%20lifestyle%
20interventions%20imperative%
20in%20mental%20health%20care.

LÄS MER
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INSPIRERANDE UPPSTART AV PODDEN 

”Normalt 
galen”

Text: KRISTINA ALINEI, EMMA HANNERSTAM, REBECKA SOMOGYI

I slutet på förra året tog tre sjuksköterskor initiativet till uppstarten av en 
podd. Första avsnittet släpptes den 10:e december och sedan dess har 
sjuksköterskorna Kristina, Emma och Rebecka arbetat vidare med podden. 
På Psyche blev vi naturligtvis nyfikna på att veta mer och ställde ett antal 
frågor till podd-skaparna.

Vilka är ni?
KRISTINA: Jag återvände till 
Sverige 2007, hade då varit 
bosatt i Italien större delen av 
mitt liv. Till en början var tanken 
att arbeta som psykolog i Italien, 
men livet bytte riktning när jag 
insåg att Sverige hade en bättre 
framtid för mig. Jag tog med 
mig min kandidatexamen med 
psykologi som huvudområde 
och bestämde mig för att istället 
bli psykiatrisjuksköterska när 
jag återvände hit. Vägen var lite 
trubbig och inte alltid solklar, 
men nu är jag äntligen här! Jag 
tog min magisterexamen i psyki-
atrisk vård juni 2020.

EMMA: Född och uppvuxen i 
Stockholm, är 31 år, gift och har 
två döttrar på 6 och 4 år. Stude-
rade till sjuksköterska på Ersta 
Sköndal Högskola och tog examen 
2010. Började därefter jobba i 
heldygnsvården inom psykiatri. 
2014 kände jag att det lockade 
att se den andra sidan av den 

psykiatriska vården, och började 
då jobba inom öppenvården 
samtidigt som jag påbörjade min 
specialistsjuksköterskeutbildning 
inom psykiatri på KI. Även om det 
var en värdefull erfarenhet där 
jag lärde mig enormt mycket så 
trivdes jag inte riktigt, utan läng-
tade tillbaka till heldygnsvården. 
År 2017 sökte mig därför tillbaka 
och fick jobbet som biträdande 
enhetschef på den avdelning där 
jag jobbar idag tillsammans med 
Rebecka och Kristina. 

REBECKA: Uppvuxen i Göteborg, 
flyttade ganska impulsivt till 
Stockholm när jag kom in på sjuk-
sköterskeprogrammet på KI, och 
har blivit kvar här sedan dess. 
Bakom mig hade jag innan dess 
erfarenhet som undersköterska, 
och hade också arbetat en del 
inom LSS. Trots att psykiatri varit 
något jag av olika skäl intresserat 
mig för mycket under min ung-
dom, så var det mest en slump 
att jag senare hamnade där som 

nyfärdig sjuksköterska. En väldigt 
lycklig slump, som sedermera 
också ledde fram till den specia-
listsjuksköterskeutbildning jag för 
närvarande är mitt i. 

Hur väcktes idéen
med att starta en podd? 
Varför en podd?
Vi hade pratat mycket om på 
vilket sätt vi som psykiatrisjuk-
sköterskor skulle kunna använda 
vår kompetens till att nå ut 
bredare och bidra till arbetet 
med att minska stigmatiseringen 
och fördomarna kring psykiatrisk 
vård. Från början var det Emma 
som kom med idén om 
ett instagramkonto med fokus 
på psykiatrisk heldygnsvård, men 
av olika skäl skrotade vi den idén. 
Då tänkte vi om, tänkte nytt och 
tänkte: podd! Poddformatet är 
helt nytt för oss men känns kul 
och utvecklande, samtidigt som 
det är lättillgängligt för den som 
lyssnar. 

Hur kom det sig att ni valde 
namnet Normalt Galen för 
podden?
Psykisk hälsa och psykisk ohälsa 
- när blir det ena till det andra 
och vice versa? Vårt samhälle vill 
tidigt lära oss att varje individ är 
unik och speciell, samtidigt som 
man när man växer upp inser att 
normerna för vad som är socialt 
accepterat många gånger är 
väldigt snäva. Föreställningen om 
att det bara är “galna” personer 
som kan behöva psykiatrisk vård 
är dessvärre fortfarande i högsta 
grad levande. Vi vill med namnet 
sticka lite hål på fördomar kring 
psykisk ohälsa, samtidigt som vi 
vill belysa att vi människor fak-
tiskt - trots alla våra olikheter och 
erfarenheter - har väldigt mycket 
gemensamt.  

Hur har ni förberett er? 
KRISTINA: Jag har en stark vilja 
att nå ut till folk, men hade inte 
andan, som Emma har, för att 
verkligen göra det. Jag är både 
lite lat och lite feg...fniss

EMMA: Jag tycker vi tre kom-
pletterar varandra på ett bra sätt. 
Vi håller kanske inte alltid med 
varandra om allt, men det skapar 
ju bra diskussioner. Även om det 
ibland är läskigt så måste man 

våga prova för att flyga eller vad 
man ska säga. En idé blir ju inte 
verklighet förrän man gör nåt. 

REBECKA: Rent tekniskt hade vi 
nog inte förberett oss så mycket, 
utan vi försöker lära oss under 
vägens gång, hehe. Jag har 
googlat en hel del för att reda ut 
i djungeln om poddbibliotek och 
annat som jag för några månader 
sedan inte visste existerade. Har 
till och med tittat på YouTube-vi-
deos för att lära mig hur man 
klipper ljud. 

Hur ser planerna ut avseende 
innehåll i podden? 
Förhoppningen är att vår podd 
ska vara någonting man kan 
lyssna på som väcker tankar och 
som man samtidigt kan lära sig 
någonting av, utan att det för 
den sakens skull är en “utbild-
nings-podd”. Det känns som att 
det finns andra poddar redan 
som fyller den platsen väl, och 
vi vill dessutom ha möjlighet 
att vara lite mer personliga och 
avslappnade än vad som passar 
sig i den typen av format. Tanken 
är dels bjuda in till vår vardag på 
jobbet, och att samtidigt diskute-
ra aktuella händelser, nyhetsar-
tiklar, reportage eller annat som 
på olika sätt har koppling till äm-

net, utifrån psykiatrisjuksköter-
skans perspektiv. Framöver har 
vi planer på att förhoppningsvis 
också bjuda in lite intressanta 
gäster, men kan inte avslöja allt 
för mycket ännu.  
 
Vad hoppas ni att podden ska 
kunna bidra med?
Vi är (snart) tre specialistsjukskö-
terskor och representerar vården 
bakom de stängda dörrarna på 
psykiatrin. Vi önskar med våra 
röster bidra till att avstigmatisera 
psykiatrisk vård, alltså heldygns-
vården. Vi vill också visa att vi 
är ödmjuka och öppna i ett rätt 
stängt och infekterat samtalsrum 
som av historiska och kulturella 
skäl har satt stämpel på psyket 
som något nästintill ondskefullt, 
med tvivelaktiga och tortyrlik-
nande behandlingsformer. Vi 
hoppas och vill ändra på detta. 
Vi vet att heldygnsvården kan 
förbättras, med hjälp av t.ex. 
brukarinflytandesamordnare 
(BISAM) men också genom att 
samhället börjar se på psykiatrin 
med annorlunda ögon. 
Just nu är ju går vi ju bara minus 
då vi tar alla medel ur egen ficka, 
men drömmen är att med hjälp 
av sponsorer/bidrag så småning-
om kunna fortsätta driva podden 
och genom den också ta plats 

på sociala plattformar för att 
fortsätta göra detsamma, men i 
större skala. I vilken form får visa 
sig med tiden. 
 
Vad har ni fått för kommentarer 
och respons från omgivningen 
ang. podden? 
KRISTINA: Mina italienska 
vänner vet inte vad en psykia-
trisjuksköterska är för något och 
mina föräldrar har inte Spotify.
Mina kollegor på jobbet är dock 
entusiastiska.

EMMA: Jag har bara fått positiv 
respons. Många glada hejarop 
och uppmuntran från folk som 
tycker att podden är viktig och 
behövs. Mitt största fan är min 
sexåriga dotter som tycker 
att det är så coolt att hennes 
mamma finns på Spotify, trots 
att jag i hennes ögon är gammal 
hahahaha. 

REBECKA: Jag instämmer, än så 
länge endast positiv respons från 
de i min omgivning. ■

Från vänster syns Emma, i mitten Kristina och till höger Rebecka. Foto: Privat
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digitalisering 
som 
arbetsområde

FÖR OSS SJUKSKÖTERSKOR är 
dokumentation och olika ma-
nuella registreringar viktiga och 
tidskrävande arbetsmoment. Se-
dan ungefär ett år tillbaka ägnar 
jag nästan hela min arbetstid åt 
journalsystem och olika digitala 
hjälpmedel, men på ett annat 
sätt i rollen som utvecklingsko-
ordinator.

Nio av Sveriges regioner arbetar 
tillsammans inom Sussa sam-
verkan med programmet FVIS, 
framtidens vårdinformations-
system. Sussa står för strategisk 
utveckling av sjukvårdsstödjande 
applikationer. Gruppen, som ur-
sprungligen bestod av regioner-
na Västerbotten, Västernorrland, 
Örebro, Blekinge och Sörmland, 
bildades i mitten av 1990-talet 
och samverkar bland annat 
kring utveckling och förvaltning 
av journalsystemet NCS Cross. 

Digitaliseringen av olika tjänster och produkter blir 
allt vanligare inom vården och överallt pågar olika 
insatser för att öka förståelsen för de vinster och 
utmaningar digitaliseringen lämnar efter sig för såväl 
personal som för patienter och närstående. 
I den här artikeln berättar Specialistsjuksköterskan 
Anna Slotte om sitt arbete som utvecklingskoordinator 
med fokus på digitaliseringen.

Text: ANNA SLOTTE 

Anna Slotte. Foto: Privat

2014 fattade regiondirektörerna 
inom Sussa samverkan beslutet 
att genomföra en gemensam 
upphandling av ett nytt vårdin-
formationsstöd. Det ledde så 
småningom till ett avtal med fö-
retaget Cambio Healthcare som 
tillsammans med regionerna nu 
arbetar intensivt med att ta fram 
det nya systemet inom ramen för 
FVIS-projektet. Sussa samverkan 
är ett unikt samarbete i Sverige 
där den övergripande idén är att 
samverka mellan regioner för att 
vara en bidragande del i arbetet 
med att nå målet för vision 
e-hälsa 2025. Ett erbjudande 
gick ut till övriga regioner om att 
vara med som optionspartners. 
Halland, Norrbotten, Dalarna 
och Gävleborg valde då att delta 
i upphandlingen och har senare 
skrivit avtal med Cambio. Det 
innebär att nio regioner samar-
betar för att skapa det gemen-

samma vårdinformationsstödet, 
som fått namnet Visus. I dessa 
nio regioner bor sammanlagt en 
fjärdedel av Sveriges befolkning. 
Sedan tidigare levererar Cambio 
vårdinformationsstöd i form av 
Cosmic till åtta regioner, avtalet 
med Sussa innebär att totalt 
17 av 21 regioner kommer att 
använda Cambios lösningar.
I arbetet med det nya vårdinfor-
mationssystemet ingår totalt flera 
hundra medarbetare från nio 
regioner i olika workshop-grupper 
och projekt. I Västerbotten står ut-
vecklingskoordinatorsnätverket för 
en del av det arbetet, tillsammans 
med många andra.

Utvecklingskoordinatorerna 
tillsattes för programmet FVIS men 
uppdraget har därefter växt till 
att innefatta många olika digitala 
införanden. De flesta av regionens 
kliniker har tillsatt utvecklingskoor-

”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och 
jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad själv-
ständighet och delaktighet i samhällslivet.” 

Citatet är hämtat från regeringens och SKR:s gemensamma vision e-hälsa 2025.

8    PSYCHE NR 1    2021    
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PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR 

HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL     

Årsmöte 
Torsdag 18 mars 2021

Online!

På dagordningen bl.a. – Val av nya ledamöter

Länk till mötet och årsmötesdokument återfinns på www.psykriks.se

Varmt 
välkomna!

dinatorer, personer som kommer 
från den egna verksamheten 
och fungerar som en länk mellan 
projekt och klinik. Flera utveck-
lingskoordinatorer är sjuksköter-
skor med många års erfarenhet av 
kliniskt arbete, men även andra 
yrkesgrupper finns representerade 
i det nätverk vi utgör tillsammans. 
Nätverkande och informations-
spridning är viktiga delar av 
uppdraget. Vi utvecklingskoordina-
torer har alltså inte fått uppdraget 
utifrån några särskilda kunskaper 
inom IT, utan framförallt på grund 
av intresse för utvecklingsfrågor, 
kunskap om vård och kännedom 
om de kliniker vi arbetar på. 

Nätverket skapar möjligheter att 
arbeta med helhetsperspektiv för 
att verksamhetsutveckling ska kun-
na ske smartare tillsammans, inte 
bara samtidigt. I utvecklingsko-
ordinatorernas uppdrag ingår att 
fånga, koordinera och stötta behov 
av utveckling med fokus på nya ar-
betssätt där processer, behov och 
teknik samspelar. Detta inom den 
egna verksamheten men också ur 
ett helhetsperspektiv, i takt med 
övriga verksamheter inom regio-
nen och i vissa sammanhang även 
regionöverskridande i samarbete 
med övriga regioner inom Sussa 
samverkan.

Inom sjukvården är synen på digi-
talisering och digitala hjälpmedel 
ofta kluven. Våra journalsystem är 
viktiga hjälpmedel i vardagen men 
den arbetsbörda som dokumen-
tation och registreringar i olika 
system innebär upplevs inte sällan 
som stressfaktorer. 

Att införa nya digitala lösningar 
som möjliggör videosamtal, 
bokningsbara tider på nätet och 
hemmonitorering innebär både 
möjligheter och utmaningar. 
Genom digitaliseringen kan vi som 
vårdpersonal effektivisera arbets-
moment och undvika dubbeldo-
kumentation. Våra patienter får 
större möjligheter att boka tider 
som passar dem och att slippa 
komma till sjukhuset för kontakter 
som kan tas på annat sätt. I takt 
med att samhället i övrigt digita-
liseras behöver sjukvården också 
göra det. Få skulle till exempel 
acceptera att frisören eller bilbe-
siktningen bestämmer när man 
ska dyka upp, vi blir alltmer vana 
att själva kunna boka tider. Men på 
sjukvården ställs höga krav på till-
gänglighet, vår målgrupp sträcker 
sig från de allra yngsta till de allra 
äldsta. Det innebär att vi behöver 
vara tillgängliga och kunna nå ut på 
många olika sätt. Unga vuxna idag 
vill oftast inte ringa mellan 8-16.30 
för att sedan få en kallelse via brev, 
de är uppvuxna med internet 
och har sällan problem att chatta 
eller ha ett videosamtal i en app. 
Allt fler äldre är också vana vid 
internet men de invånare som inte 
kan, eller inte vill, kommunicera 
via nätet behöver också erbjudas 
fungerande kontaktvägar. 

Nya tekniska lösningar innebär 
nya arbetssätt. Det kan kännas 
stressande att som vårdpersonal i 
en fullbokad vardag sätta sig in i ett 
nytt system och bygga upp funge-
rande rutiner. Det kan också upple-
vas som att vårdpersonalen och 
IT-avdelningen pratar olika språk 

med svårigheter att förstå varan-
dras uppdrag och prioriteringar. 
I Region Västerbotten ser man 
redan efter ett år resultat av det 
nätverk av utvecklingskoordina-
torer man byggt upp. Vi utgör en 
länk mellan digitaliseringsprojek-
ten och våra kliniker, vi förstår och 
kan kommunicera våra kollegors 
behov ute i verksamheten efter-
som det är därifrån vi kommer. Vi 
har tid avsatt för att stötta upp i de 
införanden som görs, hjälpa till att 
skapa rutiner, utbilda och informe-
ra. Vi kan göra de kartläggningar i 
vår egen verksamhet som behövs i 
arbetet med det nya vårdinforma-
tionsstödet. Nätverket utgör också 
en plattform för kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan kliniker, 
vilket naturligtvis är en stor vinst. 

Några månader efter utvecklings-
koordinatorerna påbörjat upp-
draget tog pandemin fart. Under 
våren sattes arbetet med det nya 
vårdinformationssystemet på paus 
och många av oss fick återgå till 
klinisk tjänst på hel- eller deltid. 
Pandemin ledde till behov av att 
skyndsamt införa nya arbetssätt. 
Regionen mobiliserade snabbt, till-
satte resurser och prioriterade om. 
Mobila team tillskapades, digitala 
vårdmöten (videosamtal) som var 
tänkt som ett mindre pilotprojekt 
i väntan på det nya vårdinforma-
tionsstödet, snabbinfördes på 
bred front. Digital incheckning 
kom igång. Vårdpersonalen har 
fått vänja sig vid digitala arbets-
platsträffar. Det har ställt stora 
krav på medarbetare att hantera 
pandemin och den belastning som 
sjukvården drabbats av och sam-

tidigt komma in i nya arbetssätt. 
Det är imponerande att se hur 
förändringar som annars skulle 
tagit många månader, kanske år, 
skett på kort tid. 
Den nya tekniken innebär stora 
förändringar. Det är lätt att hamna 
i diken för eller emot digitala 
arbetssätt men under det gångna 
året har jag förstått att det inte lå-
ter sig göras. De digitala initiativen 
är många och kvaliteten på dem 
bestäms utifrån hur de fungerar 
i verksamheten och hur vi som 
vårdpersonal använder dem. Att 
varje införande innebär föränd-
rade arbetssätt är givet. Att hålla 
i och hålla ut har visat sig vara ett 
valspråk som passar i förändrings-
arbete såväl som i pandemitider. 
Att avsätta tid för förändringsar-
bete, se till att medarbetare får 
det stöd de behöver och följa upp 
de förändringar som gjorts ser jag 
som några av de största vinsterna 
med mitt och mina kollegors arbe-
te i UK-nätverket och på våra klini-
ker. De stora digitala kliv vi i vården 
tagit under pandemin kommer vi 
behöva hålla i när vi så småningom 
kan släppa på restriktionerna och 
återgå till att träffas fysiskt. ■

"Pandemin ledde 
till behov av att
skyndsamt införa 
nya arbetssätt."
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Åsa Plesner
Åsa kommer från tankesmedjan 
Balans. Hur effektiv kan du bli?

Föreningen Tilia
När samhället sviker 

söker unga det destruktiva.

Årskonferens 
18-19 mars 2021

Online!

TEMAT FÖR ÅRETS KONFERENS:

Hållbar psykisk hälsa

Aldrig har väl årets tema känts mer aktuellt? Till vår stora glädje ser vi ut att få ett fullspäckat 
program där sjuksköterskor verksamma i psykiatrisk vård och närliggande områden får tillgång till 
nya forskningsresultat och möjlighet att byta erfarenheter avseende hållbar psykisk hälsa. Brukar- 
perspektivet 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 att möta kollegor från hela landet, till ett överkomligt pris och genom ett spännande 
digitalt forum! Pris för två dagar: 1500 kr. 

Årets konferens är en digital 
tvådagarskonferens som berör 

sjuksköterskor i psykiatrisk 
vård och andra som på ett eller 

annat sätt kommer i kontakt 
med psykisk ohälsa.  

Håll koll på konferensen hemsida för uppdatering av program 
för konferensen: www.prfkonferens2021.se Lena Wiklund Gustin

Psykiatrisjuksköterskan och samtalet 
– en väg mot hållbar psykisk hälsa

Anmäl dig via hemsidan: www.prfkonferens2021.se
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SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA 
OCH FAMILJEBEHANDLARE 
PÅ SOCIALTJÄNSTEN
Text: RIITTA HÖGNELID

I Mitt yrke följer vi Specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård i alla de olika 
sammanhang som de kan verka inom. I tidigare nummer har vi bland annat kunnat läsa 
om hur det kan vara att arbeta som egenföretagare, telefonrådgivare och doktorand. Det 
är fantastiskt vilken variation det finns! I det här numret av Psyche berättar Riitta Högnelid 
om arbetet som familjebehandlare på socialtjänsten. 

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Vem är du? 
Jag heter Riitta Högnelid, är 
56 år och har nyligen flyttat till 
ett radhus i Gävle efter att ha 
bott i ett gammalt hus ute på 
landet i Torsåker i 34 år. Att byta 
bostadsort från landsbygd till 
stad är en stor och spännande 
förändring i mitt och familjens liv. 
Jag är gift och har två vuxna barn 
och ett bonusbarn som bott hos 
oss i 4 i år.  

Mina intressen är att umgås med 
familjen, cykla, åka skidor, lång-
färdsskridskor, vistas ute i natu-
ren och resa.  Mina egenskaper: 
Målmedveten, envis, jag har en 
positiv syn på livet och i jobbet 
och är nyfiken som person på 
mina medmänniskor som jag 
möter både privat och i yrket.  

Var och med vad arbetar du nu?
Jag arbetar sedan 3 år som famil-
jebehandlare åt socialtjänsten i 
Sandvikens kommun. 

Vilka utbildningar har du? 
Jag är utbildad sjuksköterska 
och har specialistutbildat mig till 
psykiatrisjuksköterska.
Under mitt yrkesliv har jag läst 
kurser inom: socialjuridik, samtal 
med barn, att främja hälsa hos 
elever med utvecklingsneuro-
logiska funktionsnedsättningar 
samt våld i nära relationer-utre-
da, bedöma och förstå.

Var har du arbetat tidigare?
Jag har sedan 1986 arbetat inom 
psykiatrin. Innan jag blev psyki-
atrisjuksköterska har jag arbetat 
som skötare inom den psykiatris-
ka heldygnsvården i Falun. Sedan 
arbetade jag en kortare period 
på en psykiatrisk dagverksamhet.  
Därefter utbildade jag mig till 
sjuksköterska och tog examen i 
januari 2004. Då fick jag en tjänst 
inom heldygnsvården i barnpsy-
kiatrin i Falun. I sammanlagt åtta 

år har jag arbetat inom psyki-
atrisk öppenvård i Sandviken, 
framförallt med patienter som 
har bipolär sjukdom, utbildning 
för patient och anhörig avseende 
bipolär sjukdom samt haft upp-
drag som litiumsjuksköterska. 
Under den perioden tog jag även 
min specialistsjuksköterskeexa-
men i psykiatrisk vård i juni 2008. 
I fyra år har jag arbetat som 
skolsköterska och skolkurator. Då 
hade jag en kombinationstjänst 
och arbetade som skolsköterska 
tre dagar/vecka på högstadiet 
och två dagar/vecka som skolku-
rator på lågstadiet. En väldigt bra 
kombination där jag fick använda 
min kompetens på många olika 
sätt. 

Berätta om hur det kom sig att 
du blev psykiatrisjuksköterska?
Jag har alltid varit intresserad av 
människors hälsa och då fram-
förallt den psykiska hälsan. Jag 
tycker det är intressant med be-
rättelser om människors uppväxt, 
relationer, egenskaper, arv, miljö 
och hur det påverkar oss och de 
val vi gör i livet. Det är intressant 
att på nära håll få vara med och 
se hur människor hanterar kriser 
och svårigheter i livet. Människor 
har fantastiska förmågor och re-
surser utan att alltid veta om det. 
Att som sjuksköterska få vara del-
aktig i att ge patienten stöd och 
vägledning, att hitta lösningar på 
problem, hitta tillbaka till sig själv 
och finna en mening med livet är 
en förmån. 

Berätta om hur det kom det sig 
att du blev familjebehandlare?
Jag tycker väldigt mycket om 
barn och är intresserad av hur re-
lationer fungerar och hur dessa 
påverkar varandra. Som familje-
behandlare har jag möjlighet att 
ha samtal med både barn och 
vuxna. Arbetet ger också möjlig-
het att samarbeta med många 

olika aktörer som har kontakt 
med familjen som t ex skola, häl-
so- och sjukvård, arbetsförmed-
ling m.m. Listan kan göras lång 
med alla de samverkansparter 
jag kommer i kontakt med som 
familjebehandlare. 

Tänker du fortfarande på dig 
själv som sjuksköterska?
Ja de ränderna går nog aldrig ur. 
Det finns alltid med i bakhuvu-
det i yrkeslivet och kommer till 
användning på många olika sätt. 

Vilken nytta har du i ditt nuva-
rande arbete av din utbildning 
och erfarenhet som sjukskö-
terska?
Många av de föräldrar, barn och 
ungdomar jag har kontakt med 
har psykiatriska diagnoser och 
medicinering. Då är det bra att 
ha erfarenhet av att ha arbetat 
med detta inom hälso- och sjuk-
vården. Sedan finns det de som 
inte har någon psykiatrisk diag-
nos men de har tydliga symtom 
på psykisk ohälsa och då kan jag 
i ett tidigt skede ge dem råd och 
stöd i att ta kontakt med barn- 
och familjehälsan, psykosocialt 
team eller specialistvård inom 
psykiatri. Det är också lätt för 
mig att ge råd och stöd gällande 
egenvård och livsstilsförändring-
ar för att främja hälsa. Jag har 
en ökad förståelse för och kan 
anpassa mitt bemötande till för-
äldrar och barn med avvikande 
beteende, fobier m.m. För mig är 
det naturligt pga. min erfarenhet 
och utbildning att ha behand-
lande samtal med föräldrar och 
barn/ungdomar. 

Vilka råd kan du ge till den som 
funderar på att bli familjebe-
handlare?
Rådet jag kan ge är att de ska 
våga söka arbete som familjebe-
handlare och fler psykiatrisjuk-
sköterskor borde prova yrket. Vår 

kompetens och erfarenhet kom-
mer väl till användning på många 
olika sätt. Yrket handlar väldigt 
mycket om psykisk ohälsa och 
det är vi psykiatrisjuksköterskor 
bra på att hantera och bemöta. 

Beskriv en vanlig dag på jobbet? 
Dagarna ser olika ut. Jag har 
enskilda samtal med föräldrar 
och barn, familjesamtal, deltar 
i utredningar där det finns ökad 
risk för placering av barn, skol-
möten, håller i en föräldrautbild-
ning som heter ”Tryggare Barn” 
som handlar om att ge föräldrar 
goda strategier i bemötande av 
sina barn och att som förälder 
behålla lugnet i svåra situationer. 
Arbetsdagen kan också inne-
hålla krisstöd till familjer vilket 
innebär hembesök i familjer när 
det inkommit orosanmälan till 
socialtjänsten samt deltagande 
i en fokusgrupp i socialtjänsten 
som har till uppgift att ta fram 
metoder och riktlinjer för arbete 
med våld i nära relationer. 

Men en vanlig dag kan se 
ut på följande sätt: 
Jag börjar kl. 8. Har ofta första 
besöket och samtalet på en 
timme kl. 8.30. Rast. Sedan är 
det dokumentation och journal-
skrivning. Möte via teams med 
handläggare på socialtjänsten 1 
timme. Hembesök efter lunch i 
utredande syfte hos en familj. 
Ca 1½-2 timmar. 

Avslutar dagen med journal-
skrivning och något telefonsam-
tal. Slutar dagen ca kl.17. Om 
arbetet kräver och familjen inte 
kan komma på besök och samtal 
dagtid jobbar jag kväll eller tidig 
morgon. Det är begränsat till 
två kvällar i veckan och jag har 
flextid.  ■

Riitta Högnelid 
Foto: Privat
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DAGS ATT SÖKA

specialist
utbildning

HÄR KAN DU LÄSA TILL SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA 
INRIKTNING PSYKIATRISK VÅRD:

Vårens deadline för ansökan till utbildning vid högskolor och universitet i 
Sverige närmar sig med stormsteg. Anmälan öppnade den 15 februari och 
stänger 15 mars. Vid flera lärosäten kan du läsa Specialistsjuksköterskeut-
bildningen med inriktning psykiatrisk vård och det finns en variation när det 
gäller studietakt, undervisningsform och när utbildningen ges. Läs mer om 
utbildningarna t ex om behörighetskrav och examen på www.antagning.se

LÄROSÄTE STUDIEORT UNDERVISNINGSFORM ÖVRIGT NÄSTA INTAG KONTAKTPERSON

Blekinge Tekniska 
Högskola

Karlskrona Halvfart, distans Fokus i programmet är kunskap 
och kompetens som behövs för att 
kunna leda, kvalitetsförbättra och 
utveckla omvårdnadsarbetet inom 
psykiatri. Pedagogiken baseras på 
PBL, problembaserat lärande.

HT21 Boel Sandström
Boel.sandstrom@bth.se

Göteborg Normal, halvfart. HT21 Lena Johansson
lena.maria.johansson@gu.se
Lilas Ali
lilas.ali@gu.se

Göteborgs 
universitet 

Programmet ger fördjupad kun-
skap om att leda och utveckla psy-
kiatrisk omvårdnad, med fokus på 
samtal och personcentrarad vård. 
Pedagogiken baseras på flipped 
classroom/blended learning.

Översikten bygger på information som lämnats från respektive lärosäte.
Se www.antagning.se för fullständig förteckning och uppdaterad information.

Ersta Sköndal 
Bräcke Högskola

Karlskrona Halvfart, Nätstödd 
undervisning med ca 
5 campusträffar per 
7,5 hp

Specialistprogram för framtidens 
psykiatriska vård. Fokus är specia-
listsjuksköterskans ansvar att leda 
och utveckla psykiatrisk omvård-
nad. Huvudämnet är vårdveten-
skap. Vårdetik- och livsåskådnings-
vetenskap är profilområden.

HT21 Mona Söderlund
mona.soderlund@esh.se

Borås Distans, 1-3 träffar 
per kurs. Halvfart.

HT22 Aleksandra Jarling
aleksandra.jarling@hb.se

Högskolan i Borås Första kursen på 5 hp läses tillsam-
mans med studenter inom specia-
listinriktningarna distrikt, barn och 
ungdom samt äldre.

Halmstad Campus/distans ca 
3-4 campusträffar 
per termin samt 
datorunderstödd 
lärplattform

HT22 Henrika Jormfeldt 
henrika.jormfeldt@hh.se
Marjut Blomqvist 
marjut.blomqvist@hh.se

Högskolan i 
Halmstad

Fokus på specialistsjuksköterskans roll 
och ansvar i medicinsk behandling, 
socialpsykiatri och vid psykosociala 
insatser samt i djur och naturunder-
stödd rehabilitering.

Trollhättan Normal, halvfart, 
helfart.

HT21 Margareta Karlsson
margareta.karlsson@hv.se
Catrin Alverbratt
catrin.alverbratt@hv.se

Högskolan Väst Inriktningen fokuserar på hälsofräm-
jande insatser där individens resur-
ser tillvaratas och utgår från den 
enskilda människans livssituation 
och hälsa.

Linköping 
Ortsoberoende
Jönköping
Karlstad 
Örebro

Halvfart
Modifierad distans
2 träffar/termin i 
Linköping

HT21 Patrik Rytterström
patrik.rytterstrom@liu.se

Linköpings
universitet

Programmet genomförs som modi-
fierad distansutbildning i samarbete 
med flera studieorter. 2 VFU-peri-
oder. Utbildningen passar även dig 
som inte arbetar inom psykiatrin 
men vill ha psykiatrisk omvårdnads-
kompetens.

Växjö Halvfart. Internetba-
serad distans med 
vissa studietillfällen på 
studieort (0-4 träffar 
per termin).

HT21 Hanna Tuvesson
hanna.tuvesson@lnu.se

Linnéuniversitetet Verksamhetsförlagd utbildning 
integreras i programmets kurser. 
Centralt är specialistsjuksköterskans 
ledning och utveckling av psykia-
trisk omvårdnad. Utmärkande är 
utveckling av etisk kompetens och 
samtalskompetens.

Ortsoberoende Nätbaserad distans.
Inga fysiska träffar.
3,5 terminer. Halvfart 
tre terminer. 10 veck-
or VFU helfart sista 
terminen.

HT21 Sebastian Gabrielsson
sebastian.gabrielsson@ltu.se
Git-Marie Ejneborn Looi
git-marie.ejneborn-looi@ltu.se

Luleå tekniska 
universitet

Flexibel relationsbaserad undervis-
ning. Fokus på specialistsjuksköter-
skan som omvårdnadsexpert med 
ansvar att leda och utveckla.

Lund Normal. Heltid. VT21 Sigrid Stjernswärd
sigrid.stjernsward@med.lu.se

Lunds universitet Målet är att förbereda sjuksköter-
skor för arbete i multiprofessionella 
miljöer.

Malmö Normal. Heltid. HT21 Charlotta Sunnqvist
charlotta.sunnqvist@mau.se

Malmö universitet Teorier och begrepp för omvård-
nad och profession 7,5 hp samt 
forskningsmetodik I. 7,5 hp läses 
tillsammans med barn och äldre 
specialisterna samt masterutbild-
ningen. Hälsopedagogisk inriktning 
med fokus på återhämtning.

Västerås/
Eskilstuna
Varannan
delkurs på
resp ort.

Normal. Helfart,
men går att läsa på
reducerad fart under
två år.

HT21 Lena Wiklund Gustin
lena.wiklund@mdh.se

Mälardalens 
högskola

Inriktningen utgörs av ett livsvärlds-
perspektiv med starkt fokus på 
återhämtning. Pedagogiken baseras 
på flipped classroom/blended 
learning.

Stockholm 
(Flemingsberg

Halvfart, internetstödd, 
ca 8 campusträffar per 
termin.

HT21 Janet Mattsson,
janet.mattsson@rkh.se  
Maria Åling maria.aling@rkh.se

Röda korsets 
högskola

Ett signum för programmet är att 
det ger ökade praktiska färdigheter 
och ökad reell kompetens, som i 
sin tur gör det naturligt att agera i 
den nya rollen som specialistsjuk-
sköterska.

Umeå Distans. Två träffar per 
termin på studieorten. 
Halvfart.

HT22 Jenny Molin
jenny.molin@umu.se

Umeå universitet Programmet ger fördjupad kunskap 
om evidensbaserad praktik, med 
fokus på samtalet och på specialist-
sjuksköterskans ansvar att leda och 
utveckla psykiatrisk omvårdnad. 30 
studieplatser.

Uppsala 1-2 schemalagda da-
gar per vecka. Möjlig-
het att söka studier på 
hel- eller halvfart.

HT22 Josefin Bäckström
Josefin.backstrom@neuro.uu.se
Caisa Öster
caisa.oster@neuro.uu.se

Uppsala universitet Utbildning med fokus på pro-
fessionellt ansvar och ledarskap 
ges i samverkan med högspecia-
liserad vård och med forskning i 
framkant

LÄROSÄTE STUDIEORT UNDERVISNINGSFORM ÖVRIGT NÄSTA INTAG KONTAKTPERSON
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SYFTET MED AVHANDLINGEN var 
att utifrån tre valda psykiatriska 
vårdmiljöer analysera och be-
skriva hur vårdpersonal talar om 
patienter och brukare med fokus 
på föreställningar kring genus. 
Jag var intresserad av att  under-
söka hur föreställningarna skapas 
och återskapas på rapportering-
ar, ronder och på möten i den 
kommunala psykiatrin. Rappor-
teringar och ronder är dagligen 
förekommande verksamheter 
inom nästan alla delar av vården. 
De sker tre till fyra gånger dagli-
gen och syftar framförallt till att 
skapa kontinuitet och tydlighet 
gällande behandling och om-
vårdnad.  I psykiatrisk omvård-
nad utgör rapporteringarna och 
ronderna centrala delar av det 
dagliga arbetet. Här delar vård-
personalen sina erfarenheter av 
patienterna och brukarna. De be-
rättar om sina observationer och 
bedömningar av patienternas 
berättelser och beteenden. Det 
verbala språket utgör således 
en produktiv kraft som, när det 
används i verbala och skriftli-
ga rapporteringar och ronder, 
konstruerar patienten både som 
subjekt och objekt. I litteraturen 
beskrivs att det inte finns en mer 
socialiserande kontext än den vid 
rapporteringar och ronder där ny 
personal tränas att uppfatta vad 

Text: KRISTINA EIJVERGÅRD

som är giltigt för sammanhanget. 
Med ett intresse för språkets be-
tydelse i psykiatrisk omvårdnad, 
ville jag undersöka hur vårdper-
sonalen talade om patienterna 
och hur normer kring masku-
linitet och femininitet kunde 
ta sig uttryck i det psykiatriska 
vardagliga arbetet. En önskan 
var att bidra till ökad kunskap 
kring maktordningars betydelse 
för omvårdnaden. Avhandlingen 
bygger på fyra delstudier där 
undersökningsmaterialet består 
av ljudinspelningar från tre olika 
psykiatriska vårdkontexter; all-
mänpsykiatri, rättspsykiatri och 
kommunal psykiatri. I delstudie 
I och II använde jag innehålls-
analys och i delstudie III och IV 
använde jag diskursanalys för att 
analysera materialet. 

Talet om den psykiatriska 
patienten
I analysen av den första delstu-
dien från olika allmänpsykiatriska 
heldygnsavdelningar visade det 
sig att vårdpersonalen använde 
sig av vardagliga ord och begrepp 
när de beskrev patienterna. Det 
handlade om beskrivningar av 
patienterna som: charmiga, 
personliga, lugna, glada och 
mogna, vilket förstods i termer 
av att vårdpersonalen ansåg att 
patienterna och deras beteende 

var önskvärt. Ord som: han är 
en sån där, vårdslös, trotsig, 
eller beter sig inte åldersa-
dekvat tolkades i termer av att 
patienterna och deras beteende 
inte var önskvärt. När patien-
terna beskrevs som fräscha 
kombinerat med att de utövade 
fysisk aktivitet och såg alerta ut 
blev personalens bedömning 
att patienten kunde skrivas ut. 
Detsamma gällde om patienten 
åt i matsalen och var social och 
trevlig. 

De värderande och vardagliga 
orden och begreppen som 
grundades i patientens beteende 
behandlades därmed som ve-
tenskapliga medicinska beskriv-
ningar av patientens psykiska 
tillstånd. Som sådana blev de 
vägledande för bedömning samt 
de beslut som togs kring omvård-
nad och behandling. Det talades 
sparsamt om hur patienten 
mådde psykiskt. Rapporteringar-
na och ronderna var också oftast 
andra- eller tredjehandsinfor-
mation.

Vikten av att vara acceptabel
Andra delstudien från rättspsyki-
atrin visade att vårdpersonalens 
tal om patienterna reprodu-
cerade en genusordning där 
kvinnorna förväntades uppträda 

enligt feminina normer för att 
bli acceptabla som kvinnor och 
patienter. Kvinnorna skulle ac-
ceptera vården och följa reglerna 
för ett feminint beteende samt ta 
ansvar för sina kroppar för att på 
så sätt bli acceptabla som både 
kvinnor och patienter. Att vilja gå 
ut på promenad, att vila, lyssna 
på musik eller be om egen tid 
med sjuksköterskan omtalades 
som ett accepterat beteende. 
När kvinnorna följde reglerna 
kunde de omtalas som förbätt-
rade och möjliga att flytta till 
en mindre restriktiv avdelning. 
I talet om kvinnorna visade det 
sig också viktigt att de inte visade 
aggressivitet, de skulle inte heller 
klä sig utmanande. Kort sagt 
att uppvisa önskad femininitet 
genom att klä sig normenligt och 
att ta ansvar för sin kropp blev 
viktigt för att bli en acceptabel 
kvinna och patient. Att erkän-
na tillkortakommanden som 
mamma blev också något som 
omtalades med positiva ord.

Underordnade maskuliniteter
I tredje delstudien, också från 
rättspsykiatrin framstod en 
familjeorienterad vårdpraktik 
där makttekniker i termer av 
normer kring maskulinitet bidrog 
till underordning av de vårda-
de männen. Vårdpersonalen 

talade om sig själva i termer av 
föräldrar och patienterna som 
barn. En fostrande praktik och 
heteronormativ genusordning 
reproducerades därmed. Vård-
personalens uttryckta normer 
kring maskulinitet skapade ett 
effektivt sätt att genom discipli-
nering och styrning underordna 
patienterna och styra dem till 
önskat beteende. Utmärkande i 
resultatet var att beteenden som 
innefattade användning eller 
smuggling av droger tycktes inte 
generera några större reaktioner 
hos vårdpersonalen, vilket kunde 
förstås som förväntat beteende 
som inte störde rådande ordning 
eller maskulinitet. Underordning 
av patienterna visade sig också 
när vårdpersonalen beskrev 
situationer där männens kroppar 
blev föremål för diskussion. Om 
patientens kropp avvek på något 
sätt kunde männen i personalen 
beskriva den i ofördelaktiga ter-
mer vilket bidrog till de maskuli-
na uttryck som vårdpersonalen 
stod för blev normgivande. 

Underordningen av patienterna 
genom att tala om dem som barn 
behöver problematiseras då det 
riskerar förringa männens ansvar 
för sina handlingar. 

Ett skötsamhetsideal
Den fjärde delstudien utfördes 
på fem olika kommunalpsykia-
triska enheter. Här tydliggjordes 
i vårdpersonalens språk hur 
skötsamhet skapades i relation 
till normer kring maskulinitet 
och femininitet. Maskulinitet 
handlade om att vilja arbeta. 
Motsatsen, att sitta hemma 
och dricka alkohol blev till ett 
utmanande av maskulinitetsnor-
mer. Skötsamhet i termer av 
femininitet handlade om att vilja 
göra saker som att gå till frisören 
eller handla mat. Motsatsen, 
att vilja arbeta som vaktmästare 
tycktes utmana den feminina 
normen. Den feminina normen 
tycktes uppfyllas om kvinnan var 
duktig i hemmet, höll avstånd till 
modern samt blev tillsammans 
med en man. I vårdpersonalens 

DEN 27 NOVEMBER disputerade 
Kristina Eijvergård vid fakulteten 
för humanvetenskap, institu-
tionen för omvårdnad, Mitt-
universitetet, Östersund, med 
avhandlingen Språkets makt – 
en studie av vårdpersonals tal 
om psykiatriska patienter och 
brukare. Opponent vid disputa-
tionen var docent Ulrica Hörberg 
från Linnéuniversitetet, Växjö.

Hur känns det nu när
disputationen är avklarad?
Det är en lättnad men också en 
tomhet. Jag har ägnat så mycket 
av min lediga tid under så lång 
tid att det känns som ett barn 
som flyttar hemifrån.

Hur kom det sig att du 
började forska?
Jag hade en önskan om att få 
fördjupa dels mina kunskaper 
vad gäller genus, dels vad gäller 
språkets betydelse i vården. Det 
är något som har intresserat mig 
sedan jag var ung. När jag fick 

chansen att bli doktorand med 
mitt eget projekt då hoppade 
jag på det.

Vad handlar avhandlingen om?
Avhandlingen handlar om hur 
vårdpersonal talar om patienter 
och brukare i den psykiatriska 
heldygnsvården som omfattar 
både allmänpsykiatri, rättspsyki-
atri och kommunal psykiatri.

Om du skulle sammanfatta dina 
viktigaste resultat?
Mitt viktigaste resultat är att den 
psykiatriska vården använder 
sig av genusnormerande och 
vardagligt värderande ord och 
begrepp för att beskriva och 
bedöma patienters och brukares 
tillstånd och behandling. Följden 
blir att vårdpersonal socialiseras 
in i de normer som råder i den 
enskilda kontexten. Eftersom 
samtal om patienterna och 
brukarna sker i slutna rum där 
endast vårdpersonalen har 
tillträde, vidmakthålls domine-

rande strukturer, diskurser, som 
begränsar vad som är tillåtet 
att tala om. De normerande 
beskrivningarna skapar därför en 
hierarkisk ordning där persona-
len på ronder och rapporteringar 
talar om patienterna och brukar-
na utan att de sistnämnda får ta 
del av det som sägs. Patienterna 
och brukarna har alltså själva 
inte möjlighet att värja sig mot 
det som sägs. Det som sägs i de 
slutna rum där rapporteringen 
och ronden sker, riskerar bli ton-
givande i förhållande till patien-
tens egen röst. Beskrivningarna 
och bilderna som skapas kan 
därmed få olika konsekvenser 
för bemötandet och omvårdna-
den, vilket är något som går stick 
i stäv med det uttalade målet om 
ökat patientdeltagande. 

Hur kan resultaten användas?
Resultaten kan användas i 
undervisningssyfte på alla 
nivåer i vården. Inte minst för att 
skapa reflektion kring hur vi som 

Språkets makt 
- EN STUDIE AV VÅRDPERSONALS TAL OM PSYKIATRISKA PATIENTER OCH BRUKARE

Kristina Eivergård. Foto: Privat

Grattis Kristina!

samtal om brukarna framkom 
olika makttekniker som intimitet 
och bekännelse. Maktteknikerna 
användes på ett subtilt sätt för 
att förmå brukarna att sköta sig 
och att erkänna sådant som stred 
mot uppsatta regler samt femini-
na och maskulina normer. 
 
Omsorgen kring psykiskt funk-
tionsnedsatta/funktionshindrade 
brukare framstår därmed som 
villkorad i och med ett ständigt, 
nästan panoptiskt överinseen-
de där vardagens normer och 
värderingar och vardagligt tyck-
ande får ledsaga arbetet. Fasta 
riktlinjer kring omsorgen tyckts 
därmed saknas, vilket är något 
som bör problematiseras. Inte 
minst i relation till den psykiskt 
funktionsnedsatte eller funk-
tionshindrades möjligheter att 
bibehålla sin värdighet i relation 
till anpassning till samhällets 
normalitetsdiskurser. 

Avhandlingens slutsats var att 
rapporteringarna och ronderna 

i heldygnsvården fungerar som 
arenor där vardagliga ord och 
begrepp ges vetenskapligt status 
när de används för att beskriva 
och bedöma patienternas psykis-
ka tillstånd. Huruvida det över-
ensstämmer med hur patienter-
na själva skulle beskriva sig låter 
sig vara osagt. Problemet är att 
det vardagliga språket innehåller 
normer och värderingar som kan 
bidra till att konstruera uppfatt-
ningar om patienterna som inte 
gagnar varken dem eller om-
vårdnaden. Inom omsorgen bär 
orden och begreppen också på 
normer som när de används som 
beskrivningar och bedömningar 
kan påverka brukaren och om-
sorgen negativt. Fortsatta studier 
bör inkludera intersektionellt 
perspektiv, där kön, klass, ålder 
och etnicitet ingår. Inte minst för 
att skapa möjligheter att bryta 
med stereotypa genusmönster 
samt mönster av dominans och 
underordning i psykiatrisk om-
vårdnad och omsorg.  ■
  

vårdpersonal socialiseras in i 
specifika sätt att tala på och vilka 
konsekvenser det kan få. 

Vad gör du härnäst?
Jag arbetar på Ersta Skön-
dal Bräcke Högskola och där 
fortsätter mitt dagliga arbete. 
Sedan hoppas jag få möjlighet 
att gå vidare med min forskning 
kring språk, genus och makt i 
psykiatrin.  ■
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Ulrica Hörberg.
Foto: Privat

Hur känns det att bli professor?
Jag är oerhört glad för utnäm-
ningen och anställningen som 
professor, det är ett mål som jag 
har varit inriktad mot och arbetat 
för under flera år. Jag ser fram 
emot att leda och bedriva forsk-
ning inom det psykiatriska områ-
det och att bidra med kunskaper 
som kan belysa och förbättra 
livssituationen för personer med 
psykisk ohälsa och sjukdom.

Professuren är i vårdvetenskap 
med inriktning psykiatrisk vård 
– tankar kring detta fokus?
Att min professur är i vårdveten-
skap med inriktning mot psykia-
trisk vård ger mig förutsättningar 
att fullt ut kunna fokusera på 
forskning inom området psykisk 
ohälsa och vårdande vid psykisk 
ohälsa. Jag har i min forskning 

haft fokus på vad det innebär att 
leva med och vårdas för psykisk 
ohälsa och vad det innebär att 
vårda människor med psykisk 
ohälsa. Jag är intresserad av vad 
som är vårdande och vårdrela-
tionens betydelse för att främja 
hälsa. Min syn på vårdvetenskap 
tar sin utgång i ett livsvärlds-
perspektiv, och min forskning är 
främst fenomenologiskt grundad 
där jag vill nå en djupare förståel-
se för fenomen av betydelse för 
människor såsom vad det inne-
bär att leva med psykisk ohälsa 
och sjukdom. Den forskning som 
jag bedriver idag tillsammans 
med doktorander och forskare 
i olika forskargrupper berör 
familjefokus, delaktighet och 
kvinnor inom rättspsykiatrisk 
vård, tvångsvård av kvinnor, äldre 
personen med långvarig psykisk 

I januari i år utnämndes psykiatrisjuksköterskan Ulrica Hörberg till professor i 
vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård vid Linnéuniversitetet. Ulrica 
bedriver flera forskningsprojekt med fokus på livssituationen och vården vid psy-
kisk ohälsa. Stort grattis till denna utnämning!

Text: ULRICA HÖRBERG

Grattis Ulrica!

sjukdom inom kommunal verksam-
het och stressrelaterad ohälsa.

Vad hoppas du kunna göra/bidra 
med som professor?
Jag har ambitionen att bygga upp 
och leda en forskningsmiljö som 
har fokus på psykiatriskt vårdande 
och omvårdnad, gärna tvärveten-
skapliga samarbeten och i nationell 
och internationell samverkan. Det 
är viktigt att det finns olika kom-
petenser i en forskningsmiljö både 
vad det gäller ämneskunskaper och 
kunskaper i olika forskningsmetoder. 
Målet med forskningen är att kunna 
påverka och förbättra situationen 
för människor som lever med 
psykisk ohälsa och också bidra med 
kunskaper av betydelse för dem 
som vårdar.  ■

RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTEN 
I PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN 
FÖR SJUKSKÖTERSKOR

SEDAN SENASTE NUMRET AV PSYCHE har styrelsen 
för Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 
haft flera styrelsemöten och tät kontakt. Britt-Marie 
Lindgren rapporterar från dessa möten.

2020-11-22
Via Zoom, den 22 november, genomfördes årets 
sista styrelsemöte. De flesta av oss deltog vid hela 
styrelsemötet men Paul och Henrika deltog under 
några timmar pga dubbelbokning medan Sarah inte 
alls deltog då hon i dagarna fött barn, Grattis Sarah 
från styrelsen! Ingemar Wänebring, revisor, deltog 
under viss tid för att höra hur styrelsearbetet går. 
Jörgen Öijervall, valberedningens sammankallande, 
deltog även han på överenskommen tid för att ta 
del av hur styrelsens ledamöter tänker och planerar 
inför 2021 års årsmöte.

Då vi komprimerat styrelsemötet till att genomföras 
under en dag så betades dagordningen av i rask 
takt och endast med avbrott för att pudra näsan 
samt för lunch. Det fortsatta arbetet med Psyche 
gicks igenom och återkoppling avseende nummer 
3/2020 med Hanna som ansvarig chefredaktör 
fick välförtjänt positiv feedback för innehållet. 
Arbetet med att tillfråga personer att delta i ett 
redaktionsråd har inletts och i dagsläget finns två 
personer som uttryckt intresse att delta. En stor 
del av tiden ägnades också åt den sedan tidigare 
flyttade årskonferensen. Styrelsens bedömning är 
att  vi inte heller i mars 2021 kommer att kunna 
genomföra en fysisk konferens. Vi beslutade därför 
att ställa in årskonferensen 2021 som en fysisk 
konferens men vi avser att genomföra en digital 
minikonferens i anslutning till årsmötet den 18 
mars, också det årsmötet kommer att genomföras 
digitalt. Mer information om minikonferensen 
kommer längre fram. Vidare kommer vi att utreda 
eventuella konsekvenser (företrädesvis ekonomis-
ka) av att vi ställer in årskonferensen men också 
och om det är möjligt skjuta upp den ytterligare ett 
år till 2022.  Mer information om hur det slutligen 
blir kommer att förmedlas via Psyche, våra sociala 

medier, PRFs hemsida. Konferensens hemsida samt 
via konferensbyrån för er som redan anmält er. 
Nästa styrelsemöte genomförs den 31 januari även 
då via zoom.

2021-01-31
Sedan förra ordinarie styrelsemöte i november 
2020 så har styrelsen haft tre extrainsatta sty-
relsemöten, två i december och ett i januari, via 
zoom då vi behövt utreda en del frågor kring den 
planerade årskonferensen i mars. Via Zoom, den 
31 januari, genomfördes årets första ordinarie 
styrelsemöte. De flesta av oss deltog på styrelse-
mötet förutom Paul som jobbat natt och behövde 
sova samt Sarah pga föräldraledighet. Jörgen 
Öijervall, valberedningens sammankallande, deltog 
även han på överenskommen tid för att ta del av 
hur styrelsens ledamöter tänker och planerar inför 
2021 års årsmöte samt för att delge styrelsen infor-
mation om hur rekryteringen av nya ledamöter till 
styrelsen fortgår.

Då vi komprimerat styrelsemötet till att genom-
föras under en dag så betades dagordningen av i 
rask takt. Diariet, rapport från arbetet med Psyche, 
verksamhetsberättelse för 2020 samt verksamhets-
berättelse och budget för 2021 diskuterades. Som 
tidigare meddelats så är styrelsens bedömning att 
vi inte heller i mars 2021 kan genomföra en fysisk 
konferens men att vi avser att genomföra en digital 
konferens 18–19 mars, även årsmötet kommer att 
genomföras digitalt. Konferensen blir en 2-dagars 
konferens och vi hoppas på många deltagare såväl 
på konferensen som på vårt årsmöte. Uppdaterat 
program samt övrig information om konferensen 
kommer att förmedlas via Psyche, vår hemsida, 
våra sociala medier, konferensens hemsida samt via 
konferensbyrån. Nästa ordinarie styrelsemöte sker i 
anslutning till konferensen. ■

Britt-Marie Lindgren, kassör, Psykiatriska Riksför-
eningen för Sjuksköterskor
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På gång 
inom psykiatrisk 
omvårdnad

2021

❙  Hållbar psykisk hälsa / Psykiatriska Riksföreningen för 
Sjuksköterskors årskonferens / 18-19 mars / Online

❙  International Mental Health Nursing Research Conference 
(MHNR) / 9-10 juni /London, Storbritannien

❙  American Psychiatric Nurses Association (APNA) 35th 
Annual Conference / 13-16 oktober / Louisville, USA 
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Joachim Eckerström, Specialistsjuksköterska med 
inriktning psykiatrisk vård och doktorand vid Röda 
korsets högskola, tilldelades Svensk sjuksköterske-
förenings doktorandstipendium 2020. 

Grattis 
Joachim!

Vill du specialisera dig 
inom psykiatrisk vård?
Sök Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård!

• Utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor 
• Leder till specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatri och 

magisterexamen inom omvårdnad

www.rkh.se/studera

Det ena utesluter inte det andra.
Sedan starten har vi arbetat med målsättningen 
att utveckla och erbjuda inredning och möbler 
som gör det möjligt att skapa miljöer som ger 
både en säker OCH läkande miljö.

SÄKER OCH 
LÄKANDE MILJÖ

www.healsafeinterior.com

PSYKIATRI –  KRIMINALVÅRD –  UNGDOMSHEM – BUP

Boka gärna ett digitalt möte i vårt 
showroom via mail till elisabet.
juven@healsafeinterior.com så 
berättar vi mer.

Ett urval av våra produkter för utmanande miljöer. Ofta väljs t.ex. gardiner 
bort av säkerhetsskäl. Vi har därför utvecklat det unika självskade- och 
suicidpreventiva J-trac gardinskenesystem – för att främja en omtänksam, 
säker OCH läkande miljö.

Joachim Eckerström. Foto: Privat

Doktorandstipendiet delas ut 
en gång per år och syftet med 
stipendiet är att stimulera 
omvårdnadsforskning med stor 
nytta för patienter och närståen-
de. Joachims doktorandprojekt 
handlar om självvald inläggning 
vid emotionell instabilitet och 
självskadebeteende och han 

har nyligen passerat halvtid i sitt 
projekt. Självvald inläggning är 
en krisintervention som kommer 
från Nederländerna och som nu 
även börjat användas i Sverige. 
Ett angeläget projekt för en 
utsatt patientgrupp.  ■

Stort grattis Joachim! 

Annonsera
i Psyche!
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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 2021 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.


