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VILKEN SOMMAR VI haft! Jag kan
inte minnas när det senast blev
så mycket bad i havet här i Sverige. Till och med jag hoppade
i (Läs: vadade sakta ut) ett par
gånger. Jag hoppas sommaren
har kunnat vara ett tillfälle för
lite vila och återhämtning för er
alla. Hemma hos mig har vi som
tradition att rensa någonstans
i hemmet under semestern. I
år blev det lite låg aktivitet på
den fronten, men jag påbörjade en genomgång av den ena
bokhyllan. Jag kom inte så långt,
utan fastnade i en av böckerna,
”Lärobok för sjuksköterskeelever
– Sjuksköterskelära anatomi”,
utgiven av Sophiahemmet 1945.
Varför titeln innehåller ordet
anatomi är en gåta, eftersom den
inte innehåller någon anatomisk
fakta. Boken har jag ärvt av min
gammel-moster Karin som var
sjuksköterska. I bokens inledning står det ”Den som vill bli
sjuksköterska, måste vara beredd
på strängt, till hela personligheten vädjande arbete. Men den
som på allvar hänger sig åt detta
kall, skall däri ﬁnna de rikaste
möjligheter för en fruktbärande
personlig insats, med allt vad
detta kan betyda av inre tillfredställelse”.

Jag läste min sjuksköterskeutbildning under en period när just det
här med sjuksköterskeyrket som
”kall” debatterades. Detta mot
bakgrund av bland annat sjuksköterskans arbetsvillkor, löner
samt utveckling av kompetens
och autonomi. Idag är det kanske
mindre vanligt att vi tänker oss
att yrkesvalet handlar om ett

kall, även om många kanske
känner en särskild dragning åt
det människovårdande området?
Ungefär samtidigt stötte jag på
en artikel med titeln ”Work as
a calling: A theoretical model”
skriven av Duﬀy med kollegor
2018 i Journal of Counselling
Psychology”. Här framgår tydliga
positiva eﬀekter för människor
som upplever sitt arbete just
som ett ”kall” och författarna
resonerar över länken mellan
”att uppfatta ett kall” och att
faktiskt kunna ”leva ut sitt kall”.
Enligt teorin kan upplevelsen av
arbetet som ett kall ha betydelse
för känslan av meningsfullhet i
arbetet och arbetstillfredsställelse, men detta gäller framförallt
när vi får möjlighet att leva ut
kallet och göra det som känns
rätt. Utan dessa möjligheter kan
upplevelsen istället bidra till
utmattning och avtrubbning.
Jag funderar på om det där
begreppet ”kall” kanske inte bara
kan tolkas som en förminskning
av sjuksköterskans profession
och kompetens, utan att det
också ﬁnns något värdefullt i att
uppleva sig vara i rätt yrke, men
att det är viktigt att få utrymme att leva ut sin kompetens
och inre övertygelse i arbetet.
Avgörande frågor på många
sätt och som bland annat lyfts i
detta nummer av Psyche i ﬂera
av artiklarna och som tangerar
temat för nästa ”Luncha med
PRF” samt föreningens årskonferens med temat; Specialistkompetens: Från vubbad psyksyrra
till specialistsjuksköterska med
inriktning psykiatrisk vård”.

ORDFÖRANDE
HAR ORDET

HANNA TUVESSON, ORDFÖRANDE,
PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR

I helgen hade styrelsen sitt första
fysiska möte på länge. Det var
välbehövligt, särskilt då vi har
fyra nya ledamöter. Digitala
redskap och möten i all ära, men
ibland är det fysiska mötet en
överlägsen källa till inspiration
och kreativitet. En sådan helg

hade styrelsen i Stockholm och
vi är nu riktigt taggade på att
få möta er alla framöver i våra
sociala medier, på ”Luncha med
PRF” och på plats i Göteborg vid
vår kommande årskonferens i
april. ■
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OVAN: Josefin Bäckström,
Johanna Salberg
TILL HÖGER: Sebastian Gabrielsson
Foton: Privat

Zombies
sökes!
BILDEN AV SJUKSKÖTERSKOR I PSYKIATRISK
VÅRD I PLATSANNONSER SKAVER

Arbetsgivare som annonserar efter sjuksköterskor i psykiatrisk vård verkar mer
intresserade av att rekrytera medicinska assistenter än självständiga omvårdnadsexperter. Specialistsjuksköterskorna Sebastian Gabrielsson, lektor vid Luleå tekniska universitet, Johanna Salberg, adjunkt och doktorand vid Uppsala universitet,
och Josefin Bäckström, lektor vid Uppsala universitet, sammanfattar en studie av
platsannonser riktade till sjuksköterskor i psykiatrisk vård.
Text: SEBASTIAN GABRIELSSON, JOHANNA SALBERG OCH JOSEFIN BÄCKSTRÖM

AVSIKTEN MED ATT studera hur
sjuksköterskor i psykiatrisk vård
porträtteras i platsannonser var
dels att på ett systematiskt sätt
öka kunskapen om hur arbetsgivare ser på sjuksköterskors
kompetens och arbetsinnehåll,
dels att bidra med kunskap som
kan användas för att utveckla
och underlätta rekryteringen
av sjuksköterskor till psykiatrisk
vård. Bakgrunden till att vi valde
just platsannonser var att vi tidigare stött på skräckexempel av
typen ”pigg och trevlig sjukhussyster sökes” och var nyfikna på
om detta var en typisk beskrivning.

Som data i studien valde vi att
använda annonser publicerade
i Arbetsförmedlingens offentliga databas Platsbanken. Vi tog
4
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samtliga annonser i kategorin
”sjuksköterska, psykiatrisk vård”
som fanns tillgängliga en slumpmässigt vald dag i februari 2019.
Totalt blev det 75 annonser som
vi analyserade med en metod för
kvalitativ innehållsanalys. Analysen innebar att vi besvarade fem
frågor:
Q Vilka kvalifikationer söks?
Q Vilka egenskaper värderas?
Q Hur beskrivs arbetets natur?
Q Hur beskrivs arbetets innehåll?
Q Hur försöker arbetsgivare
attrahera sjuksköterskor?
Med utgångspunkt i dessa frågor
kategoriserade vi innehållet i
annonserna och noterade också
hur ofta innehållet i de olika
kategorierna förekom i annonserna.

Oattraktiva förhållanden
Ett genomgående tema i annonserna var att arbetsgivare
efterfrågade sjuksköterskor som
var beredda och hade förmåga
att arbeta under vad som kan beskrivas som oattraktiva arbetsförhållanden. Arbetsgivare beskrev
ofta att de i stor utsträckning
sökte efter sjuksköterskor som
skulle kunna kliva rakt in i verksamheten och börja arbeta utan
att ifrågasätta - snarare än att
efterfråga deras professionella
kompetenser. Även om samtliga
annonser efterfrågade legitimerade sjuksköterskor så var det
långt ifrån alla som efterfrågade
specialistutbildning i psykiatrisk
vård, eller erfarenhet av arbete
i psykiatrisk vård. Här fanns
det också en utbredd förvirring
avseende hur specialistkom-

TIPS TILL
ARBETSGIVARE
Några saker att tänka på
när du annonserar efter
sjuksköterskor:
Q Terminologi. Specialistsjuksköterska är en
skyddad specialistbeteckning och yrkesexamens
benämning är ”specialistsjuksköterskeexamen med
inriktning psykiatrisk vård”.
Skriv inte vidareutbildad
eller psykiatrisjuksköterska
om du söker en specialistsjuksköterska.
Q Generella examina.
Omvårdnadsforskningen
visar samband mellan
sjuksköterskors akademiska utbildningsnivå och
vårdkvalitet. Tydliggör om
du söker en sjuksköterska
med kandidat-, magistereller masterexamen.
Q Typ av anställning. Söker
du en specialistsjuksköterska eller en grundutbildad
sjuksköterska? Formulera
beskrivningen så att den
motsvarar de kvalifikationer du efterfrågar. Detta
kräver förstås att ni inom
verksamheten har gjort
en analys av vad som är
omvårdnad på grund- respektive avancerad nivå
– liksom hur omvårdnad
som utförs av gymnasialt
utbildad personal definieras i relation till detta.
Q Innehåll. Beskriv vilket
ansvar den sökande förväntas axla utifrån utbildningsnivå -inte en lista med
arbetsuppgifter som ska
utföras. Sjuksköterskans
ansvar för omvårdnad
bör därför alltid framgå i
arbetsbeskrivningen.
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petens benämns, där formuleringar som ”vidareutbildning i
psykiatri” användes i stället för
det korrekta ”specialistutbildning
i psykiatrisk vård.” Detta fann vi
anmärkningsvärt, då vidareutbildning som utbildningsform
inte funnits sedan -90 talet och
att en specialistsjuksköterskeutbildning inte motsvarar den äldre
utbildningen, vare sig till innehåll
eller akademisk nivå. Vi tolkar
detta som ett ointresse från
arbetsgivarhåll att uppdatera
sin kunskap om utbildningens
utveckling. Det är också värt att
notera att bruket av ”psykiatri” i
stället för ”psykiatrisk vård” kan
antyda att arbetsgivare inte är
medvetna om att sjuksköterskors
specialisering inte primärt är det
medicinska området psykiatri,
utan inom vård och omvårdnad.
En alternativ förklaring skulle
kunna vara att arbetsgivare ser
benämningen ”psykiatri” som
synonym till hela den psykiatriska
vården.

men. Detta är förvånande och
anmärkningsvärt med tanke på
den växande mängd forskning
som tydligt visar på kopplingen
mellan sjuksköterskors akademiska utbildningsnivå och vårdens
kvalitet och patientsäkerhet. Vi
drar slutsatsen att detta antingen
beror på att arbetsgivare inte är
medvetna om denna koppling,
eller att de helt enkelt väljer
att bortse från denna kunskap.
Oavsett vilket ser vi det som ett
uttryck för en förminskande och
nedvärderande uppfattning om
sjuksköterskors kompetens som
bidrar till att denna kompetens förblir otydlig – liksom
att synsättet inte harmonierar
med att bedriva verksamhet på
vetenskaplig grund. Till denna
otydlighet bidrar även det faktum att en majoritet av de utlysta
anställningarna kunde sökas av
både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor.
Arbetsgivaren gör således ingen
skillnad mellan anställningar på
grundnivå och specialistnivå.
Motsvarande ses sällan när det
gäller andra professioner, till
exempel läkare.

De personliga egenskaper som
efterfrågades avspeglade i
begränsad utsträckning sjuksköterskans ansvar att leda och
utveckla omvårdnad. Snarare
värderades personlig lämplighet
och anpassningsförmåga liksom
att vara en lagspelare. Sjuksköterskans arbete framställdes
främst som ett teamarbete, men
även som självständigt. Arbetets
innehåll beskrevs ofta i form av
en lista med mer eller mindre
specificerade arbetsuppgifter.
Alltifrån det ospecifika ”sedvanliga sjuksköterskeuppgifter” till
uppräkning av självklarheter som
journalföring. För att attrahera
sjuksköterskor framhöll annonsörerna att man var en god arbetsgivare, goda arbetsförhållanden,
bra lön och andra förmåner.

Ett annat intressant fynd var att
annonserna visserligen beskrev
sjuksköterskor som självständiga, men att denna självständighet inte var kopplad till det
autonoma kompetensområdet
omvårdnad. Det arbetsgivaren
istället tycktes efterfråga var
sjuksköterskor som kunde agera
självständigt i den medicinska
rollen – alltså inom ett område
där sjuksköterskan formellt och
traditionellt står i beroendeställning till läkarprofessionen. Det
innebär att sjuksköterskan ges
den något paradoxala rollen som
”självständig medicinsk assistent”.

Nedvärderande syn
Ett överraskande resultat var att
ingen av annonserna efterfrågade eller ställde krav på generella
examina, det vill säga kandidat-,
magister- eller masterexa-

Zombifieringen
Omvårdnadsforskaren Rickard
Lakeman hävdar i en artikel från
2018 att sjuksköterskan i den
psykiatriska vården har ”zombifierats”. Han menar att psykia-
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trisk omvårdnad som idé förvisso
existerar, och kommer fortsätta
existera, men att sjuksköterskor
i psykiatrisk vård generellt ses
som underordnade läkarprofessionen och befinner sig i en
kontext där vården reducerats
till ett görande. Vi uppfattar att
denna dystra utveckling återspeglar sig i de platsannonser
vi studerat. Det framstår som
att arbetsgivare föredrar fogliga
zombies framför självständiga och kritiskt reflekterande
professionella och högutbildade
yrkesutövare. En viktig fråga
för varje sjuksköterska är hur vi
ska bryta denna utveckling? En
utveckling som pågått under lång
tid och som drivits fram både av
oss inom professionen men även
av andra aktörer och rådande
förutsättningar för professionsutövandet. Intressant och viktig
litteratur och forskning i området
finns - nu behöver denna
kunskap användas för att bryta
zombifieringen. ■

LÄS MER
❚ Gabrielsson, S., Salberg, J., &
Bäckström, J. (2021). Zombies
wanted! Descriptions of nurses
in psychiatric-mental health care
in Swedish recruitment advertisements. Issues in Mental Health
Nursing. doi:10.1080/01612840.
2021.1910758.
❚ Lakeman, R., & Molloy, L.
(2018). Rise of the zombie
institution, the failure of mental
health nursing leadership, and
mental health nursing as a
zombie category. International
Journal of Mental Health Nursing, 27(3), 1009–1014. https://
doi.org/10.1111/inm.12408

TIPS TILL
SJUKSKÖTERSKOR
Några saker att tänka på
när du söker arbete:
Q Ställ frågor. Vad innebär
omvårdnad på den här
arbetsplatsen? Vad är
skillnaden mellan grundutbildade sjuksköterskors och
specialistsjuksköterskors
professionella ansvar?
Vilket mandat har sjuksköterskan som omvårdnadsledare? Hur definieras
undersköterskans/skötarens arbete som utförare
av omvårdnad, i relation
till sjuksköterskans ansvar?
Hur arbetar arbetsplatsen
med utveckling och forskning inom omvårdnad?
Q Reflektera. Tänk igenom
hur du själv ser på ditt
professionella ansvar som
sjuksköterska/specialistsjuksköterska. Skaffa en
mentor som du känner förtroende för. Engagera dig i
dina professionsföreningar.
Diskutera och problematisera sjuksköterskans ansvar
och roll tillsammans med
kollegor.
Q Ta reda på hur omvårdnaden organiseras. Finns
omvårdnadskompetens på
olika ledningsnivåer? Finns
det en genomtänkt grund
för omvårdnad och utgår
denna från vetenskap? Ny
forskning inom omvårdnadsledarskap publiceras
kontinuerligt och bör ingå
i en verksamhet som utgår
från vetenskap och beprövad erfarenhet.
Q Ta reda på vilket stöd du
kan få i din professionella
utveckling. Finns mentorskap? Finns det professionsutvecklingsmöten för
sjuksköterskor? Finns det
en individuell kompetensutvecklingsplan för varje
medarbetare?

Grötkokandet
som ledde till
ett förändrat
arbetssätt
I UPPSALA

Det finns idag en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrin och många nya specialistsjuksköterskor vittnar om att de ofta återgår till samma arbetssituation som innan specialistutbildningen och att den
nya specialistkompetensen sällan kan användas. På Rättspsykiatriska kliniken i Uppsala har man under flera år
arbetat med att tydliggöra uppgifter och ansvar så att rätt kompetens används på bästa möjliga sätt. Jag träffade
specialistsjuksköterskorna Mathilda Iversen och Maria Bruhn Lundblad över en digital intervju för att ta del av
deras erfarenheter av denna förändring.
Text: HANNA TUVESSON

Berätta lite om
er själva och kliniken!
- Vi heter Mathilda och Maria
och har arbetat tillsammans
under många år här på den
Rättspsykiatriska kliniken i Uppsala. Vi är båda specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård och
Maria är även specialistsjuksköterska inom intensivvård. Maria
arbetar som avdelningschef vid
kliniken.

Den Rättspsykiatriska kliniken
består i stort av en öppenvårdsmottagning och en avdelning för
heldygnsvård. Vanligtvis finns här
två avdelningar, men i samband
med nybyggnation av lokaler har
vi just nu bara en avdelning. Utöver mottagning och avdelning
har vi även många patienter på
andra rättspsykiatriska enheter
runt om i Sverige som vi ansvarar
för och besöker.

Hur kom ni på idén med
att specificera uppgifter
och roller för personalen?
- Jag minns en morgon år 2012
på en av avdelningarna vi hade
då, berättar Maria. Då såg jag att
Mathilda stod och kokade gröt.
Det är inget fel i det, men just
denna morgon fanns det bara
en sjuksköterska som dessutom
var arbetsledare och den enda
som kunde dela ut medicin. Det

fanns flera skötare i tjänst som
istället kände sig lite sysslolösa
just då. På den tiden fanns det
en kultur som gick ut på att allt
skulle ”vara rättvist” och rättvist
var att alla skulle koka gröt. Det
var denna dag jag och Mathilda
började tänka att detta upplägg
inte kan vara optimalt. Vi började
diskutera saken mer och mer och
kände att vi måste se till att rätt
person gör rätt sak! Vi började
psyche nr 3 2021
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fundera på hur vi kan dela upp
uppgifter och specificera vem
som ska göra vad.

Hundar på kliniken.
Foto: Privat

Ingen värdering,
bara rätt person till rätt uppgift
Förändringsarbetet tog tid och
Maria och Mathilda berättar
hur det till en början var svårt
att motivera och få med sig all
personal. Det handlade inte
om att värdera olika uppgifter,
att exempelvis grötkokning var
mindre viktigt än något annat.
Det handlade om att använda
intresseområden och kompetenser optimalt, så att patienten får
tillgång till alla kunskaper som
finns bland personalen.
– Ingens arbete är mindre värt
än någon annans och alla behövs
för att patienten ska få bästa
möjliga vård. Det var jag jättetydlig med att förklara för alla
kollegor säger Mathilda.
Maria och Mathilda har alltid
varit intresserade av att utveckla
omvårdnaden och hade redan tidigare infört omvårdnadsronder
på avdelningen. Efter uppvaknandet i samband med grötkokandet började de båda att
skriva i ett dokument, idéer om
vem som bäst kunde göra vad
och så fortsatte det. Dokumentet
är inte färdigt, det justeras och
fylla på fortlöpande hela tiden.
- En tanke jag hade med mig
från början baserade jag i mina
erfarenheter som specialistsjuksköterska i intensivvård, berättar
Maria. När jag kom tillbaka till
mitt jobb efter att ha utbildat mig
till specialistsjuksköterska inom
intensivvård fick jag direkt nya
specifika arbetsuppgifter som
bara specialistsjuksköterskan
fick göra. De mest komplexa
patienterna fick bara specialistsjuksköterskan vårda. Men som
specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård går många tillbaka till
sitt jobb och ingen förändring
sker. Detta tror jag inte är bra för
patienten och som specialistsjuksköterska saknar man utmaningar och möjligheten att få använda
sin nyfunna kompetens.
Under den första tiden av
förändringsarbetet var Mathilda
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själv på plats och försökte vara
en rollmodell för förändringarna.
- Detta tror vi har varit jätteviktigt, menar Mathilda och Maria.
Att specialistsjuksköterskor
faktiskt satt tillsammans med
övrig personal och stöttade samt
hjälpte till med att till exempel
utveckla vårdplaner. Vi upplever
att detta bidrog till att skapa
förtroende hos kollegorna, så att
de vill och vågar be om råd och
hjälp.
Hur organiserade
ni förändringsarbetet?
- Vi ingick i en strategigrupp
skapad just för att tydliggöra
olika professioners ansvarsområden och funktioner i samarbete
med universitetet i Uppsala,
berättar Mathilda. En viktig del
i strategiarbetet var att informera alla kollegor om vad olika
professioner kan. Exempelvis
informerades alla läkare om vad
specialistsjuksköterskan kan och
skillnader i kompetens mellan
grundutbildad och specialistutbildad sjuksköterska. Projektet
var stort och vi gick ut brett. Vi
upptäckte att det egentligen
inte fanns ett motstånd mot
förändringen, utan en brist på
kunskap och förståelse över vad
specifika professioners kunskap
och kompetens innebar. För att
bli ett effektivt och samarbetande team runt patienten behöver
alla veta vad den andre kan.
Vilka utmaningar
har ni stött på?
- Vi har haft ett bra stöd från
alla inblandade, men märkte
emellanåt att en del specialistsjuksköterskor inte axlade det
mandat de fått på kliniken. Efter
att vi genomfört förändringar
och säkerställt att specialistsjuksköterskan har mandat, kan
göra självständiga bedömningar
osv. vågade en del inte ta detta
ansvar. Det hände att specialistsjuksköterskan istället frågade
läkaren eller psykologen om vad
som var bäst, trots att det var en
bedömning som specialistsjuksköterskan har kunskap att göra.
Naturligtvis ska vi rådfråga varandra i komplexa situationer, men
detta handlade om att inte våga

ta kommandot och tro på sin
förmåga. Vi har därför även fått
hjälpas åt att utveckla specialistsjuksköterskors självförtroende
och känsla av stolthet över sin
kompetens.
Hur ser då upplägget
och specialistsjuksköterskans
roll ut?
Maria och Mathilda beskriver
ett ambitiöst upplägg där såväl
uppgifter som ansvarområden
är tydligt specificerade för både
skötare, grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. En av utgångspunkterna har
varit Bergen-modellen och en
indelning i primär, sekundär och
tertiär prevention. De använder
även en snurra som tagits fram
inom kirurgin på akademiska
sjukhuset.
Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ingår bland annat
att fungera som kvalitetssäkrare
och säkerställa att vård bedrivs
enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet. Specialistsjuksköterskan ska även söka ny kunskap
om omvårdnad och implementera den, samt undervisa och
handleda kollegor i omvårdnadsfrågor.
- Vi har omvårdnadstillsyn hos
oss, berättar Mathilda och
Maria. Denna används när vi till
exempel är oroliga för en patient,
men där det inte finns en suicidrisk med behov av läkarordinerad tillsyn. Omvårdnadstillsynen
kan sättas in av vem som helst,
men det är bara specialistsjuksköterskan som får besluta om
utsättning av tillsynen. Det beror
på att det krävs en grundad
bedömning för beslutet. Vi har
även omvårdnadsrond varje
vecka som specialistsjuksköterskan leder och ansvarar för samt
specialistsjuksköterskemöten
varje månad.
En annan förändring är specialistsjuksköterskans ansvar för
bedömning av patienter som
vårdas på annan ort. Tidigare
var det andra yrkesgrupper som
gjorde dessa bedömningar, om
huruvida patienterna kan flyttas
för att vårdas på hemavdel-

Hästunderstödda insatser på kliniken. Foto: Privat

ningen i Uppsala. I samband
med förändringen, blev denna
bedömning specialistsjuksköterskans ansvar, vilket lett till
att patienten fungerar väl på
avdelningen.
Olika ansvarområden
I förändringen som gjordes
tydliggjordes även en rad olika
ansvarområden. Mathilda fungerar till exempel som koordinator,
det finns en huvudhandledare,
en specialistsjuksköterska som
driver hästunderstödda insatser,
en annan som infört hundar
på avdelningen, och ytterligare
någon som ansvarar för schemalagda reflektionsstunder.
- Ett ansvarsområde som
varit särskilt viktigt att vika till
specialistsjuksköterskan är
säkerhetsarbetet på kliniken,
menar Mathilda och Maria. Vi
har erfarenhet av att det annars
finns en risk att det enbart blir
fokus på våldsprevention i relation till olika fysiska grepp eller
att bemanna utifrån kön med en
majoritet av män. Vi vill att fokus

ska vara på relationen, miljön
och att arbeta förebyggande
på så sätt. Vi har idag väldigt få
incidenter på kliniken.
Maria och Mathilda berättar
vidare om de omvårdnadsgrupper som införts på avdelningen.
Varje dag genomförs en grupp på
förmiddagen och en på eftermiddagen.
- Vi tror att det är viktigt att
skapa struktur och meningsfulla aktiviteter på avdelningen
där olika personal kan fylla
nyckelfunktioner utifrån såväl
intresseområden som kompetens. Vi har till exempel haft tur
att ha en skötare med fantastiska
kock-egenskaper vilket bidragit
till att flera patienter kunnat få
arbete i kök efter utskrivning.
Det är viktigt med ett meningsfullt vårdinnehåll, att dagarna
fylls av något annat än väntan på
måltider och att den psykosociala miljön är avgörande.
- Det godaste kaffet finns på
avdelningen och det dricker alla,

såväl patienter som personal,
berättar Maria. Vi möts alla vid
kaffet. All fika, avtackningar och
liknande sker tillsammans med
patienterna. Vi försöker ta bort
onödiga murar och asymmetriska maktsymboler mellan
patienter och personal. Vi kan
alla dricka samma kaffe!
Hur hinner ni med allt?
- Vi har en stor fördel i att vara
väl bemannade just nu, men
jag tror att ett tydligt fokus på
relationen med patienten och att
värdesätta omvårdnaden gör att
rätt prioriteringar kan ske och tid
skapas, menar Maria. Mötena
behöver dessutom inte ta så lång
tid om de sker kontinuerligt och
med en god struktur.
- Vi har dessutom långa vårdtider
där vi lär känna patienterna och
våra dagliga omvårdnadsgrupper
är välbesökta, berättar Mathilda.
Det gör att patienterna samlas
där tillsammans med ett fåtal
personal, vilket skapar tid för
övrig personal att genomföra
andra aktiviteter.

Maria och Mathilda berättar
vidare att det tidigare kunde vara
så att alla aktiviteter och scheman ändrades så fort det kom
en ny läkare till kliniken. I dag
anpassar läkaren sina aktiviteter
utifrån de scheman som skapats
på avdelningen. De vet t ex att de
inte kan ha patientsamtal när det
är en omvårdnadsgrupp igång.
- Detta gör att vi inte behöver
backa i omvårdnadsarbete och
slösa tid på att kasta om aktiviteter under dagen, säger Maria.
Det finns en fastställd daglig
struktur som alla känner till och
tidsutrymmen för olika saker t
ex där läkare kan planera in sina
patientsamtal. ■

PROFESSIONSBESKRIVNING
PÅ RÄTTSPSYKIATRISKA
KLINIKEN I UPPSALA
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Specifik omvårdnad
avancerad nivå
Leda och initiera
omvårdnadsrond
Handleda
grundutbildade
kollegor

Initiera och bedriva
kvalificerad vårdplanering

Specifik omvårdnad
grundläggande nivå
Medverka vid
omvårdnadsrond

Handleda
vårdgrannar

Konsult- och
jourverksamhet

Basal
omvårdnad
Kost

ADL
Patient

Läkemedels
hantering

Vårdkoordinator
verksamhet

Identifiera och
minimera
biverkningar

Sömn

Kvalificerad
telefonrådgivning

Vårdprogramansvarig
Medverka till
en god och
säker personcentrerad
vård

Omvårdnadsansvarig
specialistsjuksköterska

Remissbedömning

Medverka till ny
kunskap inom
psykiatrisk omvårdnad

Samverka kring
komplexa
vårdbehov

Initiera och bedriva
omvårdnadsforskning
Implementera ny
kunskap inom
psykiatrisk omvårdnad

PROFESSIONSBESKRIVNING
PÅ RÄTTSPSYKIATRISKA KLINIKEN I UPPSALA
Skötare
Arbetar nära patienten. Stödjer
patienterna att upptäcka och
utveckla sin egen förmåga att
klara sin vardag. Gör vardagliga
sysslor tillsammans i pedagogiskt
eller aktiverande syfte, såsom
matlagning, träning, städning.
Ansvarar för att kartlägga och
identifiera problem med kost,
hygien eller sömn. Initierar
relevanta mätningar på nämnda
områden.
Ansvarar för en fungerande
ordning i bemärkelsen en ordnad
och förutsägbar struktur på
dagen (morgonsamling, frukost,
lunch, middag, kvällsfika).

10
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Sjuksköterska, grundutbildad
Ansvarar för omvårdnaden av
patienter genom att bedöma
patienternas omvårdnadsbehov
och ordinera och utföra omvårdnadsåtgärder. Leder personal och
fördelar arbetsuppgifter under
arbetspasset. Har delegerat
arbetsmiljöansvar under jourtid.
Utför medicinska ordinationer och samordnar vården för
avdelningens patienter enligt
sin profession i samverkan med
läkare och övriga i teamet på
avdelningen.
Q Beslutar om omvårdnadstillsyn
vid behov.
Q Medverkar på omvårdnadsrond.
Q Utför omvårdnadsåtgärder och
följer upp.
Q Medverkar till implementering
samt arbetar med evidensbaserade metoder på enheten

Hur beskriver personal inom psykiatrin sina erfarenheter av omvårdnad för personer
med könsdysfori? Vad är viktigt i mötet? Lina Sjö och Viktor Arrbo Bodin, specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård, sammanfattar sitt examensarbete på avancerad nivå
från Linköpings universitet.
Text: LINA SJÖ OCH VIKTOR ARRBO BODIN

Hygien

Definiera
och utveckla
personcentrerad
vård

Att möta personer
med könsdysfori
inom psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskan på
Rättspsykiatriska enheten fungerar som en sorts kvalitetssäkrare
och handledare. Hen säkerställer
att vården bedrivs i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet och handleder och undervisar kollegor i rätt riktning.
Q Beslutar om omvårdnadstillsynens upphörande på avd.
Q Ansvarar för- och leder omvårdnadsronder.
Q Söka nya evidensbaserade
metoder/ riktlinjer samt implementera dessa på enheten.
Q Ansvarar för att implementera
ny kunskap och vetenskap
inom ämnet vårdvetenskap
med inriktning omvårdnad.
Q Handleder i omvårdnadsfrågor.

Q
Q
Q
Q

Q

Q
Q
Q

Q

Ansvarar för att definiera och
utveckla personcenterad vård.
Vårdkoordinator.
Huvudhandledare.
Identifiera kunskapsbehov hos
omvårdnadspersonal samt
ansvara för att utbildning inom
området ges genom kontinuerlig utbildning/ fortbildning.
Kalla och ansvara för regelbundna specialist- och sjuksköterskemöten på enheten.
Håller i reflektionshandledning.
Gör brottskartläggning.
Dokumentation och vårdplan.
Uppdatera, utvärdera samt
utveckla dokumentationen.
Ansvarar för sitt specifika
arbetsområde i relation till
enheten.

Bakgrund
Könsdysfori innebär ett känsloeller tankemässigt missnöje och
lidande över det kön som en
person fått tilldelat vid födseln.
De senaste åren har andelen
personer med könsdysforidiagnos och som känner osäkerhet
över könsidentitet ökat runt om i
världen. Forskning visar att dessa
personer har en hög förekomst
av samtidig psykiatrisk diagnos
samt ökad risk för självskada och
suicid. Som sjuksköterskor inom
psykiatrisk vård har vi vid flera
tillfällen mött patienter med
könsdysfori och känt att vi saknar
kunskap om ämnet.
Vår studie
Vi valde att göra en intervjustudie med syfte att ta reda på
hur personal inom psykiatrin
erfar omvårdnaden av personer
med könsdysfori. Tio stycken
semistrukturerade intervjuer
genomfördes med psykiatripersonal. Intervjuerna analyserades
med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat
I studien framkom att psykiatripersonal anser sig ha för lite
kunskap om könsdysfori vilket
lett till osäkerhet i patientmöten.
Osäkerheten kunde handla om
att vara påträngande, ignorant
eller att använda fel ordval eller
uttryck. Även den samtidiga psykiatriska diagnosen kunde bidra
till osäkerhet och ibland också
svårigheter att ta patientens könsidentitetsproblematik på allvar.
Psykiatripersonalen försökte
ibland hitta orsaker till könsdysforin, exempelvis att det kunde

vara en del av den psykiatriska
diagnosen eller ett mer generellt
identitetsutforskande. Kopplat till
detta kände personalen oro över
att patienten skulle ångra sig efter
en könsbekräftande behandling.
Psykiatripersonalen uttryckte också svårigheter att möta en patient
där beteende eller utseendemässiga attribut inte överensstämde
med hens upplevda kön kopplat
till en undermedveten förväntan
hos personalen. De beskrev en
oro över att exempelvis använda
fel pronomen.
Möten med patienter med
könsdysfori kunde upplevas som
utmanande och psykiatripersonalen arbetade med att öka sin
förståelse genom att reflektera
kring patienternas upplevelser.
Omvårdnadshandlingar, som att
ge patienten tid och lyssna utan
att avbryta ansågs viktiga då
frågor kring könsidentitet kunde
vara svårt för patienten att lyfta.
Ibland ställde psykiatripersonalen frågor om könsidentitet eller
vilket pronomen patienten föredrog. Att fråga om pronomen
och sedan använda det i möten
med patienten och vid dokumentation bidrog till att skapa
allians och visade patienten att
hen togs på allvar och respekterades. I samtal kunde psykiatripersonalen och patienten prata
om könsroller, könsidentitet och
hur den upplevda könsidentiteten skulle kunna utforskas.
Ibland behövde omvårdnaden
anpassas utifrån patientens
könsidentitet, exempelvis genom
att könsneutrala mål sattes upp
vid ätstörningsbehandling.

Slutsatser
Könsdysfori kan många gånger
vara förknippat med ett stort
lidande hos individen och det
förekommer både stigmatisering
och utanförskap. Som psykiatrisjuksköterskor har vi en viktig
roll i att stödja våra patienter
genom god omvårdnad. Precis
som Katie Eriksson skriver kan en
vårdkultur som strävar efter att
få patienter att känna sig välkomna, respekterade och vårdade bidra till lindrat lidande. Det blir då
än mer tydligt hur betydelsefullt
det kan vara att psykiatripersonal
lyfter frågor om könsidentitet
och möter patienten i funderingar kring detta samt visar respekt
genom att använda önskat
pronomen eller tilltalsnamn.
I forskning har transpersoner
beskrivit hur viktigt det varit för
dem att få kunskap om könsdysfori, att detta bidragit till hopp,
minskad känsla av ensamhet och
förståelse för de egna upplevelserna. Samtal kring könsidentitet
och möjlighet till utforskande av
denna rekommenderas i riktlinjer för patientgruppen. Det finns
även studier som visar att goda
möten med vårdpersonal kan
generera ett ökat förtroende för
vården i stort vilket kan medföra
hälsovinster.
Något vi själva tar med oss från
studien är att vi som psykiatrisjuksköterskor inte behöver
veta säkert om patienten har
könsdysfori eller om något annat
ligger bakom upplevelsen att
tillhöra ett annat kön än det som
tilldelades vid födseln. Vi ska
möta patienten utifrån hens livs-

värld och finnas till hands för att
bidra till att outhärdligt lidande
lindras och möjliggöra strävan
mot hälsa. Vi är övertygade om
att god omvårdnad kan leda till
förbättrad hälsa och livskvalitet
för patientgruppen.

LÄS MER
Läs examensarbetet i sin helhet
här: http://urn.kb.se/
resolve?urn=urn:nbn:se:liu:
diva-175915
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Foto: Privat
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Foto: Privat
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RAPPORT OM

suicidalitet
vid PANS
Sane – förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation
färdigställde våren 2021 med stöd av Folkhälsomyndigheten en rapport
om självskadebeteende och suicidalitet hos företrädesvis barn och unga
med PANS (Pediatric acute onset neuropsychiatric syndrome) och andra
immunpsykiatriska tillstånd, som exempelvis autoimmuna encefaliter.
Rapportförfattaren Gunilla Gerland sammanfattar här rapporten.
Text: GUNILLA GERLAND

Publicerade vetenskapliga
studier har tidigare nämnt
relativt omfattande förekomst
av suicidalitet och självskadebeteende vid PANS, men det har
då bara rapporterats som en del
av symtombilden. Utöver detta
överlappar flera av de vanligaste
symtomen vid svår PANS tillstånd
som innebär en ökad risk för
suicidalitet (t ex OCD, ätstörning,
psykossjukdomar). Sane som
patient- och anhörigförening
hade också erfarenhet av att
möta denna problematik i sin
stödverksamhet, vilket utgjorde
bakgrunden till att man ville
undersöka det närmare.
Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes
hösten 2020 och besvarades av
240 närstående (oftast en förälder). Majoriteten av svaren gällde
individer som vid svarstillfället var
barn eller ungdomar, och 90 % av
svaren gällde individer med PANS.
12
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Suicidalitet
Hälften av alla som besvarade
enkäten hade känt oro för att individen med PANS immunpsykiatriskt tillstånd skulle begå självmord. Såvitt de svarande kände
till hade suicidtankar förekommit
hos 41 % och suicidplaner hos
18 %, här finns troligen dock ett
mörkertal då alla inte berättar
för anhöriga om suicidtankar och
-planer.
En majoritet (195 st) av alla
individer som svaren gällde hade
verbalt uttryckt att de ville dö
eller inte längre ville leva på ett
sådant sätt att det väckte oro hos
anhöriga (suicidal kommunikation). I mer än hälften av fallen
hade den suicidala kommunikation startat före 10 års ålder.
Av enkätsvaren framkom att 14 %
gjort suicidförsök, en individ
hade gjort ett fullbordat suicid.
Första suicidförsöket skedde hos

en fjärdedel av personerna före
elva års ålder och multipla försök
var vanligt.
Majoriteten av de som gjort
suicidförsök hade också haft
självskadebeteende. De som
både gjort suicidförsök och haft
självskadebeteende hade använt
fler metoder för att skada sig
själva jämfört med dem som
endast hade haft självskadebeteende.
Yngre barn som suiciderar
I arbetet med rapporten gjordes
också en genomgång av publicerade studier om suicidalitet hos
barn och här blev en betydande
kunskapslucka synlig. Det saknas
i allt väsentligt forskning om
suicidalitet hos barn under 13
år, såväl i Sverige som internationellt. Yngre barn som suiciderar
är också ofta osynliggjorda i
statistik och annan information,
vilket kan leda till missuppfatt-

ningen att yngre barn inte kan
vara självmordsnära.
I Sverige har 88 barn i åldern
10–14 år och 5 barn i åldern 5–9
år suiciderat under en tjugoårsperiod (1999–2019), det vill säga
4,65 barn per år. Det förefaller
mycket angeläget att forskning
kommer igång på detta område.
Självskadebeteende
Självskadebeteende förekom hos
50 % av alla individer svaren gällde. Det var lika vanligt hos flickor
som hos pojkar och debuterade
ofta före tolv års ålder. Våldsamma
självskademetoder (metoder med
hög risk för dödlighet) förekom
hos många, mer än hälften hade
använt minst en våldsam metod.
Vissa våldsamma metoder (till
exempel att kväva/strypa sig själv
och att kasta sig ut från höjder
eller framför fordon) var vanligare
än mindre våldsamma metoder
(som t ex att bränna sig själv).

Hos de som hade självskadebeteende och/eller hade gjort
suicidförsök var symtombelastningen mycket hög, det vill säga
att man hade haft i genomsnitt
fler symtom än dem som aldrig
haft självskadebeteende och
aldrig gjort suicidförsök.
Det var vanligt att föräldrar
vidtagit flera åtgärder för att
förhindra att individen självskadade, det kunde exempelvis röra
sig om omfattande övervakning,
anpassningar i hemmet och att
vända sig till psykiatrisk akutmottagning. Många uppgav att individens självskadebeteende lett till
en hög grad av stress och oro hos
såväl föräldrar som syskon.
Enkätsvaren tyder på att självskadebeteende vid PANS och
immunpsykiatriska tillstånd kan
skilja sig från självskadebeteende
i såväl andra patientgrupper som
i den generella befolkningen,

genom att debutera i lägre ålder,
vara lika vanligt hos pojkar och
flickor, samt genom den höga
förekomsten av våldsamma
självskademetoder.
Anhöriga kopplade såväl självskadebeteende som suicidförsök i majoriteten av fall till att
individen saknade hopp om
förändring, att symtomen upplevdes outhärdliga och till socialt
utanförskap. Slutsatsen blir att
suicidpreventiva åtgärder, utöver
snabb identifikation och behandling av PANS och immunpsykiatriska tillstånd, bör syfta till att
motverka hopplöshet och social
isolering, samt att lindra symtom
som orsakar lidande. ■

GUNILLA GERLAND
Foto: Lisa Wimmerström

LÄS MER
Rapporten kan hämtas
som pdf på Sanes webbplats,
www.sane.nu.

FAKTA
Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome
(PANS) är ett medicinskt
tillstånd som karaktäriseras av ett hastigt insjuknande med ofta svåra
tvångssymtom och/eller
starkt reducerat intag av
föda i kombination med
andra symtom. Flera
psykiska/neurologiska
symtom är vanligt förekommande, som exempelvis ångest, aggressivitet,
sensoriska eller motoriska
avvikelser, sömnstörningar och urinträngningar/
enures. Mindre vanliga,
men förekommande hos
cirka en tredjedel, är
psykotiska symtom som
till exempel vanföreställningar och hallucinationer.
Smärttillstånd (i muskler
och/eller leder) är vanliga.
I majoriteten av fall har
tillståndet ett sågtandat
förlopp med perioder som
är bättre, följda av skov.
Ofta ses samband mellan
skov och infektioner, då
främst men inte uteslutande streptokockinfektion.
Diagnosen ställs med hjälp
av fastställda kriterier då
det idag saknas undersökningar eller blodprov som
kan fastställa diagnos.
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JENNY KARLSSON
Foto: Privat

Magisteruppsats som
blev vetenskaplig artikel och
nationellt uppmärksammad
I dag finns det möjlighet för sjuksköterskor att läsa både magister och master efter sin grundutbildning.
Det är en viktig och nödvändig möjlighet för att kunna utveckla och bedriva vård i dagens ofta komplexa
vårdsituationer. Att skriva en uppsats på avancerad nivå är inte bara utvecklande för en själv, utan kan
också bidra till nytta på olika sätt. I den här texten berättar specialistsjuksköterskan Jenny Karlsson om
hennes väg - från att skriva magisteruppsats, till att skriva en omarbetning i form av en vetenskaplig
artikel och till slut få sprida kunskapen runt om i Sverige.

"Specialistutbildade sjuksköterskor i psykiatrisk
vård skulle kunna fylla en viktig funktion inom
primärvården när det gäller just psykisk ohälsa. "

Text: JENNY KARLSSON

När jag gick min specialistsjukskötersketutbildning i psykiatrisk
vård i slutet på 90-talet skrev jag
en 5-poängs uppsats eftersom
det inte krävdes en magisteruppsats vid den tiden. Det där
har gnagt inom mig länge och
jag kände att jag ville ta en
magisterexamen i omvårdnad.
Sagt och gjort så tog jag tag i det
hela för ett par år sedan, planerade och skrev klart uppsatsen.
Efter examination av uppsatsen
frågade min handledare och
examinator om jag ville göra en
artikel av uppsatsen då de tyckte
att ämnet var viktigt och aktuellt. Det kändes kul och ganska
snabbt var vi i gång med att göra
om uppsatsen till en engelsk
vetenskaplig artikel. Det var
spännande och stimulerande att
få gå in i denna nya fas och finna
en ny roll i relation till tidigare
handledare och examinator. Det
14
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var också spännande att arbeta
om uppsatsen till en artikel.
Processen kring artikelskrivandet tog sin början i augusti
2020 och manuset skickades in
till tidskriften, Nursing reports
första gången i januari 2021.
Efter en första granskning av
tidskriftens tre ”reviewers”
fick vi göra en del ändringar.
Artikeln blev sedan accepterad
för publicering den 24 februari
2021 och till slut publicerad den
4 mars. Det är svårt att beskriva
känslan som uppkom när jag
fick mejlet om att artikeln blivit
accepterad. För vana forskare är
det kanske ”vardagsmat” att få
artiklar publicerade men för mig
som nu fick vara med om detta
för första gången var det en stor
dag. Jag kände mig glad och
stolt, samtidigt gav det också
”lön för mödan” avseende all tid
och arbete som lagts ner.

Det dröjde sedan inte länge förrän artikeln blev uppmärksammad från olika håll. Bland annat
hörde föreningen Hjärnkoll av
sig då deras ”äldreprojekt” var
intresserade av att ta del av
studien. I början av maj blev
jag även kontaktad av Folkhälsomyndigheten då de hittat
artikeln via sociala medier, fann
den viktig och intressant och
frågade om vi kunde tänka oss
att presentera studien på ett
möte med den Nationella samordningen för suicidprevention.
Det kändes också kul och som
något vi inte kunde tacka nej
till. Tänk att artikeln blev uppmärksammad och skulle kunna
göra skillnad på riktigt! I maj
deltog jag tillsammans med en
av medförfattarna till artikeln,
Birgitta Kerstis, vid Folkhälsomyndighetens möte med
gruppen Nationell samordning

för suicidprevention. Presentationen gick bra och det blev en
givande dialog med gruppen.
Efter mötet var det en samordnare för suicidprevention från
en annan region som kontaktade oss, bad om att få ta del av
studien i sin helhet och önskade
fortsatt dialog med oss.
Inte trodde jag att en magisteruppsats skulle leda mig in i
dessa olika sammanhang!
Sjuksköterskor i primärvård har
en nyckelroll för att upptäcka
psykisk ohälsa hos äldre män
Magisteruppsatsen och den senare publicerade artikeln handlade om sjuksköterskans upptäckt
av psykisk ohälsa hos äldre män.
Jenny Karlsson, specialistsjuksköterska och vice ordförande i PRF
sammanfattar här studien som
skrevs tillsammans med Birgitta
Kerstis och Lena Marmstål Ham-

mar, båda universitetslektorer på
Mälardalens högskola. Resultaten visar att sjuksköterskor i
primärvård har en nyckelroll för
att upptäcka psykisk ohälsa hos
äldre män.
Äldre mäns psykiska ohälsa
Äldre män är överrepresenterade i dödsfall till följd av suicid.
Då primärvården utgör basen för
den svenska sjukvården är det en
idealisk arena för att arbeta suicidpreventivt, upptäcka psykisk
ohälsa och initiera rätt insatser
och behandling. När äldre män
söker sig till primärvården är det
sällan för hur de mår psykiskt,
utan oftare för diffusa kroppsliga
symtom, även om den underliggande orsaken kan handla
om psykisk ohälsa. Det är heller
inte ovanligt att männen saknar
förståelse över kopplingen
mellan de fysiska symtomen och

det psykiska måendet och/eller
livssituationen. Sjuksköterskor är
många gånger den yrkeskategori
som gör den första bedömningen av patienten och har därmed
en nyckelroll för att upptäcka
psykisk ohälsa hos bland annat
äldre män.
Studien
Jag skickade ut en webbenkät
med fem öppna frågor som
besvarades av 39 sjuksköterskor
från 10 olika vårdcentraler.
Svaren analyserades med hjälp
av en kvalitativ innehållsanalys.
Den röda tråden som framkom
i resultatet var: ”Att fånga det
osagda”. Resultatet visade att
sjuksköterskorna behövde vara
trygga i sin professionella roll,
skapa förtroende med patienten och våga ställa frågor om
den psykisk ohälsan. Betydelsen av tid och kontinuitet

samt betydelsen av samverkan
med närstående och andra
professioner framkom också i
resultatet.
Slutsats
Studien belyser sjuksköterskors
erfarenheter och deras betydelse för att upptäcka psykisk ohälsa
hos äldre män i primärvården.
Att upptäcka psykisk ohälsa hos
äldre män är komplext och det
finns ett behov av kunskap inom
detta område. Specialistutbildade sjuksköterskor i psykiatrisk
vård skulle kunna fylla en viktig
funktion inom primärvården när
det gäller just psykisk ohälsa.
Både i klinisk tillämpning utifrån
specialistkompetensen, men
också som handledare och
konsult till kollegor som till exempel andra sjuksköterskor utan
specialistkompetens i psykiatrisk
vård. ■

LÄS MER
Vill du läsa mer finns
artikeln i sin helhet här:
Karlsson, J., Marmstål Hammar,
L., & Kerstis, B. (2021). Capturing
the unsaid: Nurses’ experiences
of identifying mental-ill health
in older men in primary care – A
qualitative study of narratives.
Nurs. Rep., 11, 152-163.
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LINDA ZETTERSTRÖM
Foto: Privat

"Språket i boken är
enkelt och blir som
en dialog mellan
mig och läsaren
med budskapet:
Jag vill hjälpa dig! "

FÖRFATTARE

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA
OCH FÖRFATTARDEBUTANT
Förhoppningsvis var sjuksköterska just ditt drömyrke! För många av oss finns det
förutom denna dröm också intresseområden och behov av fortlöpande utmaningar.
Fördelen med att arbeta just som sjuksköterska är att många faktiskt kan variera sig
i sitt yrkesutövande och fortsätta utmana sig själva. I ”Mitt yrke” följer vi personer
som gjort detta och beskriver den bredd av exempel på intressen och verksamhetsområden som sjuksköterskor kan verka inom. Den här gången berättar Linda
Zetterström, Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk omvårdnad om hur
hon debuterade som författare.

Lindas kommande bok.
Foto: Privat

Text: LINDA ZETTERSTRÖM

Vem är du?
Jag är en nyfiken specialistsjuksköterska med många järn i
elden. Jag bor i första hand i Ängelholm tillsammans med min familj (man, tvillingar och två galna
katter). Mitt andra hem har jag
på mitt arbete i Helsingborg där
jag jobbar inom FACT (Flexible
assertive community treatment).
Till skillnad från traditionell psykiatrisk öppenvård där patienten
kommer till mottagningen, jobbar vi där patienten befinner sig
och får vara följeslagare under
återhämtningen. Vi gör mest
besök i hemmet, men anpassar
oss efter patientens önskemål.
Om patienten behöver social
träning så kanske vi har ett
stödsamtal under en gemensam
tennismatch. Allt för att möta
16
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patientens behov. Vid försämring
har vi tätare kontakt och vid
stabilare perioder kan vi backa
tillbaka lite. Jag älskar mitt jobb
och alla fantastiska möten som
det innebär varje dag. Jag är en
kreativ person som tycker om att
skriva på min fritid, men det är
först nu som jag har gett mig in i
författarvärlden på allvar. Detta
tack vare en uppmuntran från en
patient som fick läsa mitt första
bokutkast. Utöver skrivandet
tycker jag om att spela ett parti
schack, läsa facklitteratur (ja, jag
har Aspergers syndrom), hitta
på äventyr med barnen, vandra i
skogen och resa. Jag kan vara en
dålig förlorare men drar någon
en torr vits så blir jag mitt vanliga
jag igen. Förvirrad är jag jämt
och en fantastisk tidsoptimist.

Berätta om hur det kom
sig att du blev specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
Jag har ett stort intresse för
människan, ett gammalt
klichéartat uttryck som stämmer väl in på mig. Att blanda
antibiotika och hänga dropp har
aldrig varit ett intresse så jag
sökte mig till psykiatrin och har
aldrig ångrat mig. Jag tycker om
att jobba återhämtningsinriktat
med människan i centrum. Ofta
är ett bra samtal mer läkande
än ett lugnande läkemedel. Som
specialistsjuksköterska kan jag få
mer spelrum i omvårdanden. Jag
kan utforska och problematisera
begreppet personcentrerad vård
tillsammans med patienten, vilket
stärker vårdrelationen. Att problematisera begreppet person-

centrerad vård tillsammans med
patienten kan bland annat vara
att hitta styrkor, hitta återhämtningsvägar, samverka och lyfta
in kreativiteten i omvårdnaden.
Att uppmuntra patienten till att
skriva om allt ifrån sin egen återhämtning, till dikter är ett kreativt
sätt att lyfta en personcenterad
omvårdad, om patienten tycker
om att skriva. Sammanfattningsvis innebär specialistrollen för
mig att kunna skräddarsy omvårdanden mer utifrån den unika
patienten och lyfta omvårdanden
till en högre nivå.
Berätta om hur det kom sig
att du började skriva en bok
Varför började jag skriva en bok
om ångest? Jo, för att jag ville
hjälpa mina patienter, "störa"

deras ångest och tillsammans
bidra till återhämtning. Jag
använder även gärna skrivandet
i mötet tillsammans med mina
patienter. Jag får då glädjen att
se hur mina patienter utvecklas
i både sitt skrivande och sin
självkänsla med hjälp av skrivandet som en del i omvårdnaden.
En del patienter har svårt att
sätta ord på känslor och då kan
både text och bild vara ett fantastiskt hjälpmedel. Att sedan
få äran att korrekturläsa och
tolka patienternas texter är för
mig en ära. Jag tror på att varje
individ besitter flera styrkor och
ser det som en viktig uppgift
som specialistsjuksköterska att
lyfta varje patients styrka i omvårdanden som då kan bli både
modern och kreativ. Kanske

minns ni mig från presentationen om akutlapparna vid PRF:s
årskonferens i Umeå 2018?
Akutlapparna håller i skrivande
stund på att bli en vetenskaplig
artikel som jag skriver med min
vapendragare och kollega Maria
Linde.
Hösten 2020 ”sprang jag in i
väggen”. Efter två års studier
till specialistsjuksköterska,
samtidigt arbete på heltid och
med begränsade möjligheter
till återhämtning var resurserna
slut. Lagom efter semestern kom
utmattningssyndromet som ett
brev på posten. I slutet av min
sjukskrivningsperiod började jag
att skriva. För mig har skrivandet
alltid varit en form av egenterapi.
Jag tänkte då att jag kunde göra

en broschyr till min arbetsplats
FACT om ångesthantering till
våra patienter. Som specialistsjuksköterska ser jag det som
en självklarhet att vara med och
utveckla vården. Ångesthantering är ofta ett begrepp som vi
vet vad betyder, men som kan
vara svårare att erbjuda praktiskt
och konkret. Vi undervisar gärna
våra patienter om ångesthantering, men har kanske svårare att
erbjuda ett konkret verktyg? Så,
jag tänkte att en broschyr med
massor av tips, fakta och självhjälp skulle kunna vara bra att
ha. När jag väl hittar min inspiration till att skriva så hamnar jag
ofta i ett ”flow”, där skrivandet
flyter på utan större problem.
Det som egentligen bara skulle
bli en liten broschyr utvecklades
psyche nr 3 2021
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så småningom till minst hundra
skrivna sidor. Jag lät mina patienter läsa, mejlade ut texten till
kollegor och bekanta. En patient
sa till mig: ”Men Linda, det här är
ingen broschyr det är ju en bok!”
Och ja, patienten hade rätt. Jag
har heller aldrig sett en broschyr
på närmare 150 sidor.
Berätta hur det
blev en färdig bok
Jag började skicka in mitt manus
till olika förlag. Jag tappade
räkningen över hur många jag
skickade till och refuseringarna
regnade in på mejlen. Men
jag fortsatte att skriva ändå,
samtidigt som jag började arbeta
kliniskt igen.
Plötsligt ringde telefonen en
eftermiddag.
18
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- Jag älskar din bok! Vi vill ge ut
den tillsammans med dig, sa
rösten i telefonen!
Döm om min förvåning när
samtalet kom! Jag trodde först
det var ett skämt. Men det
var det inte. Så jag etablerade
ett samarbete med ett litet
nyöppnat bokförlag: ”JW förlag
och utbildningar” som drivs av
Jenny Westerlund med traditionell utgivning och allt vad det
innebär. Nu sitter jag här åtta
månader senare och arbetar
med de sista korrigeringarna. Om
tre månader är det utgivning.
November 2021, skriv upp det i
era almanackor! Boken riktar sig
främst till de som har erfarenhet av ångest, vilket vi alla på
sätt och vis har. Boken riktar sig
även till närstående då jag som

specialistsjuksköterska tycker att
vi behöver involvera närstående
mer i vårdandet, tillsammans
med patienten. Jag hade från
början en tredje del i boken som
skulle rikta sig till vårdpersonal
och innehålla patienternas ord
och uppmaningar till personal
inom psykiatrin. Denna sista del
ska nu istället bli en egen bok,
en e-bok. E-boken riktad till
vårdpersonal kommer lyfta allt
från bemötande till synen på den
självskadande patienten. Boken
vågar ifrågasätta den traditionella
synen på patienten som passiv
mottagare av vård och en vård
som inte alltid är särskilt personcentrerad. Språket i boken är enkelt och blir som en dialog mellan
mig och läsaren med budskapet:
Jag vill hjälpa dig!

Vilka råd kan du ge till den som
funderar på att skriva en bok?
Stressa aldrig fram en text.
Låt texten komma till dig. Jag
har skrivit sedan jag var nio år
gammal, men det är först nu vid
31-års ålder som jag får äran
att ge ut min första bok. Låt
skrivprocessen ta sin tid. För att
texten ska skrivas direkt från ditt
hjärta så behöver du omfamna
inspirationen när den knackar
på din dörr. Gå ut i naturen och
hitta dina inspirationskällor. Skriv
ner dina tankar i ett anteckningsblock. När du skrivit en text så
var inte rädd för att låta andra
korrekturläsa och ge sina reflektioner. Man blir ofta hemmablind
i sin egen text. ■

VÄLBEHÖVLIGT
OM SAMTAL

GRIPANDE
INIFRÅNPERSPEKTIV

TITEL: Läkande samtal

TITEL: Att leva med schizoaffektivt syndrom

REDAKTÖR: Karin Dahlberg

FÖRFATTARE: Mats Arndtzén

FÖRLAG: Liber

FÖRLAG: Mandatus bokproduktion

UTGIVNINGSÅR: 2020

UTGIVNINGSÅR: 2019

RECENSENT: Hanna Tuvesson

RECENSENT: Katrine Thelander

”SJUKDOM OCH OLYCKSFALL kan
medföra att kroppen plötsligt
vägrar samarbeta, gör ont
eller helt enkelt inte fungerar.
Upplevelse av ohälsa och kris kan
också uppstå av andra orsaker,
såsom arbetslöshet, närståendes
sjukdom eller död, eller andra
förluster. Det dagliga livet förändras och präglas av existentiell
osäkerhet och otrygghet. När existensen svajar behöver vi stöd,
och ett sådant stöd är läkande
samtal i hälso- och sjukvården.”
(Citat hämtat från baksidan av
bokomslaget)

Boken ”Läkande samtal” riktar
sig till en rad olika professioner
där det mellanmänskliga mötet
står i fokus. I boken samlas flera
författare för att presentera
olika sätt att genomföra läkande
samtal på tillsammans med
patienter och närstående. Bland
författarna hittar vi till exempel
Ulrica Hörberg, Linda Sellin, Lena
Wiklund Gustin samt Marie Rusner, alla specialistsjuksköterskor

med inriktning psykiatrisk vård.
På många sätt upplever jag boken som välbehövlig. Behovet av
samtalskompetens har alltid varit
stort, men på något sätt känns
det extra stort i dagens samhälle
och sjukvård. Kanske är det de
pressade livssituationerna som
många lever i som skapar dessa
behov eller att mer existentiella
samtal ofta inte erbjuds inom
vården då dessa förminskas
eller prioriteras bort? Specialistsjuksköterskor med inriktning
psykiatrisk vård har kunskap som
behövs för att möta dessa behov
och boken är användbar inom
t ex specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk
vård. Låt oss hjälpas oss att implementera denna kunskap och
försöka övervinna de ”försvårande omständigheter” som Ulrica
Hörberg beskriver, där sjuksköterskor inte ges möjlighet att
använda sin kompetens på grund
av organisatoriska hinder. ■

I VÅRAS TRÄFFADE jag Mats
Arndtzén på en utbildningseftermiddag med NNNP (Nationella nätverket för nyinsjuknad i
psykos ). Vi träffades på det sätt
man träffas nuförtiden, online via
Zoom. Mats tipsade om sin bok
som han skrivit och jag passade
på att läsa den i somras.

I boken får vi följa Mats genom
hela hans liv, som barn på bygden
med allt vad det innebar; mobbing i skolan, dåligt självförtroende
och en historik av psykisk ohälsa
i familjen. Vi får följa Mats in i
ungdomen och det vuxna livet,
men också tiden på 90-talet då
Mats drabbades av en psykos.
Mycket av det som hänt i Mats liv
är påfrestande och Mats förmår
att visa upp helheten av det, hur
han tagit sig igenom inläggningstillfällen inom heldygnsvården
samt vad som hänt på vägen
med olika terapier och mediciner.
Mats har skrivit sin bok i syfte att
minska skam och stigma kring
psykiska sjukdomar och berätta

om vad schizoaffektivt syndrom
innebär. Mats vill även uppmuntra andra med psykisk ohälsa och
deras anhöriga att söka vård.
Jag som specialistsjuksköterska
i psykiatrisk vård tycker att det
är unikt att få en inblick i Mats
värld, att få läsa om hans sammanhang med familj, relationer
samt effekten av att vara en del
av ett positivt sammanhang och
vad det bidrar till. Jag blir oerhört påverkad och ledsen över
vad Mats fått gå igenom med till
exempel mobbing och tärande
relationer. Samtidigt gläds jag
över den styrka som Mats har
och att han trots sin diagnos
jobbar och gör mycket för andra
i liknande situationer genom att
skriva sin bok. ■
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PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR HÄLSAR VÄLKOMMEN TILL

Save the date!

7 - 8 april
2022

Årskonferens
2022
7 - 8 april 2022
Göteborg/Online
TEMAT FÖR ÅRETS KONFERENS:

Specialistkompetens
FRÅN VUBBAD PSYKSYRRA TILL SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA I PSYKIATRISK VÅRD

SKICKA IN DITT/ERT FÖRSLAG

för presentation, poster eller kanske workshop
till abstrakt@psykriks.se. Deadline 31/12 2021.

Håll koll på hemsidan för information
om konferensen, anmälan och konferensprogram
www.pr fkonferens2022.se
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LYCKAD
PILOTTRÄFF MED

”Luncha
med PRF”
I slutet av maj genomförde PRF en första
pilotträff online som vi valt att kalla ”Luncha
med PRF”. Att genomföra någon form av aktivitet för PRF:s medlemmar online var en plan
som funnits med i innevarande års Verksamhetsplan sedan årsmötet. Vid denna första
träff bestämde vi oss för att fokusera på omvårdnad och substansbrukssyndrom. Marie
von Garaguly som är Specialistsjuksköterska
med inriktning psykiatrisk vård vid Göteborgs
universitet och Gruppen för Beroendemedicin medverkade och delade med sig av sina
erfarenheter. Marie berättade bland annat
om sin kvalitativa studie som handlar om
livskvalitet och livet efter knarket. Ett härligt
gäng på knappa 30 deltagare samlades
online för att lyssna till Marie och prata om
omvårdnad och specialistsjuksköterskans roll
inom detta område. Det kändes välbehövligt
att kunna träffas på det sättet och tillsammans utbyta erfarenheter, men också stärka
varandra i dagens ofta utmanande arbetssituationer som sjuksköterskor.
Återkopplingen som PRF fått efteråt var
enbart positiv och vi har därför planerat in
ytterligare en träff. Denna gång diskuterar
vi specialistsjuksköterskans roll i dagens
psykiatri och får även lyssna till Sebastian
Gabrielsson, Johanna Salberg och Josefin
Bäckström som berättar om sin studie där
platsannonser analyserats. Mer om denna
studie kan ni läsa om här i detta nummer av
Psyche. Nu får det vara slut på zombie-sjuksköterskor! ■
HANNA TUVESSON

Hoppas vi ses på ”Luncha med
PRF” TORSDAG 23 SEPTEMBER
KL. 12.00-13.00 via Zoom. Mer
information och zoom-länk på
PRF:s Facebook-sida eller via
kontakt med Hanna Tuvesson på
hanna.tuvesson@psykriks.se.

EFTERLÄNGTAT
STYRELSEMÖTE
I STOCKHOLM
STYRELSEN SAMLADES I Stockholm för styrelsemöte den 11-12

september. Det var första gången nya styrelsen samlades i
Stockholm och nästan två år sedan styrelsen senast möttes för
ett fysiskt styrelsemöte. Ett Stockholm i höstväder önskade oss
välkomna. Styrelsen hade sett fram emot att träffas och hade
saknat detta under den pandemiska perioden med Covid-19.
Ordförande Hanna Turesson önskade alla välkomna till styrelsemötet och Stockholm. Agendan sattes och styrelsemötet var
igång.
Punkter som avhandlades under mötet var Socialstyrelsens
nationella strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, där vi
har arbetat fram ett remissvar. Vi planerade även ett remissvar
på delbetänkandet ”Börja med barnen. En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga” (SOU 2021:34). Styrelsen
bestämde även att vi ska delta vid Sjuksköterskedagarna 2022.
Ekonomi och budget, handläggning av stipendieansökningar,
hemsidan, samt planering av årskonferens 2022 i Göteborg var
andra punkter som diskuterades.

På gång

PSYCHE 2021

inom psykiatrisk omvårdnad
2021
❙ Luncha med PRF (Psykiatriska Riksföreningen för
Sjuksköterskor) / 23 september / Online
❙ American Psychiatric Nurses Association (APNA)
35th Annual Conference / 13-16 oktober / Online/
Louisville, USA
❙ 46th International Mental Health Nursing Conference/
10-12 november/ Queensland Australien

2022
❙ Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskors
årskonferens / 7-8 april / Göteborg/Online
❙ 10th European Conference on Mental Health /
14-16 september / Lissabon, Portugal
❙ Nordic Mental Health Nursing Conference
(PSSN:s konferens) / September / Bergen, Norge

På lördagskvällen hade styrelsen en social aktivitet där vi var i
nya saluhallen på Östermalm och trevliga Café Beirut. En mycket
trevlig aktivitet där nya styrelsen lärde känna varandra bättre.

Joffen Kleiven
Styrelseledamot Psykiatriska
Riksföreningen för Sjuksköterskor

DEN FÖRSTA OKROSSBARA
MUGGEN I SITT SLAG!
En helt okrossbar kaffemugg som bidrar till en ”normaliserad”
dukning i krävande miljöer. Tillverkad i ett flexibelt material
som klarar mycket kraftigt tryck och påfrestning utan att förlora vare sig ursprunglig form eller att örat går av.
En enkel och hållbar kaffemugg med design och säkerhet i
fokus för miljöer med höga krav!

Beställ ditt gratisprov på
info@healsafeinterior.com

www.healsafeinterior.com
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Under mötet på lördagen hade styrelsen ett digitalt besök av
Anna Björkdal som pratade om Safe Wards. Hon berättade om
Safe Wards nya hemsida, vilket material som finns på Svenska
och att materialet är fritt tillgängligt att ta del av.

På söndagens del av styrelsemötet avhandlades planeringen av
årskonferensen 2022 i Göteborg. Här var kreativiteten hög och
styrelsen kom fram till många bra idéer för nästa års konferens
som alla ser fram emot. Det kom upp idéer på huvudföreläsare
och aktiviteter till konferensen. Konferensen planeras att hållas
på hotel Riverton i Göteborg. Glöm inte att gå in och anmäla dig.
Styrelsen ser fram emot att se dig i Göteborg i April 2022. ■

www.psykriks.se
www.facebook.com/psykriks
www.twitter.com/psykriks
styrelse@psykriks.se

CHEFREDAKTÖR/
ANSVARIG UTGIVARE
Hanna Tuvesson, Karlskrona
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jorgen.oijervall@hh.se
Katharina Derblom, Umeå
katharina.derblom@umu.se
ANNONSANSVARIG
Britt-Marie Lindgren
070-643 33 08
britt-marie.lindgren@psykriks.se
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ingemar.wanebring@rjl.se
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jenny.molin@psykriks.se

SUPPLEANTER
Karl-Henrik Forsman, Jönköping
Maria Linde

LEDAMOT
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Joffen Kleiven, Göteborg
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LEDAMOT
Samordnare forskarnätverket
Johanna Salberg, Uppsala
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johanna.salberg@psykriks.se
LEDAMOT
Medlemsansvarig
Andreas Glantz, Malmö
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andreas.glantz@psykriks.se
LEDAMOT
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen
med nya adressen
tydligt påskriven

Psyche c/o Hanna Tuvesson
Gamla Riksvägen 10
371 60 Lyckeby

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

VAD GÖR PRF?
❚ Företräder psykiatrisjuksköterskan och det
psykiatriska omvårdnadsperspektivet i media,
konferenser, seminarier, utredningar, hearings med mera
❚ Anordnar nationella och internationella
konferenser inom psykiatrisk omvårdnad
❚ Ger ut tidskriften Psyche som bevakar
kunskapsutvecklingen inom psykiatrisk omvårdnad
❚ Är remissinstans för lagförslag, riktlinjer med
mera som rör psykisk hälsa och psykiatrisk vård
❚ Tar fram kompetensbeskrivning och brosch
för specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
❚ Samlar forskare inom psykiatrisk omvårdnad
i ett nationellt nätverk
❚ Delar ut stipendier som främjar forskning, utveckling
och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område
eller främjar psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion
❚ Samarbetar nationellt med Svensk Sjuksköterskeförening
och Vårdförbundet
❚ Samarbetar internationellt genom PSSN och
Horatio-European Psychiatric Nurses
VAD INNEBÄR MEDLEMSKAP?
❚ Ett viktigt stöd för föreningens arbete
❚ Möjlighet att engagera sig i och påverka föreningen
❚ Prenumeration på tidskriften Psyche (4nr/år)
❚ Rabatterad deltagaravgift på konferenser
❚ Möjlighet att söka stipendier
Medlem kan den bli som är sjuksköterska med anknytning till
psykiatri genom utbildning eller yrkesverksamhet. Den som inte
uppfyller detta krav är välkommen som associativ medlem.

ORDINARIE MEDLEMSAVGIFT FÖR 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.

