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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Att leva med en psykisk ohälsa är en stor påfrestning och utmaning för den som drabbas. 

De psykiska besvären begränsar personens vardagliga funktion och kan därmed påverka 

dennes privata och sociala liv. Ännu idag kan en person med psykisk ohälsa drabbas av 

fördomar och utsättas för stigmatisering. Tyvärr gäller detta inte bara i samhället utan 

dessa fördomar kan även finnas bland personer som jobbar inom vården. För att den 

drabbade ska kunna må bättre måste personen söka professionell hjälp och de som ska ge 

hjälpen måste ha kunskap om hur man bör göra det på bästa sätt.  

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder i mötet med personer som lider av psykisk 

ohälsa. 

 

Metod  

 

Författarna valde att genomföra en icke-systematisk litteraturöversikt, som inkluderar 15 

vetenskapliga artiklar med både kvantitativa och kvalitativa designer. Artiklarna söktes i 

tre databaser: PubMed, CINAHL och PsycInfo. Alla inkluderade artiklar granskades med 

hjälp av Sophiahemmets högskolas bedömningsunderlag samt analyserades med hjälp av 

Fribergs integrerade analysmetod. 
 

Resultat 

 

Studien visar att det finns olika attityder hos sjuksköterskor till patienter med psykisk 

ohälsan samt att dessa har stor påverkan på omvårdnad och patientens 

återhämtningsprocess. Resultaten presenteras i tre kategorier som inkluderar patientens 

upplevelse av sjuksköterskans attityder och omvårdnad, sjuksköterskans attityder och 

omvårdnad samt faktorer som påverkar sjuksköterskans attityder och omvårdnad. 

Huvudfynden i studien är att sjuksköterskans attityder styrs av faktorer som  

kultur och stigma, vårdkultur, organisation och tidsbrist på avdelningar samt 

sjuksköterskans kunskap och erfarenhet. 

 

Slutsats 

 

Ju större kunskap sjuksköterskan har, desto mer positiva attityder uppvisar hen till 

patienter som lider av psykisk ohälsa. Det finns behov av att utveckla medvetenheten hos 

sjuksköterskor om hur deras attityder kring personer med psykisk ohälsa påverkar 

omvårdnad och återhämtning. De drabbade behöver stöd och förståelse från 

sjuksköterskorna för att kunna skapa ett förtroende för vården och en vilja att söka hjälp. 

 

Nyckelord: Attityder, Psykisk ohälsa, Psykiatrisk omvårdnad, Sjuksköterska – 

patientrelationer, Sjuksköterska, Stigma 
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ABSTRACT 

 

Background 

 

Living with a mental illness is a great stress and challenge for those affected. The mental 

disorders limit the person's everyday functionality and can thus affect his or her private and 

social life. Nowadays, a person with mental illness is still facing prejudices that have their 

roots in stigmatization. Unfortunately, this applies not only to society, but also to the 

professionals working in healthcare. In order for the affected person to feel better, the 

person must seek professional help and those who give the help must have knowledge of 

how to treat them. 

 

Aim 

 

The aim of this study was to elucidate the nurse's attitudes in meeting persons suffering 

from mental illness. 

 

Method 

 

The authors chose to carry out a non-systematic literature review which includes 15 

scientific articles with quantitative and qualitative design. Scientific articles were found in 

3 databases: PubMed, CINAHL and PsycInfo. All included articles were quality reviewed 

according to Sophiahemmet University's assessment documentation and analyzed with the 

help of Friberg's integrated analysis method. 

 

Results 

 

The study shows that there are different attitudes of nurses to patients with mental illness 

and that these have a major impact on nursing and the patient's recovery process. The 

results are presented in three categories which include the patient's experience of the 

nurse's attitudes and nursing, the nurse's attitudes and nursing as well as factors affecting 

the nurse's attitudes and nursing. The main finding in the study is that the nurse's attitudes 

are governed by factors that culture and stigma, nursing culture, organization and lack of 

time in departments and the nurse's knowledge and experience. 

 

Conclusions 

 

The greater the knowledge the nurse has, the more positive attitudes they show to patients 

suffering from mental illness. There is a need to develop awareness among nurses about 

how their attitudes about people with mental illness affect nursing and recovery. Patients 

need support and understanding from nurses in order to build trust in care and a desire to 

seek help. 

 

Keywords: Attitudes, Mental illness, Nurse – patient relations, Nurse, Psychiatric nursing, 

Stigma 
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INLEDNING 

 

Psykisk ohälsa är en folksjukdom som fortsätter att växa liksom behovet av psykiatrisk 

vård ökar och därmed resulterar i en stor utmaning för sjukvården (Socialstyrelsen, 2019). 

Rapporten genomförd av Folkhälsomyndigheten (2019) visar att 17 procent av Sveriges 

befolkningen uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande under 2018 samt att många lever med 

psykisk ohälsa utan att söka professionell hjälp. Var tredje besök inom primärvården i 

Sverige gjorts av personer som har någon form av psykisk ohälsa och nästan var tredje 

svensk löper risk att någon gång i sitt liv drabbas av psykisk ohälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Allt detta fick vår uppmärksamhet och vi började fundera 

på vad som orsakar detta. Från vår erfarenhet som vi fick under verksamhetsförlagd 

utbildning och jobbet inom psykiatrisk vård, noterar vi att sjuksköterskans attityder har stor 

inverkan på patientens återhämtningsprocess samt deras vilja att söka hjälp. Attityden 

omfattar våra känslor, tankar och handlingar vilka vi riktar till en annan människa 

(Wiklund Gustin, 2015). Vi upptäcker också att personer upplever brist på stöd från 

personalen på psykiatriska avdelningar.  
  
Detta arbete kommer belysa vilka attityder sjuksköterskor har kring psykisk ohälsa, vilka 

faktorer som påverkar deras attityder samt vilken betydelse dessa åsikter har för patientens 

återhämtning. 

 

BAKGRUND 

 

Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom 

 

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa definieras som ett tillstånd där en människa mår bra i en sådan utsträckning 

att individen ifråga har möjlighet att fungera och arbeta progressivt för det samhälle hen 

lever i. Samtidigt som denna individ har möjlighet att förverkliga sina egna målsättningar 

såsom karriär och samtidigt klarar av vardagliga utmaningar såsom stress eller sociala 

situationer (Folkhälsomyndigheten, 2017). Psykisk hälsa handlar alltså inte enbart om att 

må bra, utan även om korrelationen mellan individens personliga upplevelse av tillvaron 

denne lever i och hur väl denna individ, med dess egna förutsättningar, fungerar i samhället 

och de sociala sammanhang denne upplever i vardagen (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

 

Psykisk ohälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd som kan 

inkludera mindre och övergående besvär till långvariga tillstånd. På engelska är dessa olika 

tillstånd indelade i två huvudgrupper och beskrivs med ord “disease” och “illness” 

(Jormfeldt, 2019).  Exempel på de mindre besvär (illness) kan vara oro och nedstämdhet 

medan på långvariga tillstånd (disease) depression och schizofreni (Folkhälsomyndigheten, 

2019). Jormfeldt (2019) skriver att illabefinnande (illness) innefattar den subjektiva 

upplevelsen av ohälsan samt att person med detta tillstånd inte alltid ha någon dysfunktion 

eller diagnostiserbar sjukdom.        

 

Psykisk sjukdom 

Psykisk sjukdom (disease) beskriver ohälsa i en objektiv mening och innefattar medicinsk 

diagnos (Jormfeldt, 2019). För att kunna få en psykiatrisk diagnos flera olika kriterier 

måste vara uppfyllda. Exempel på dessa kriterier är att tillståndet orsakar lidande, påverkar 

personens funktionsförmåga samt att personen haft olika symptom under en viss period 
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(Folkhälsomyndigheten, 2019). Att ha en diagnostiserade psykisk sjukdom betyder inte ett 

drabbade personen måste alltid känna illavälbefinnande utan som vid andra sjukdom kan 

mående varieras från dag till dag (Jormfeldt, 2019). 

 

I detta arbete inkluderas begrepp psykisk ohälsa och psykisk sjukdom på grund av att både 

innefattar psykiska problem som resulterar med lidande och kan påverka den drabbade 

person, hens familj och samhället.  

 
Att leva med psykisk ohälsa 

Personer som har drabbats av psykisk ohälsa kan ha det svårare att kunna leva sitt liv som 

består av frihet, delaktighet, ha samma rättigheter och möjligheter så som andra människor 

i samhället (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, 2018). De psykiska besvären 

begränsar personens vardagliga funktion och kan därmed ha påverkan på utbildning, 

arbete, ekonomi och relationer. Problem med ekonomi kan vidare leda till oro gällande 

försörjning och därmed oro inför framtiden. Dessa faktorer bidrar till försämring av 

möjligheter till återhämtning, som vidare har betydelse för förmågan att klara av arbete och 

utbildning. Psykiatriska organisationer och vård ska hjälpa den drabbade att återhämta sig, 

tillfriskna och kunna leva ett så normalt liv som möjligt (Nationell Samverkan för Psykisk 

Hälsa, 2018). Inspektionen för vård och omsorg (2017) rapporterar att personer med 

psykisk ohälsa riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och omsorg. Det finns 

brist på kompetens inom vården om hur man bemöter personer med psykisk ohälsa och de 

drabbade upplever att de inte tas på allvar (Inspektionen för vård och omsorg, 2017). Även 

Word Health Organisation (2015) anser att de drabbade har negativa vårdupplevelse och 

att felaktig utvald eller utförd behandling bidrar till bristande förtroende för hälsovården.  

 

Stigma kring psykisk ohälsa 

 

Att klara av att leva med psykisk ohälsa är en sak som den drabbade utmanas av i sitt 

liv. En del personer med detta tillstånd beskriver att de upplever sig vara orättvist 

behandlade, sakna gemenskap och möjlighet till deltagande i sociala sammanhang samt att 

de känner sig utestängda från samhället och är rädda för vad andra människor tycker om 

dem (Smyth, Harries & Dorer, 2011). Stigmatisering innebär att befolkningen har negativa 

uppfattningar om vissa samhällsgrupper, där ibland räknas personer med psykisk ohälsa. 

De negativa attityderna kring psykisk ohälsa har funnits länge. Under medeltiden 

betraktade man den som lider av psykisk sjukdom har blivit straffade av Gud och de 

drabbade trodde att de var besatta av djävulen. De kunde hamna i fängelse och torteras 

(Rössler, 2016). Personer som hade problematik med psykiskt mående har kallats för 

sinnessjuka, dårar, psykiskt störda och sågs som annorlunda. De passade inte in i 

samhällets normer (Rössler, 2016).  

 

Brist på kunskap om psykisk ohälsa och fördomar ledde till stigmatisering samt att dessa 

personer inte accepterades av samhället och de hamnade i utanförskap. Det fanns fördomar 

om att de drabbade var farliga, oförutsägbara och opålitliga (Rössler, 2016). Martinez 

Martinez et al. (2019) visar att sjuksköterskestudenter är rädda innan sin praktik på en 

psykiatrisk avdelning och har svårt att visa empati och bygga en bra vårdrelation under 

första mötet med patienten. Anledningen till denna oro kan vara den falska informationen 

om psykisk lidande patienter från till exempel media. Det finns åsikter om att bästa sättet 

att hantera en person som lider av psykisk ohälsa är att hålla dem bakom låsta dörrar. Så 

fort en person visar symtom på psykisk ohälsa ska hen vara inlagd och isoleras från 

samhället för att skydda andra (Ubaka, Chikezie, Amorha & Ukwe, 2018). Individen på 
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grund av skam, dåliga självförtroende och rädsla kan börja minska sociala nätverket och 

isolera sig vilket i sin tur också påverkar deras möjlighet att kunna göra lönsamma 

aktiviteter (Rössler, 2016).  

Personer med psykisk ohälsa är utsatta för stigmatisering i samhället och inom vården. 

Enligt Word Health Organisation (2015) många personer med psykisk ohälsa söker inte 

hjälp i vården på grund av det befintliga stigma och diskriminering.  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

 

International Council of Nurses (ICN) beskriver i den etiska koden för sjuksköterskor som 

syftar till att säkra att alla sjuksköterskor från olika nationaliteter arbetar med 

gemensamma förhållningssätt och mål. Enligt dessa koder har sjuksköterskan en 

skyldighet att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan ska utföra sitt arbete med full respekt för patienten och hens familj oavsett 

ålder, ursprung, religion, typ av sjukdom, sexuella eller politiska övertygelse, kön. Att 

respektera personers självbestämmande, autonomi och integritet är nyckeln till att kunna 

utöva yrket hos varje sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans 

kompetens är att kunna utföra medicinska åtgärder, bedöma, planera, utföra och följa 

omvårdnadsåtgärder samt att skapa en förtroendefull relation med patienten och dennes 

familj. Det viktigaste är att kunna se den sjuka personen i helhet med hänsyn till alla fyra 

dimensioner, det vill säga fysiska, psykiska, sociala och existentiella (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Marcinowicz et al. (2018) menar att även om de internationella koderna skulle förena 

arbetet för sjuksköterskor i hela världen, uppfattas deras yrke ändå annorlunda på grund av 

olika undervisningsnivåer. Landet där sjuksköterskan studerar har stor inverkan på vad hen 

kommer att fokusera mest på i sitt jobb. Författarna som nämns ovan (Marcinowicz et al., 

2018) visade skillnader i uppfattningar om sjuksköterskors roll och ansvar i fem olika 

länder. Sjuksköterskestudenter från Vitryssland, Litauen, Polen och Sverige bedömdes i 

grundläggande uppgifter, som inkluderade: bra tekniska färdigheter, känslighet och empati, 

självständighet, att kunna hantera många saker samtidigt, pålitlighet, bra beslutsfattare och 

problemlösare, att kunna ta kontrollen över situationen, att vara artig och vänlig, att göra 

patienten delaktig i omvårdnaden samt sjuksköterskans intelligens. Det som var viktigast 

och högst rankat i ett land inte var så viktigt i ett annat och enligt eleverna var andra 

färdigheter viktigare. Till exempel, tekniska färdigheter utvärderades mest av polska 

studenter och minst av svenska, medan känslighet och medkänsla utvärderades högst av 

svenska och minst av vitryska och polska studenter (Marcinowicz et al., 2018). 

 

 När det gäller kompetens hos sjuksköterskor som jobbar inom psykiatri visar en annan 

studie att det krävs en specialistutbildning för att kunna ge lämplig vård för patienter som i 

sin tur kan resultera i förbättrad psykisk hälsa eller en fullständig återhämtning av hälsa 

(Cusack, Killoury & Nugent, 2017). Sjuksköterskor som jobbar inom detta område bör 

vara specialister på psykiska sjukdomar och en allmänsjuksköterska har vanligtvis inte 

tillräcklig kunskap för att kunna ge fullständig och omfattande vård både till patienten och 

dennes familj. Faktorer som underlättar arbetet och utvecklingen av sjuksköterskans roll är 

systematisk komplettering och förnyelse av kunskapen, personlig motivation och 

färdigheter. Det finns dock faktorer som hämmar deras utveckling och inkluderar 

organisationskultur och vissa antagna modeller (Cusack, Killoury & Nugent, 2017). Även 

personer med självskadebeteende anser att specialistutbildning för sjuksköterskor är 

mycket viktigt och kan hjälpa med att förebygga, minimera och reducera patientens skador 
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genom att utnyttja deras kunskap och kompetens på rätt sätt vid omvårdnad (Morrisey, 

Doyle & Higgins, 2018). 

 

Teoretisk utgångspunkt - Phil Barkers omvårdnadsteori 

 

Life is a journey undertaken on an ocean of experience. All human 

development, including the experience of illness and health, involves 

discoveries made on a journey across that ocean of experience. At critical 

points in the life journey the person may experience storms or even piracy 

(crisis). At other times the ship may begin to take in water and the person 

may face the prospect of drowning or shipwreck (breakdown). The person 

may need to be guided to a safe haven to undertake repair, or to recover from 

the trauma (rehabilitation). Only once the ship is made intact, or the person 

has regained the necessary sea legs, can it set sail again, aiming to put the 

person back on the life course (recovery). (Barker & Buchanan Barker, 2005, 

s.10) 

  

Som teoretisk utgångspunkt i denna litteraturöversikt valde författarna att utgå från Phil 

Barkers omvårdnadsteori och tidvattenmodell eftersom den skrevs inom psykiatriska 

kontexten och belyser vilken roll sjuksköterskan har under personens 

återhämtningsprocess. Barker använder sig av metaforer och det han menar är att livet kan 

ses som att vara på en resa på ett öppet hav. Den som styr sitt skepp är patienten. Under 

resan kan man mötas av en storm vilket är en metafor för begreppet kris. Vårdpersonalen 

beskrivs i form av en trygg hamn som behövs när det börjar storma (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Begreppet patient kritiseras och han lyfter istället fram begreppet person 

då man inte ska särskilja patienten utan se hen som en person (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Därför valde författarna att använda sig av begreppet person som patient 

förutom under studiernas resultat delen. 

 

Barkers kända tidvattenmodell fokuserar sig på återhämtning och på att ta del av personens 

livsberättelse. Tidvattenmodell består av förpliktelser som förenar personen och 

sjuksköterskan. Barker (2009) förpliktelserna beskriver att personens livsberättelse är unik 

och det är den som omvårdnaden utgår ifrån. Sjuksköterskan tar del av personens berättelse 

och hela hens värld och värderingar, livssituationer, tankar och behov i framtiden (Barker 

& Buchanan Barker, 2005). Stor vikt ligger på att lyssna och förstå livsberättelsen. 

Berättelsen kan utvecklas genom att sjuksköterskan visar genuint intresse och nyfikenhet.  

Eftersom sjuksköterskan är i en maktposition gentemot patienten kan det professionella 

språket vara distanserade. Den distansen kan minskas genom att sjuksköterskan anpassar 

sitt språk som patienten kan förstå.  

 

Barker (2009) beskriver att sjuksköterskan bör ägna sin tid åt personen och betrakta denna 

tid som en gåva, samt att sjuksköterskan samtidigt inte bör se detta som förlorad tid, utan 

att hen ägnar sin tid åt sig själv och personen. I hans förpliktelser används ordet caring 

with och inte caring for. Tiden som sjuksköterskan tillbringar med personen skapar en 

möjlighet till förändring och utveckling av berättelsen. Personen kan återhämtas genom att 

komma till insikt och förstå vad och varför saker sker samt finna sig själv. Sjuksköterskan 

formar en relation och samarbete med personen och ska visa stöd under 

återhämtningsprocessen (Barker, 2009).  
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Möte  
  
Möte är en av de viktigaste begrepp inom vården och är det grundläggande värdet som hela 

vårdrelationen baseras på. Ett bra första möte är nyckeln till ett lyckat samarbete,  
att få personens tillit och möjliggöra gemensam planering av individuell omvårdnad.  
Det viktigaste är det första intrycket som lämnats av den som deltagit i mötet. Med tanke 

på vårdrelation är det sjuksköterska som bör visa sin öppenhet och förståelse för att kunna 

bygga ett bra partnerskap (Ivarsson, 2015). 
 
Människovärdesprincipen byggs på respekt för människovärdet. FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna beskriver att alla människor är lika mycket värda och har rätt till 

vård (Regeringskansliet, 2011). Trots detta, när en person är i behov av hjälp och söker 

vård, uppstår problem inom vården som handlar om ojämnt fördelad makt, vilket ger 

konsekvenser för personens återhämtning. Därför krävs det att sjuksköterskorna har god 

kunskap om olika typer av makt och hur denna manifesterar sig i patient- sjuksköterskans 

relation. Personens hälsa är beroende av vårdares teoretiska och praktiska kunskap, samt av 

förhållningssätt som ska baseras på personcentrerad omvårdnad (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Den som söker hjälp inom vården har en unik kunskap angående sin hälsa och vår plikt 

som professionella är förmågan att använda denna information på rätt sätt. Att kunna 

lyssna utan att tappa sin professionella hållning är ett viktigt verktyg vid ett möte med en 

sjuk person. Vårdare tränar upp sin empati och professionalism vid varje möte och bör 

använda olika strategier i olika samtal. Alla möten innebär att använda språket som verktyg 

och på rätt sätt. Ett bra bemötande och en god kommunikation är lika viktiga som färdighet 

att utöva medicinska åtgärder (Ivarsson, 2015). Vi bör komma ihåg, speciellt inom vården, 

att det ickeverbala språket har stor inverkan. Detta innebär att sjuksköterskor inte enbart 

bör fokusera sig på orden utan också ta hänsyn till gestikulation, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Ett enkelt exempel kan vara att vårdare bör skapa en trygg och lugn atmosfär 

under möte genom att försöka sitta mitt emot patienten och bibehålla ögonkontakt istället 

för att stå. Att vårdaren står kan betyda att hen har bråttom och är stressad. Relationen 

patient-sjuksköterska är unik och måste hanteras på ett optimalt sätt (Ivarsson, 2015).  
 

Vårdrelation 

Vårdrelationen beskrivs som ett fundament för en god och värdefull omvårdnad samt för 

en bra kommunikation med sjuka personer. Vårdrelationen är asymmetrisk, där vårdgivare 

har större ansvar, och består av personens berättelse, vårdares lyssningsförmåga, 

delaktighet och empati. Under detta förhållande presenteras både de yttre och interna 

egenskaperna hos patienten och vårdgivaren men fokus bör alltid ligga på patienter. Tack 

vare detta kan sidor utvecklas som människor (Björck & Sandman, 2007).  
 
I överensstämmelse med patientsäkerhetslagen, ska personen som lider av ohälsa vara 

delaktig i planeringen av sin vård, något som vanligtvis äger rum under det första mötet. 

Att skapa ett bra partnerskap och god kommunikation bygger på förmågan att lyssna på 

personens berättelse och visa empati (SFS, 2010:659). Forskning visar att studenter ändrar 

sin attityd efter första samtal med vårdtagare, där fokuserar man sig på livshistoria, 

berättelse och anhörigas erfarenhet. Att kunna träffa och försöka förstå vad personen 
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känner är nyckeln till att kunna ge den bästa omvårdnaden (Martınez Martınez et al., 

2019). 
 
Enligt vårdtagare från olika psykiatriska avdelningar så är vårdarens terapeutiska 

förhållningssätt, tid spenderad på samtal samt att dela makt och omvårdnadsansvar den 

grundläggande kärnan för att kunna skapa en god vårdrelation och där igenom snabbare 

återhämta sin hälsa (Óladóttir & Pálmadóttir, 2017). En annan studie om personer som 

lider av emotionellt instabil personlighetsstörning påvisar att förståelse om psykiska 

sjukdomar och empati förbättrar attityder vilket också har god effekt på vårdrelationen 

(Dickens, Hallett & Lamont, 2016).  

 

Attityder 
 
På en övergripande nivå kan attityder betraktas som synonymt med förhållningssätt och ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv beskrivs attityder som ett sätt att organisera sina känslor, 

tankar och handlingar. Känslor kan vara positiva eller negativa och ha stor inverkan på 

omgivningen. Hur vi tänker om andra människor och samhälleliga förhållande har också 

stor betydelse under ett möte med en annan person. Våra handlingar är i sin tur ett uttryck 

av tankar och känslor i en specifik situation (Wiklund Gustin, 2015).  
 
Wiklund Gustin (2015) skriver att vilket tillvägagångssätt en person har till en annan beror 

till stor del på vilken kultur och miljö hen växte upp i samt vilken kunskap hen har 

förvärvat. Därför ska sjuksköterskan alltid ta hänsyn till omvårdnadens värdegrunder 

medan hen gör sitt arbete. Trots att vårdgivare är medveten om vikten av de grunder som 

nämnts tidigare, kan rädsla för att äldre och mer erfarna kollegor kan kritisera deras 

handlingar leder till att de glömmer vad de har lärt sig och vad de borde vägledas av. 

Sjuksköterskan ska vara professionell i sitt arbete, bör styras av etiska koder och inte ges 

efter för andras press.  Enligt Wiklund Gustin (2015) det är också viktigt att sjuksköterskan 

är ostörd och kan agera samt tänka logiskt, även i en mycket stressande situation.  

 

Karlsson (2017) anser att attityder kan förändras med hjälp av motiverande samtal eller 

beteendeförändring. Vad gäller motiverande samtal är det viktigt med trovärdighet. Att lita 

på någon som visar stor kunskap om ett givet ämne kan resultera i en attitydförändring. För 

att kunna lyckas med motiverande samtal är det viktig att presentera argument som är 

baserade på fakta. Teorin om kognitiv dissonans säger att om attityder och beteenden inte 

stämmer överens upplever man en psykisk obalans som kallas dissonans. För att kunna bli 

av denna obalans då ändrar man attityder så att de bättre stämmer med beteendet. Denna 

teori är ett exempel på hur attityder kan förändras med hjälp av beteendeförändringar 

(Karlsson, 2017). 
 

Problemformulering  

 

Patienter inom psykiatrin upplever brist på stöd och förståelse från personalen. Patienter 

som bemöts med dålig attityd har visat sig ha en sämre återhämtning. En negativ attityd 

bidrar till att personer med psykisk ohälsa i större utsträckning avstår från att söka hjälp för 

sitt lidande. Sjuksköterskans engagemang, kunskaper och inställning är viktiga för att 

skapa den terapeutisk relationen som är grunden för återhämtningsprocessen. I syfte att 

förstärka patientens tillit för psykiatrisk vård vill vi öka kunskapen gällande 

sjuksköterskors attityd inom psykiatrin och vidare visa hur detta kan komma att påverka 

omvårdnaden. 
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SYFTE  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder i mötet med personer som lider av psykisk 

ohälsa. 

 

METOD  

 

Design  

 

Det finns olika typer av litteraturöversikter och de inkluderar: icke-systematisk 

litteraturöversikt, systematisk litteraturöversikt, forskningsöversikt och integrativ 

forskningsöversikt (Friberg, 2017). Metoden som valts av oss är icke-systematisk 

litteraturöversikt. Huvudsyfte med den metoden är att studera forskning som redan 

existerar för att kunna fördjupa vår nuvarande kunskap, förbättra omvårdnad och kunna 

tillämpa evidensbaserad vård på bästa sätt (Henricson, 2017). Medan detta arbete görs lär 

vi oss att söka, välja och analysera publicerade vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). Den 

ger oss möjlighet att följa framstegen och visar ämnen inom vården som behöver mer 

forskning och utveckling. Att göra en litteraturöversikt betyder att vara noggrann med 

redovisning av alla steg, kunna göra lämpliga avgränsningar samt strukturera arbetet väl 

(Friberg, 2017). Tack vare den här metoden kan vi använda både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar från hela världen i vårt arbete. Vi har för avsikt att 

utvärdera och analysera vetenskapliga artiklar som hänvisar till det syfte vi valt samt 

systematisk granska deras innehåll (Henricson, 2017). 
 

Urval  

 

Avgränsningar 

I sökning efter relevanta artiklar som svarar på syftet och kan inkluderas i 

litteraturöversikten, har urvalskriterier använts. Med hjälp av urvalskriterier kunde 

artiklarna som inte passade till resultaten exkluderas. I denna litteraturöversikt var 

kriterierna att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, eftersom det är det mest använda 

språket av forskare som publicerar sina artiklar på databaser. Ett annat kriterium var att de 

inkluderande artiklarna skulle vara peer reviewed vilket innebär att de har blivit 

kvalitetsgranskade och godkända (Henricson, 2017). Artiklarna skulle baseras på ett etiskt 

förhållningssätt för att personens hälsa och värdighet är viktigaste för oss. Inkluderade 

artiklar skulle vara aktuella och därför begränsades sökningen till åren 2009–2019. 

 

Inklusionskriterier 
Valda 15 artiklar var relaterade till litteraturöversiktens syfte och inkluderade kvalitativa 

och kvantitativa studier. I kvalitativa studier beskrivs upplevelser eller uppfattning 

(Kristensson, 2014) som rör psykisk ohälsa och sjuksköterskornas attityder. Artiklarna ska 

vara skrivna på engelska språket och kan vara från olika länder. I inklusionskriterier ingår 

att studierna ska innefatta information om psykisk ohälsa, personer som lider av psykisk 

ohälsa, sjuksköterskornas attityder från patients och sjuksköterskors perspektiv, psykiatrisk 

omvårdnad, faktorer som påverkar attityd och omvårdnad. Det fanns ingen kön eller 

åldersbegränsning. Forskning skulle vara gjord på allmänna och psykiatri sjuksköterskor 

samt vårdtagare. Vetenskapliga artiklar skulle byggas på forskningsetiska principer. 
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Exklusionskriterier 

Studien ska endast innehålla originalartiklar och därför exkluderades översiktsartiklar, 

eftersom de sammanfattar många olika forskningsresultat som har publicerats tidigare 

(Kristensson, 2014). Artiklar som inte nämner sjuksköterskans attityder i sin studie valdes 

bort. Även artiklar som var äldre än 10 år eller inte var peer reviewed, beaktades inte. 
 

Datainsamling  

 

Datainsamling är en process som innefattar att samla information för en studie. Det finns 

många olika databaser från vilka vi kan få äkta, vetenskaplig information. Databaser som 

användes var Public Medline (PubMed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) och PsycInfo. Pubmed omfattar över 28 miljoner referenser till 

artiklar inom omvårdnad, medicin samt odontologi varav den äldsta kommer ifrån 1940-

talet (National Center for Biotechnology Information, n.d.). Cinahl är en databas som 

omfattar över 6 miljoner referens till material som fokuserar på omvårdnad och 

närliggande områden och den äldsta artikeln kommer från 1982 (EBSCO, 2019). PubMed 

samt Cinahl databasen användes på grund av den stora tillgången till artiklar. PsycInfo är 

en databas som riktar sig mot psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2016) vilket fokuserar sig just på det område som vi fokuserar 

på. Genom att använda sig av flera databaser ökar chansen för att hitta flera och trovärdiga 

samt relevanta vetenskapliga artiklar som är kopplade till vårt syfte (Henricson, 2017). 

Genom att träffa en bibliotekarie kunde vi skaffa kunskap om de olika databaserna och 

fördjupning i hur man använder dem. En bibliotekarie gav råd om vilka databaser och 

termer kan vara aktuella för denna litteraturöversikt.  

 

Huvudsökorden valdes tillsammans med hänsyn till arbetets syfte, problemformulering och 

inklusionskriterier. Termer som har används är: nurses attitude, mental illness/disorder, 

psychiatric nurses, attitude to mental illness och health personnel attitude. Sökorden som 

användes och kombinerades med varandra har hittats med hjälp av Swedish Medical 

Subject Headings (Svensk MeSH) och kontrollerades så att stavningen samt översättningen 

från svenska till engelska är rätt, vilket gav goda träffar (Forsberg & Wengström, 2016). 

Booleska sökoperatör används medan kombination av sökorden för att specificera 

sökningarna och underlätta letande av relevanta artiklar (Kristensson, 2014). Den 

sökoperatör som brukades i denna litteraturöversikt var ”AND”. För att underlätta 

sökningen i PubMed användes även systemet Medical Subject Headings (MeSH). Ingen 

manuell sökning genomfördes på grund av det fanns tillräcklig vetenskapliga artiklar i 

databaser. Databassökningar finns presenterade i tabellen nedan (Tabell.1). 

 

Artikelsökningen gjordes i början separat och bedömdes individuellt. Först analyserades 

artiklarnas titel och abstrakt för att se om den hänvisade till vårt ämne. Nästa steg var att 

undersöka valda artiklar av både författare och inkludera de som kopplade till syftet och 

exkludera de som var inte relevanta. Inkluderade artiklarna lästes först på engelska och 

senare översattes delarna av artiklarna till svenska med hjälp av lexikon för att säkerställa 

att man förstår innehållet rätt. Under insamling av studier tog vi hänsyn till artikels struktur 

och innehåll. Detta tillät oss att välja de 15 artiklar som är inkluderade i 

litteraturöversikten. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Arbetsmaterial, får ej kopieras   
   

9 

 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, PubMed & PsycInfo 
Databas 

Datum 

Sökord 

 

Antal träffar 

 

Antal lästa 

abstrakt 

 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal 

inkluderade 

artiklar 
 

CINAHL 

4.11.2019 

Nurse attitudes 

AND Nurse-

Patient 

Relationship 

AND 

Psychiatric 

11 4 4 1 

PsycInfo 

4.11.2019 

Health 

Personnel 

Attitude AND 

Psychiatric 

Nurses  

159 7 3  1 

CINAHL 

5.11.2019 

Nurses attitude 

AND nurse 
AND attitudes 

to mental 

illness 

70 10 8 6 

PsycInfo 

6.11.2019 

Stigma AND 

mental health 

AND health 

personnel 

attitude 

177 20 18 1 

PubMed 

13.11.2019 

Nurses AND 

attitude AND 

psychiatric 

AND patients 

AND nurse-
patient 

relations 

(MeSH Terms) 

98 20 10 1 

CINAHL 

18.11.2019 

Nurse attitudes 

AND 

Psychiatric 

nursing AND 

Professional-

Patient 

Relations 

5 1 1 1 

CINAHL 

18.11.2019 

Nurse-patient 

relations AND 

Nurse attitudes 

AND 
Psychiatric 

nursing 

98 7 5 3 

CINAHL 

18.11.2019 

Psychiatric 

Care AND 

Nurse-patient 

relations AND 

psychiatric 

nursing 

31 10 3 1 

TOTALT  649 79 52 15 

 

*Hänsyn till dubbletter har ej tagits 
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Kvalitetsgranskning  

 

Artiklarna har noggrant kvalitetsgranskats med kritiskt förhållningssätt. Författarna till 

denna studie har gjort kvalitetsgranskning med hänsyn till frågor som enligt Friberg (2012) 

underlättar granskningen. Författarna beaktades avseende tydligheten av 

problemformulering, artiklarnas innehåll och teoretiska utgångspunkter, vilka 

urvalsmetoder och dataanalys som användes, studiens etiska resonemang, slutliga resultatet 

av studien och argument. 

 

För kvalitetsgranskning av inkluderande artiklarna användes Sophiahemmets högskola 

bedömningsunderlaget (Bilaga A) som är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Bedömningsunderlaget innehåller 

information om klassificering av låg (III), medel (II) och hög (I) vetenskaplig kvalité av 

studier. Inkluderande vetenskapliga artiklarna (Bilaga B) har hög och medel vetenskaplig 

kvalité för att kunna ge ett pålitligt resultat i denna litteraturöversikt. 

 

Dataanalys  

 

Författarna valde att utföra dataanalys av vetenskapliga artiklarna med hjälp av Friberg 

integrerad analysmetod. Först har artiklarna skrivits ut i pappersform för att underlätta 

läsningen. Artiklarna lästes flera gången för att få en helhetidsbild av studien och förstå 

innehållet och sammanhanget (Friberg, 2017). Författarna läste artiklarna först separat och 

färgmarkerade resultat innehållet som var relaterade till litteraturöversiktsyfte. Enligt Polit 

och Beck (2012) färgmarkering av innehållet underlättar att jämföra och hitta likheter och 

skillnader. Författarna därefter diskuterade tillsammans om innehållet och färgmarkeringar 

för att komma överens om de är rimliga till syftet och problemformuleringen i denna 

litteraturöversikt samt om hela studiernas resultat. Sammanfattning av färgmarkerade 

innehållet skrevs ner som en anteckning. Artiklarnas resultat delades upp i tre kategorier 

som presenteras i tabellen under resultat (Tabell.2). Genom att sortera artiklarnas resultat 

som speglade litteraturöversiktens syfte och problemformulering var det lättare att kunna 

se vilka delar av studier liknar varandra och kan kopplas tillsammans.  

 

Vissa studier hade också inkluderat annan vårdpersonal utöver sjuksköterskor och det var 

därför viktigt att noggrant undersöka studien och läsa igenom formulären med frågor och 

fokusera på resultat som berörde sjuksköterskan och exkludera andra yrkesprofessioner 

svar. Under bildandet av denna litteraturöversikt har författarna tillsammans analyserats, 

diskuterats och reflekterat över hur den ska utformas och vilket innehåll som är lämplig till 

detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Forskningsetiska överväganden  

 

Innan författarna började inkludera artiklar till detta arbete hade de säkerställt att studierna 

uppfyller kriterierna vad gäller forskningsetik. Några av de viktigaste är att skydda 

deltagarnas värde, integritet och självbestämmande samt att ha respekt för alla som ingår i 

forskningen (Kjellström, 2017). Sohlberg (2019) beskriver grundläggande regler som 

vittnar om god forskningsetik och de inkluderar bland annat att man ska tala sanning i 

forskning, kritiskt granska och redovisa utgångspunkterna, tydligt och öppet redovisa 

metoder, resultat samt hålla god ordning i forskningen, sträva efter att ingen människa, djur 

eller miljö är skadad när forskningen utförs samt att inte stjäla forskningsresultat från 

andra. Varje forskning bör vara väl dokumenterad och strukturerad för att alla som läser 

den ska kunna följa och repetera de olika stegen som forskare gjorde i forskningsresultaten 

(Sohlberg, 2019). Det finns också specificerade etiska regler för litteraturöversikt och de 

inkluderar att forskare inte får plagiera eller stjäla någon annans arbete samt använda hens 

hypotesen utan att ange källor till den presenterade texten. Därför är författare skyldiga att 

skriva referenser i löpande texten så ofta, att de som läser arbetet kan förstår varifrån hen 

tog informationen (Vetenskapsrådet, 2017). 
 
Det finns många olika lagar och riktlinjer som innefattar vad bör man undvika vid en 

forskning och vad bör man tänka på. En av de mest kända är Helsingforsdeklarationen som 

säger att nyckeln till en etisk forskning är förmågan att balansera behovet av ny kunskap 

och deltagarnas hälsa (Kjellström, 2017).  Under valet av artiklar tog vi också hänsyn till 

de tre grundläggande principerna vilka är respekt för personen, Göra-god-principen och 

rättvisa. Vi kan märka att forskaren följer de principerna genom att det finns information i 

studien om att alla deltagare undertecknade ett samtyckesdokument och var informerade 

om att de kan avgå från deltagande i studien när som helst, att genomfördes en riskanalys 

där risker med forskningen var jämförbara med arbetets fördelar samt att val av deltagarna 

var rättvist valt och motiverat (Kjellström, 2017). Alla som skriver en litteraturöversikt 

riskerar med att de till exempel kan feltolka artikeln och detta är i sin tur förenat med den 

faktum att vi inte kan märka den saknade etiken i studien. Därför är det mycket viktigt att 

vara mycket noggrann när man översätter texten och i händelse av problem, be om hjälp av 

en professionell översättare (Kjellström, 2017).   

 

Det finns en viss förförståelse innan en studie genomförs och det betyder att författarna har 

en del kunskap, egna erfarenhet och värderingar om objekten som ska studeras (Priebe & 

Landström, 2017). Denna förförståelse kan resultera i att studiernas resultat feltolkas och 

vinklas. Författarnas förförståelse om sjuksköterskornas attityder gentemot personer med 

psykisk ohälsa har diskuterats och lagts åt sidan. Fynden från studierna som framkommer 

presenteras utan att bli påverkade av förförståelsen. 

 

RESULTAT  

 

Resultat grundas på 15 vetenskapliga artiklar och presenteras under 3 kategorier och 7 

subkategorier som sammanställdes under dataanalysen. Första kategorin handlar om 

patientens positiva och negativa upplevelser av sjuksköterskans attityder och omvårdnad. 

Andra kategori beskriver sjuksköterskans positiva och negativa attityder och vad den har 

för betydelse för omvårdnad. Tredje kategori handlar om vilka kliniska faktorer påverkar 

sjuksköterskans attityder och omvårdnad. Kliniska faktorer uppdelas i vårdkultur och 

organisation på avdelningen, tidsbrist samt kunskap och erfarenhet. 
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Tabell 2. Presentation av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Patientens upplevelser av sjuksköterskans 

attityder och omvårdnad 

• Positiva upplevelser 

• Negativa upplevelser 

Sjuksköterskans attityder  • Positiva attityder 

• Negativa attityder 

Kliniska faktorer som påverkar 

sjuksköterskans attityder och omvårdnad 

• Vårdkultur och 

organisation på avdelning 

• Tidsbrist  

• Kunskap och erfarenhet  

 

Patientens upplevelser av sjuksköterskans attityder och omvårdnad 

 

Positiva upplevelser   

En sjuksköterska som kan möta en patient som en person och utgå från helhetssynen 

uppskattas från patienternas sida (Stenhouse, 2011; Stewart et al., 2015). Det bemötandet 

man får från sjuksköterskan påverkar patienternas återhämtningsprocess och möjligheten 

till att skapa terapeutisk relation. Stewart et al. (2015) visar i sin studie att sjuksköterskor 

kan upplevas som omtänksamma personer som finns där för patienter och ser till att de mår 

bra. Stenhouse (2011) rapporterar att patienter kan uppleva respekt och omhändertagning 

om sjuksköterskan har viljan att lära känna patienten och har intresse för att ge en god 

omvårdnad. Patienter märker hur viktigt det är att sjuksköterskan kan kommunicera och 

vara medveten om patienternas förväntningar och behov (Stenhouse, 2011). När 

sjuksköterskan visar denna positiva attityd skapas en god omvårdnad som främjar 

patienternas hälsa. 

 

Negativa upplevelser 

Det framkommer att patienterna har upplevt även negativa attityder hos sjuksköterskor. 

Det finns upplevelser av att inte bli sedd och behandlad som en människa (Stewart et al., 

2015). Stewart et al. (2015) och Stenhouse (2011) redovisar i sina studier att 

sjuksköterskor kan upplevas som respektlösa, avvisande och dåliga på att lyssna, att de 

kommer till sitt jobb oengagerad och saknar intresse för omvårdnaden. Patienter upplevde 

en avsaknad av sjuksköterskans uppmärksamhet och att hen inte fanns där för en. Det 

fanns önskningar att kunna ha en interaktion med sjuksköterska och söka hjälp men det 

fick man inte (Stenhouse, 2011). Brist på interaktion kunde skapa känslan av frustration 

och skuld hos patienter som resulterade i att man sökte stöd hos andra patienter på 

avdelningen och såg det som en terapi (Stenhouse, 2011).  
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Sjuksköterskans attityder 

 

Positiva attityder 

Det framgår i flera studier att sjuksköterskor har en positiv attityd till personer med psykisk 

ohälsa och omvårdnad (Ahmead, Rahhal & Baker, 2010; Chambers et al., 2010; 

Cremonini, Pagnucci, Giacometti & Rubbi, 2018; Hauck, Harrison & Montecalvo, 2013; 

Hsiao, Lu & Tsai, 2015; White, Stein Parbubry, Orr & Dawson, 2019). Sjuksköterskor 

anser att deras roll är att visa stöd till patienten precis som i vilket fall som helst. Genom 

att vara medveten om patientens olika omvårdnadsbehov och inge hopp kan patientens 

livskvalitet och återhämtningsprocess främjas (Chambers et al., 2010). I vårdandet av 

patient med psykisk ohälsa handlar det om att skapa en trygg miljö och terapeutisk 

intervention samt hitta lösningar för att patienten ska må bra (White et al., 2019). 

Patienterna ska stå i fokus och vara delaktiga i sin vård (Cremonini et al., 2018). Ahmead 

et al. (2010) visar att sjuksköterskor var medvetna om hur patientens mentala tillstånd kan 

påverkas av på vilket sätt sjuksköterskor utformar sitt språk och talar till en patient. Hsiao 

et al. (2015) konstaterade att empati är nyckel till den terapeutiska relationen och 

sjuksköterskor med större empati har mer positiva attityder till omvårdnad. Sjuksköterskor 

med en sympatisk och positiv attityd skapar större tillit hos patienten för vården (Chambers 

et al.,2010). I Hauck et al. (2013) studie framgår att sjuksköterskor har positiv attityd 

gentemot patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och 

självskadebeteende. Sjuksköterskor med positiv attityd förbättrar sjuksköterska – patient 

relationen som har betydelse för omvårdnadskvalitet. I en studie gjord av White et al. 

(2019) framkom att sjuksköterskor visade positiv attityd genom att tror på att inom 

omvårdnaden av en patient med hallucinationer handlar det inte bara om att ge mediciner 

men att finnas där och skapa en interaktion som kan lugna ner patienten och ge de en 

känsla av trygghet. 

 

Negativa attityder                                                                                                                        

Att sjuksköterskor kan ha negativa attityder till personer med psykisk ohälsa påvisas i flera 

studier (Ahmead et al., 2010; Camuccio et al., 2012; Chambers et al., 2010; Eren, 2014; 

Hamdan Mansour & Wardam, 2009; Hansson, Jormfeldt, Svedberg & Svensson, 2013; 

Hsiao et al., 2015; Linden & Kavanagh, 2012; Pazargadi et al., 2015; Scheerder et al., 

2011;White et al., 2019) De negativa attityderna hos sjuksköterskor beror på deras 

personlighet och känslor, syn på omvårdnaden och den terapeutiska relationen samt stigma 

och fördomar. Pazargadi et al., (2015) visar att sjuksköterskans attityd och viljan att skapa 

en terapeutisk relation beror på vem patienten är och vilken diagnos hen har. 

Sjuksköterskor konstaterar att personer med vanföreställningar, kroniska psykiska 

diagnoser, depressioner och manier inte kan kommunicera. När en patient hamnar på 

psykiatrisk avdelning flera gånger om kan det upplevas från sjuksköterskornas sida att det 

inte finns någon poäng med att ens försöka skapa en terapeutisk relation då patienten inte 

verkar kunna ta tag i sitt liv ändå (Pazargadi et al., 2015). Hamdan Mansour et al. (2009) 

studie visar liknande resultat där det framkommer att sjuksköterskor ser inget värde att ha 

en terapeutisk verbal kommunikation med patienten. Detta leder till försämring av 

omvårdnadskvalitet. 

 

I flera studier rapporteras att sjuksköterskorna har förutfattade meningar och visar 

stigmatiserande attityder till personer med psykisk ohälsa. De stigmatiserande attityder kan 

vara kopplade till kulturen (Ahmead et al., 2010; Camuccio et al., 2012; Chambers et al., 

2010; Eren, 2014; Hamdan Mansour & Wardam, 2009; Hansson, Jormfeldt, Svedberg & 

Svensson, 2013; Hsiao et al., 2015; Linden & Kavanagh, 2012; Scheerder et al., 2011).  
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Linden och Kavanagh (2012) och Hamdan Mansour et al. (2009) redovisar fördomar 

gentemot personer som lider av schizofreni. Sjuksköterskor i Irland ansåg att personer med 

schizofreni sjukdom borde isoleras från samhället (Linden & Kavanagh, 2012). I Hamdan 

Mansour et al. (2009) studie uttalar sig sjuksköterskor att patienter med schizofreni inte är 

kapabla till att ta hand om sig själva. Två studier rapporterar att sjuksköterskor tycker att 

personer som drabbas av psykisk ohälsa beror på deras svaga personlighet (Hamdan 

Mansour et al., 2009; Scheerder et al., 2011). Ahmead et al. (2010) och Hamdan Mansour 

et al. (2009) nämner också att sjuksköterskor anser att patienter med psykisk ohälsa inte 

kan kontrollera sina känslor. Scheerder et al. (2009) visar i sitt resultat att mestadels 

sjuksköterskor hade en negativ attityd till personer med depression och att psykisk ohälsa 

orsakas av fel livsstil eller problem med andra människor. Hsiao et al. (2015) nämner att i 

den asiatiska samhället kan en person med psykisk ohälsa ses som oförutsägbar, aggressiv 

och farlig. De fördomarna rapporterades hos sjuksköterskor i hens studie.  

 

I Hamdan Mansour och Wardam (2009) studie på sjuksköterskor från Jordanien framgår 

också att sjuksköterskor kan se patienter med psykisk ohälsa som farliga. Sextio procent av 

sjuksköterskor angav även att patienter ses som smutsiga, kalla och skadliga. Andra 

fördomar uttrycktes i form av att psykisk ohälsa inte ska ha lika mycket uppmärksamhet 

som somatisk ohälsa. Hansson et al. (2013) presenterar i sin studie att negativ attityd finns 

också hos sjuksköterskor i Sverige. Det har funnits åsikter att det inte går att lita på 

personer med psykisk ohälsa. Att ha denna åsikt skapade ett självstigma hos de lidande. 

Ahmead et al. (2010) beskriver att i den arabiska kulturen finns negativa attityder gentemot 

psykisk ohälsa. Hans studie visade att sjuksköterskor i Palestina har åsikter om att patienter 

med alkoholvanor ska nekas vård och psykiatriska behandlingar orsakar att patienter oroar 

sig för mycket för sina symtom. 

 

Camuccio, Chambers, Välimäki, Farro och Zanotti (2012) redovisar i sin studie att 

sjuksköterskans attityd i mötet påverkas av föreställning om patienten som ska bli 

inskriven på vårdavdelningen. Om det är en patient som man känner sen tidigare, vet man 

vad man kan ha för förväntningar. En patient som man tidigare inte har möt och hört enbart 

rykten om kan skapa en felaktig föreställning om patienten. Rädsla hos sjuksköterskor är 

en av känslorna som framkom i två studier (Camuccio et al., 2012; White et al., 2019). 

Sjuksköterskor upplevde konstant rädsla vid omvårdnad av utåtagerande patient. Den 

rädslan av att möta patienten försvårar en interaktion (Camuccio et al., 2012). White et al. 

(2019) rapporterar att vissa sjuksköterskor kan uppfatta att man aldrig vet vad som pågår i 

patientens tankar och vad som kan hända. Detta leder till att man också upplever rädsla av 

att ta hand om en patient med hörselhallucinationer. Sjuksköterskor väljer att inte lyssna 

och inte skapa en interaktion med patienten på grund av rädsla att själv bli mentalt 

påverkade (Pazargadi et al., 2015). I Ahmead et al. (2010) framkommer att psykiskt 

tillstånd hos sjuksköterskor kan försämras när de under längre tid vårdar en patient med 

psykisk ohälsa och detta vidare kan skapa en negativ attityd hos de. I studien konstateras 

också att brist på kontakt med en patient kan leda till att negativ attityd skapas hos 

sjuksköterskan.  

 

En annan känsla som har rapporterats i White et al. (2019) studie är frustration som 

sjuksköterska kan uppleva. Brist på kontrollen av sina känslor resulterade i att 

sjuksköterskan reagerade med hög ton när en patient är distraherad av rösthallucinationer. 

Pazargadi et al. (2015) visar i sin studie att sjuksköterskans brist på att kunna kontrollera 

sina impulser orsakar hinder för att skapa en terapeutisk relation med patienten. 
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Some nurses are themselves personally aggressive; well, when a patient gets 

angry or turns to be aggressive, such nurses show an aggressive respons to 

him/her; this makes an improper relationship between them. Most patients 

cannot take such behavior; they don’t accept it. (Pazargadi et al., 2015, s. 553) 

 

Eren (2014) redovisar fall i sin studie om sjuksköterskors oförskämt beteende, 

respektlöshet och kränkning. Det visar att patienter befinner sig i utsatt läge och förlorar 

tilliten till vården när en sjuksköterska missbrukar sin makt eller saknar kontroll över sina 

känslor.  

 

A patient with a diagnosis of depression and personality disorder, who was 

just hospitalized, did not want to take a bath in the bathroom together with 

other patients. As a result, she was forcefully pushed to the shower with her 

clothes on. At that time, she started a crying fit. I was just a starter at the 

service and was only at the subsidiary position. I couldn’t prevent the 

incumbent nurse and was only a mere spectator of the event. (Eren, 2014, 

s.367) 

 

Kliniska faktorer som påverkar sjuksköteskans attityder och omvårdnad 

 

Vårdkultur och organisation på avdelningen 

Att personalbrist är ett exempel på dålig organisation som i sin tur har påverkan på 

sjuksköterskans attityd anser (Pazargadi et al., 2015; Stenhouse, 2011; Stewart et al., 

2015,). De författarna var överens att brist på personalen resulterade i otillräcklig 

uppmärksamhet på sjuka människor. På grund av att sjuksköterskor hade för mycket 

administrationsarbetet och att det fanns överbelastning på avdelningen, kunde 

sjuksköterskor inte fokusera på patientens behov och hade inte kontroll över alla sina 

uppgifter. Allt detta manifesterades i en respektlös och likgiltig attityd för patientens 

problem. Stewart et al. (2015) kommer fram till att personalrotation, som skulle vara en 

lösning på personalbrist och involverade anställning av sjuksköterskor från bemanningen, 

också hade en negativ påverkan på sjuksköterskans attityd. Det visar sig i att 

sjuksköterskorna inte lärde känna patienterna och deras sjukdomsförlopp och baserat bara 

på en händelse som ägde rum en av de svåraste dagarna för patienten, bedömde 

sjuksköterskor patienten och fick en negativ bild av vårdtagaren. 

 

Studien av Camuccio et al. (2012) uppvisar att deltagare var överens om att teamarbete 

hjälper en ensam sjuksköterska att upprätthålla emotionell balans, undvika impulsiva 

reaktioner och möjliggöra balanserade, tankeväckande insatser som i sin tur har en positiv 

effekt på sjuksköterskans attityder. Om det på avdelningen finns samarbete och stöd från 

kollegor, kan sjuksköterskan känna sig mer säker och är mer positiv när det gäller att 

arbeta med patienten. En annan studie skrevs av White et al. (2019) visar att på grund av 

dålig vårdkultur, vilken manifesteras av brist på stöd mellan sjuksköterskorna och kritik av 

andras arbete, patienter fick inte tillräckligt terapeutisk hjälp och deras inre behov glömdes 

bort. Enligt en av deltagare på avdelningen fanns ingen struktur som man kan följa vid 

omvårdnad av patienter med hallucinationer. De måste prova olika metoder på egen hand 

och lära sig själva som i sin tur påverkar sjuksköterskans inställning till patienter. 

 

Pazargadi et al. (2015) beskriver att sjuksköterskor inte arbetade med 

terapeutiskförhållningssätt utan följde gamla, ibland felaktiga rutiner på avdelningen. En 

av deltagarens säger att på grund av organisationsrutiner, som inte inkluderar terapeutiska 
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relationen, kunde sjuksköterskor inte ägna tid åt samtal med patienter. En annan studie 

pekade ut att avdelningens rutin var att mest fokusera sig på somatiska sjukdomar istället 

på psykiska sjukdomar. Denna vårdkultur hade stor inflytande på sjuksköterskans attityder 

till patienter med psykisk ohälsan (Hamdan Mansour & Wardam, 2009). I det italienska 

mentalhälsosystemet är personer som har problem med droger, alkohol eller annat 

missbruk inte berättigade till en psykiatrisk avdelning. Det resulterar med att om en person 

med dessa problem är inlagd på avdelningen har sjuksköterskan negativa attityder till dem, 

eftersom hen tycker att dessa problem inte är kopplad till psykisk ohälsa. En av deltagare 

säger: “det finns fall som inte har något att göra med psykiatri, till exempel missbrukare, 

det finns en tendens att nämna saker psykiatriska som inte är psykiatriska” (Camuccio, 

Chambers, Välimäki, Farro & Zanotti, 2012, s.811). Studien visar att i Italien 

sjuksköterskans roll inom psykiatri är opreciserad och beror i stort sätt på organisations 

tradition (Camuccio et al., 2012). 

 

Tidsbrist 

(Pazagardi et al., 2015; Stenhouse, 2011; Steward et al. 2015) är eniga om att tidsbristen är 

en annan vanlig faktor som påverkar sjuksköterskans attityder till patienter med psykisk 

ohälsa.  I en studie av Steward et al. (2015) fann vi att tidsbristen gjorde att sjuksköterskor 

visade likgiltighet i sin inställning gentemot patienter och fokuserade mest på 

pappersarbetet. Att närma sig till patienter och kunna prata med dem är också omöjligt när 

sjuksköterskan har för kort tid för att fullgöra sina uppgifter. Denna brist på kontakt 

uppfattade patienter som förlust av intresse och stöd från personalen och upplevde ett 

avvisande tillvägagångssätt (Stenhouse, 2011). Även Pazagardi et al. (2015) anser att om 

sjuksköterskor inte kunde utföra sina uppgifter i tid, var de stressad och kunde inte ge 

adekvat god omvårdnad för patienter. Tidsbristen resulterade också i att sjuksköterskor inte 

förstod patienter och deras problem, vilket i sin tur ledde till att de hade negativ 

inställningen. En av deltagarna sa att inom psykiatrisk vård är den viktigaste åtgärden att 

försöka skapa en sådan relation med patienten, som gör att han kan öppna sig och 

tillsammans med personalen börja leta efter lämplig behandling. Tidsbristen gör det svårt 

att skapa en god relation mellan patienten och sjuksköterskan samt bidrar till att 

sjuksköterskan känner sig hjälplös, missnöjd med sitt arbete och oavsiktligt klandra 

patienterna (Pazagardi et al., 2015). 

 

Kunskap och erfarenhet 

Chamber et al. (2010) hänvisar att utbildning, kvalifikation och position har stor inverkan 

på sjuksköterskans attityder. Resultatet av denna studie visar att ju större erfarenhet 

sjuksköterskor hade, desto mer positiva attityder presenterade de till patienter. Ett liknande 

resultat presenterar Hauck et al. (2013) i sin studie. De anser att mer erfarna sjuksköterskor 

hade mer positiva inställningar till patienter med emotionellt instabilt 

personlighetssyndrom. Även Hsiao et al. (2015), Stewart et al. (2015) samt Scheerder et al. 

(2011) anser att sjuksköterskans kunskap och erfarenhet påverkade deras inställning till 

patienter som i sin tur vittnade om vårdkvaliteten. En annan studie visade att 

sjuksköterskans inblick om stigma och dennes inverkan på omvårdnad och patientens 

återhämtningsprocess, underlättade att skapa en terapeutisk relation mellan patienten och 

personalen. Tack för denna kunskap hade sjuksköterskor större empati och förståelse för 

patienter (Cremonini et al., 2018). 

 

Det finns också den andra sidan av myntet, som i detta fall säger att ju mindre kunskap och 

erfarenhet desto mer negativa är sjuksköterskans attityder. Dessa ord bekräftar studien 

skrev av Scheerder et al. (2011) som visar att mindre erfarna sjuksköterskor som hade inte 
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specialistutbildningen inom psykiatri, betraktade depression inte som en sjukdom utan som 

en svaghet i karaktären. Detta styrde deras förhållningssätt till patienter, vilket var 

upphävande. White et al. (2019) har gjort en studie som presenterar att på grund av 

kunskapsluckan om hantering av personer med hallucinationer, kände sjuksköterskor 

rädsla vilken förvandlades till en negativ uppfattning om patienten. Enlig de patienterna 

var farliga och oförutsägbara. Alla deltagare medgav att de inte hade tillräcklig kunskap 

om vården av patienter med hallucinationer vilket påverkade omvårdnad. Även kunskap 

om själva patienten har stor inverkan på sjuksköterskans tillvägagångssätt. Studien visade 

att de som jobbade inom slutenvården och träffade patienter bara under deras psykos, hade 

mer negativ attityd än de som jobbade inom öppenvården och hade större möjlighet att lära 

känna den specifika personen bättre (Hansson et al., 2013).  

 

Camuccio et al. (2012) och Pazagardi et al. (2015) anser att brist på 

kommunikationsförmågan med patienter som lider av psykisk ohälsa gjorde att 

sjuksköterskor kände sig hjälplösa och irriterade, vad i sin tur resulterade i en negativ 

inställning till patienter. Att inte kunna hantera en person med psykisk problematik 

resulterar också med att patienten känner sig missförstådd, förlorad och kan bli aggressiv. 

När patienten börjar bete sig aggressivt och sjuksköterskan inte känner till skälen för hans 

beteende, då ändrar sjuksköterskan sin åsikt om honom till mer negativ (Pazagardi et al., 

2015). Vad som resulterar i brist på kunskap om terapeutiskt förhållningssätt beskriver 

Eren (2014) samt Hamdan Mansour och Wardam (2009) i sina studier. Eren (2014) anser 

att på grund av sjuksköterskans kunskapsluckan om terapeutisk relationen visade hon inte 

respekt för patientens rättigheter genom att avfärda hans behov samt anta en auktoritär och 

restriktiv inställning. Diskriminering och otillräcklig kunskap om sjuksköterskans etiska 

koder ägde också rum på detta ställe och manifesterades i upphävande inställning. 

Resultatet till detta var att patienter förlorade förtroende för personalen. Kunskapsluckan 

om terapeutisk relationen kan också resultera i att sjuksköterskor är missnöjda med given 

omvårdnad, börjar känna maktlöshet och inte vill fortsätta jobba med dessa patienter 

(Hamdan Mansour & Wardam, 2009). Detta i sin tur påverkar sjuksköterskans attityd och 

patientens återhämtningsprocess. 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

 

Vårt resultat visade att personer med psykisk ohälsa upplevde både positiva och negativa 

attityder hos sjuksköterskor. Positiva upplevelser framkom när en sjuksköterska bemötte 

personer utifrån helhetssyn, hade förmågan att lyssna och förstå deras livshistoria samt 

hade viljan att lära känna vårdtagaren. Martınez Martınez et al. (2019) anser att de ovanför 

nämnda förmågor ger möjlighet att skapa en god vårdrelation, att ge god omvårdnad samt 

påskynda personens återhämtningsprocess. Dessa förmågor lyfter även Barkers 

omvårdnadsteori som bygger på att god omvårdnad bör baseras på personens livsberättelse. 

För att bekräfta effektiviteten av denna omvårdnadsteori beslutade vi att citera en person 

som lider av psykisk ohälsa åsikt om teorin:’’Tidal has made room for my voice. I’m not 

just another patient who is mentally ill. I am a person with goals and dreams and a life 

worth living’’ (Barker, 2009, s.688).  

 

Personer med psykisk ohälsa hade negativa upplevelser när sjuksköterskan tog ingen 

hänsyn till människovärdet och visade respektlös beteende och oförmågan att 
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uppmärksamma vårdtagarens behov. Dessa upplevelser kunde undvikas om sjuksköterskor 

hade tillämpat ICN: etiska koder i omvårdnaden.   

 

I denna litteraturöversikts resultat kan vi se att sjuksköterskor som visade positiva attityder 

till psykisk ohälsa hade alla kompetenser som krävs för att ge god omvårdnad. Hur ser man 

på sin roll som sjuksköterskan har betydelse för hur omvårdnaden bedrivs. De 

sjuksköterskorna som visade positiva attityder var medvetna över sin yrkesprofession och 

satte personen i behov av vård i centrum framför sjukdomen. Positiva attityder uttrycktes 

genom att inte se en psykisk ohälsa som något sämre, man uppskattade värdet av den 

terapeutiska omvårdnaden och gjorde sina patienter aktiv delaktiga i deras vård. Björck 

och Sandman (2007) upplyser om att vårdrelationen är grunden för att kunna bygga en bra 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan, som i sin tur kan resultera i en god 

omvårdnad. Nyckeln till att skapa en god vårdrelation som främjar hälsan är att 

sjuksköterska kan ställa sig i empatisk position och vara medveten om sin kompetens 

(Fossum, 2013). Det framgår också att sjuksköterskor med större empati är de som har mer 

positiv attityd till omvårdnad.  

 

Föreliggande studie visade att sjuksköterskor med negativa attityder hade brist på 

kompetens och professionellt förhållningssätt. De negativa attityderna manifesterade 

genom att missbruka sin makt över patienter som orsakade vårdlidande. Det framkom 

tydligt i en studie av Eren (2014) där sjuksköterskan tvingade patienten till duschen 

gentemot hens vilja. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) ska sjuksköterskor ha 

kunskap om olika typer av makt och hur dessa kan manifestera sig i patient-

sjuksköterskans relation. Förmågan att dela makten mellan en patient och en sjuksköterska 

är inte lätt och kräver kompetens från personalens sida. I sin profession har sjuksköterskan 

etiskt ansvar för sitt bemötande, sina bedömningar och beslut (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Maktmissbruk och brist på det etiska ansvaret leder till att 

personen förlorar tillit till vården. 

 

En sjuksköterska behöver vara medveten om sina egna känslor, behov och impulser och ha 

förmågan att kunna kontrollera dessa i mötet med patienter (Leksell & Lepp, 2013). Det 

framkommer i studier att sjuksköterskor tappade kontroll över egna känslor och gav en 

aggressiv respons till vårdtagare. Barker betonar i sin teori att sjuksköterskan bör stödja 

vårdtagaren och främja hens hälsa under livskriser. I mötet behöver sjuksköterskor vara 

medvetna om hur samtalet görs och utförs då den har en avgörande betydelse för 

omvårdnadskvalitén och återhämtningsprocessen (Sandberg, 2014). En sjuksköterska 

behöver också vara medveten om att patienter som är svårt sjuka inte alltid kan ta emot 

kommunikation och information (Kjell, 2015). Det framgår i flera studier att 

sjuksköterskans omvårdnad och inställning till vårdrelation byggs utifrån vilken 

uppfattning man har om vårdtagaren.  

 

Utifrån resultaten av flertal studier finns det en bild av att de negativa attityderna gentemot 

psykisk ohälsa och omvårdnaden hos sjuksköterskan kan vara relaterade till kulturella och 

stigmatiserade aspekter. Sjuksköterskor uppfattar en person md psykisk ohälsa som farlig, 

svag, smutsig, saknar kontroll över att hantera sina känslor, är opålitlig och inte har rätt till 

värdig vård. En sjuksköterska som inte följer etiska koder och har stigmatiserade 

bemötande kan orsaka att den drabbade utvecklar självstigma (Hansson et al., 2013) vilket 

innebär att personen tar till sig och accepterar fördomar. Detta kan i sin tur förminska den 

drabbades självförtroende och viljan att söka vård (Skärsäter, 2010).  
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Från utvalda artiklar som ingår i vårt arbete konstaterar vi att det finns olika faktorer som 

har stor inverkan på sjuksköterskans attityder till personer med psykisk ohälsa och till dem 

hör bland annat kunskap och erfarenhet. Huvudfynd från vårt resultat är att ju större 

kunskap och erfarenhet sjuksköterskan har, desto mer positiva attityder presenterar hen till 

vårdtagare. Resultatet av ett annat arbete, som skrivits också av sjuksköterskestudenter, 

bekräftar att större kunskap och erfarenhet har en positiv inverkan på sjuksköterskornas 

attityder till personer med psykisk ohälsa (Gohren-Antequera & Arvidsson, 2018).  

Författare till två artiklar som inkluderades i vårt resultat anser att för sjuksköterskor som 

jobbar inom psykiatri krävs en specialistutbildning för att kunna ge en god omvårdnad. 

Faktorer, som enligt de underlättar arbetet, är även systematisk komplettering och 

förnyelse av kunskapen. Ivarsson (2015) påstår att vårdaren tränar upp sin empati och 

professionalism vid varje möte med patienten. Denna erfarenhet ger möjligheten att välja 

och använda olika strategier i olika fall. 

 

Sjuksköterskans roll är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidandet. Sjuksköterskan ska även med full respekt till patienten och hens familj skapa en 

förtroendefull relation samt kunna bedöma, planera, utföra och följa omvårdnadsåtgärder 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Från arbetets resultat drar vi slutsatsen att 

sjuksköterskan inte uppfyller professionella krav om hen har en kunskapslucka som berör 

bland annat terapeutiskt förhållningssätt, kommunikationsförmågan samt hantering av 

personer med psykisk ohälsan. Studierna upplyser att ju mindre kunskap sjuksköterskor 

har, desto mer negativa attityder visar de till patienter med psykisk ohälsa. Denna brist på 

kunskap påverkar inte bara patientens mående och återhämtningsprocess utan även 

sjuksköterskans mående genom att bilda sådana känslor som rädslan, irritation, hjälplöshet 

samt maktlöshet.  

 

Vårdkultur och organisation är ytterligare faktorer som har inverkan på sjuksköterskans 

attityder. Dålig organisation som manifesterar sig av personalbrist, tidsbrist och 

överbelastning på avdelningar kan resultera i otillräcklig uppmärksamhet för patienter, 

förlust av kontroll över sjuksköterskans uppgifter samt respektlös och negativ attityd till 

patienter och deras problem. Barker (2009) beskriver att sjuksköterskan bör ägna sin tid åt 

personen och betrakta denna tid som en gåva, samt att sjuksköterskan samtidigt inte bör se 

detta som förlorad tid, utan att hen ägnar sin tid åt sig själv och personen. Detta ger 

möjlighet till att öka personens känsla av delaktighet i omvårdnaden, möjlighet för att finna 

återhämtning och förbättra sin hälsa. Genom att lyssna och försöka förstå patientens 

berättelse, låter sjuksköterskan patienten vara delaktig under planering och utförande av 

omvårdnaden (SFS 2010:659).  

 

Emellertid omöjliggör tidsbristen att skapa en bra vårdrelation. Detta i sin tur gör att 

sjuksköterskan känner hjälplöshet, maktlöshet och börjar klandra patienter och visar 

likgiltighet i inställningen till den lidande personen. Huvudsakliga resultat om vårdkulturen 

är att teamarbetet hjälper att upprätthålla emotionell balans hos sjuksköterskor så de 

undviker impulsiva reaktioner, kan göra balanserade och lämpliga insatser samt visa 

förståelse och positiva attityder inför personer med psykisk ohälsa. Brist på stöd från andra 

sjuksköterskor samt kritik av andras arbetet bidrar till det faktum att patienter får inte 

tillräcklig terapeutisk hjälp, deras problem glömmas bort och sjuksköterskor tycker inte om 

sitt jobb och det återspeglas på patienterna. Det framkommer i studier att sjuksköterskor 

ibland följer gamla rutiner, istället för att arbeta med nya, som till exempel terapeutiskt 

förhållningssätt, samt att sjuksköterskor fokuserar sig mest på somatiska sjukdomar istället 

för psykiska. Vi konstaterar att vårdkultur, organisation och tidsbrist har stor påverkan på 



Arbetsmaterial, får ej kopieras   
   

20 

sjuksköterskans inställning till patienter, patienters tillit till vården samt deras 

återhämtningsprocess. 

 

Denna litteraturöversikts huvudfynd är att sjuksköterskans attityder till personer som lider 

av psykisk ohälsan har stor betydelse och påverkan på omvårdnad samt personens 

återhämtningsprocess. Med hänsyn till vår resultaten konstaterar vi att sjuksköterskans 

attityder är olika och föränderliga samt att bero på olika faktorer såsom kultur, stigma, 

vårdkultur, organisation, sjuksköterskans kunskap och erfarenhet. Vi anser att ju större 

kunskap och erfarenhet sjuksköterskor har, desto mer positiva attityder visar de till 

personer med psykisk ohälsa. Det i sin tur förbättrar relation mellan vårdtagare och 

sjuksköterskor samt ökar vårdtagarenspersonens tillit till vården och viljan att söka hjälp. 

God vårdkultur och rutiner på avdelningar som manifesterar sig av bland annat samarbete 

och stöd mellan sjuksköterskor samt kunskapsförnyelse bidrar till att sjuksköterskor är 

självsäkra och nöjda med sitt arbete. Detta resulterar med att de kan skapa den bästa 

relation med lidande personer och hjälpa dem att återhämta sin hälsa. I många länder finns 

fortfarande negativa förhållningssätt, som har sina rötter i det stigma som finns i kulturen. 

Sjuksköterskans kunskapsluckor om hantering av personer med psykisk ohälsan samt deras 

negativa attityder omöjliggör en god terapeutisk relation som är nyckel till god omvårdnad. 

Genom att presentera vårt resultat hoppas vi att sjuksköterskor kommer att vara mer 

medvetna om betydelse av sin inställning till patienter samt få att ökad kunskap om 

stigmas negativa påverkan på omvårdnad och psykisk ohälsa.  

 

I 2015 antog FN (Förenta Nationerna) 17 globala mål om hållbar utveckling. Deras 

huvudsyftet är att stoppa klimatförändringar, utrota fattigdom och fredliga och trygga 

samhället. De globala målen ska uppnås till 2030 (Svenska FN-förbundet, u.å.). FN (2012) 

definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

avslöja med utvecklingen för att tillgodose framtidens behov. Detta begrepp delas i 3 

dimensioner: social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Den första hänvisar till det 

obestämda hänsyn till varje persons rättigheter, andra hänvisat till att motverka fattigdom 

utan att negativ påverka klimaten och den sista syftar till noggrann och tankeväckande 

resurshantering, så att det räcker för kommande generationer (FN, 2012). Genom 

förändring av sjuksköterskors attityder gentemot personer med psykisk ohälsa, kan vi bidra 

till att uppnå de globala målen. Som professionell har vi en skyldighet att arbeta med 

hänsyn till mänskliga rättigheter och genom detta kan sjuksköterskor utöka kunskapen om 

människovärde i samhället. Fattigdom kan minskas genom att personer med psykisk ohälsa 

kan ha tillgång till god vård. Detta kan leda till minskning av långsjukskrivning på grund 

av psykisk ohälsa, som idag innefattar ca 40 procent av alla sjukskrivningar i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019). Att kunna återkomma till arbetet resulterar med förbättrad 

ekonomi och livskvalitet.  

 

Det finns ett behov av att följa upp resultaten med ytterligare forskning som kan hjälpa 

med att besvara följande frågor: på vilket sätt kan man öka kunskap hos sjuksköterskor om 

attityder? hur borde sjuksköterskans attityd i mötet se ut? hur har sjuksköterskans attityd 

påverkat patienten? hur kan sjuksköterska skapa en terapeutisk relation med patienten som 

lider av psykisk ohälsan? hur kan vården säkerställa att sjuksköterskor har tillräcklig 

kompetens inom psykiatrin? 
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Metoddiskussion  

 

Studiens syfte var att belysa vilka attityder har sjuksköterskor i mötet med personer som 

lider av psykisk ohälsa. En rapport från Folkhälsomyndigheten (2019) visar att många 

lever med psykisk ohälsa utan att söka professionell hjälp. Författarna av denna studie 

noterade under sin verksamhetsförlagda utbildning och jobb inom psykiatriska vården att 

sjuksköterskor visade olika attityder som hade inverkan på vårdtagarens mående. Det 

började ställas frågor om det finns ett sammanhang mellan attityder och den 

Folkhälsomyndighetens rapport. Författarna valde att belysa i sitt arbete vilka attityder 

sjuksköterskor har gentemot personer med psykisk ohälsa, vad påverkar deras attityd samt 

vilken inverkan har det för vårdtagarens återhämtning.   

 

Icke-systematisk litteraturöversikt valdes av författarna till denna studie. Den metoden ger 

möjlighet att föreställa kunskapsläget inom ett speciellt område med hjälp av både 

kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). Tack vare den här 

metoden kunde inkludera man artiklar som beskrev forskning från olika länder. Detta i sin 

tur tillät oss att bredda vårt synfält på det ämne vi valde samt fördjupa vår förståelse för 

problemet och dess skäl. Enligt oss eventuella svagheter med denna typ av studien kan 

vara att vissa vetenskapliga artiklar var från 2009 och kanske situationer i de olika länder 

har förändrats genom tiderna. Trots att vi fick svaret på litteraturöversiktens syfte så anser 

vi att en egen gjort kvalitativ studie i Sverige skulle vara bättre och ge en mer detaljerad 

och aktuell information. 

 

En planering av arbetet skapades innan insamlingen av datamaterial. Planeringsdokumentet 

fungerar som ett bra hjälpmedel för arbetsprocessen (Kristensson, 2014). Dokumentet 

består av tabeller med fem rubriker som inkluderar arbetets titel och syfte, frågeställningar, 

tänkbara sökord, tänkbara informationsbehov, tänkbara informationskällor (Bilaga C). 

Under arbetet är det viktigt att ha i åtanke vad var syftet med studien då det är den som är 

grunden till val av materialet som ska senare analyseras (Friberg, 2012). Rubriken med 

frågeställningar som utgick från problemområdet och arbetets syfte hjälpte att tänka på 

vilka svar letar vi efter. Tänkbara sökord som var relevanta till studien har fyllts konstant 

för att se vilka som kan kombineras med varandra. Tänkbara informationsbehov och 

databaser hjälpte till med att tänka på vilken typ av material letar vi efter och var vi kan 

hitta den. För att kunna göra så bra informationssökning och datainsamling som möjligt, 

kontaktades en bibliotekarie som bekräftade att de tänkbara sökorden och databaserna var 

relevanta. Tre olika databaser användes (PubMed, PsycInfo, CINAHL) som enligt 

Henricson (2017) ökar studiens trovärdighet genom att öka chansen att finna relevanta 

artiklar.  

 

Innan sökningen efter lämpliga artiklar bestämdes avgränsningar samt inklusions-

exklusionskriterier. Inklusions och exklusionskriterier specificerar litteratursökningen samt 

höjer trovärdighet och giltighet (Henricson, 2017) och med hjälp av avgränsning 

underlättas urvalet och de artiklarna som passade inte till litteraturöversiktens ämne 

exkluderas (Friberg, 2017). Studierna skulle vara aktuella och därför tidsavgränsades till 

att vara som äldst tio år gamla. Sökningen med tidsbegränsning som var mindre än fem år 

gamla visade att det fanns inte tillräckligt många forskningar inom denna studies valda 

ämnen. Alla valda artiklarna var peer review som ökar trovärdigheten (Henricson, 2017). 

Eftersom svenska är ett litet språk och de flesta artiklarna är skrivna på engelska (Friberg, 

2017) så valdes även språkbegränsning till engelska för att få tillräckligt bra sökträff. 

Inklusionskriterier var orginalartiklar som ska beskriva upplevelser eller uppfattning av 
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psykisk ohälsa och sjuksköterskans attityd. Studierna skulle beröra personer med psykisk 

ohälsa, sjuksköterskor, psykiatrisk omvårdnad och faktorer som påverkar attityd och 

omvårdnad.  

 

I denna studie valdes två vetenskapliga artiklar som beskriver vårdtagarens upplevelser av 

sjuksköterskors attityder och vilken påverkan har det på återhämtningsprocessen. 

Vårdtagarens perspektiv valdes med tanken på att det är viktigt att ta hänsyn till deras 

uppfattning av vården, intresse för att se likheter och skillnader och också svarar på 

arbetets syfte och problemformulering. Nackdelen att endast inkludera så få artiklar är att 

man inte kan dra tydlig slutsats i en litteraturöversikt om vårdtagarnas perspektiv. Det 

skulle behövas lika många artiklar som studerat vårdtagarens perspektiv så som 

sjuksköterskornas perspektiv. Under sökningen av artiklar noterade vi att de flesta studier 

som svarar på vårt syfte har gjorts utifrån sjuksköterskors perspektiv. Därför anser vi att 

det behövs flera vidare forskningar ur vårdtagarens perspektiv i framtiden. Ingen ålders 

och könsbegränsning gjordes då det fanns ingen särskilt intresse att fokusera sig specifikt 

på en folkgrupp. Inkluderade artiklarna i denna arbetet kommer från olika länder vilket 

visade likheter och skillnader i synsättet och värderingar som finns kring psykisk ohälsa 

och sjuksköterskornas attityder. Det var inte möjligt att endast välja studier som gjordes i 

Sverige då det fanns inte tillräckligt med forskningar. 

 

Författarna tillsammans kom överens om huvudsökorden som är relaterade till syftet. För 

att minska risken för fel översättning och stavning från svenska begrepp till engelska 

användes Swedish Medical Subject Headings (Svensk MeSH). Detta ökade också 

kvaliteten och minskade risken för dåliga sökträffar. Ingen manuell sökning gjordes på 

grund av att vi fick tillräckligt många artiklar från databaser. Inkluderade artiklar är 

relevanta till syftet och har kvalitetsgranskats utifrån Sophiahemmets högskola 

bedömningsunderlaget som modifierats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2016). Det fanns problem med klassificeringen av 

studiens kvalitet då det var svårt att bedöma vad innebär för få eller för många deltagare. 

Som ett resultat kunde felaktig information tillhandahållas i belägna matrisen, vilket i sin 

tur kan minska arbetets trovärdighet. Denna studie innehåller fyra medel vetenskapliga 

kvalitéartiklar och elva artiklar med hög kvalitet. Eftersom majoriteten av artiklarna har 

hög kvalitet så stärks trovärdigheten. 

 

Först dataanalys genomfördes individuellt för att båda författarna kunde analysera 

artiklarnas resultat och lista upp den viktigaste informationen från dem, vilket senare 

underlättade att se likheter och skillnader mellan de olika studier. Efter den första steget 

författarna hade tillsammans analyserat, diskuterat, jämfört och granskat artiklarna och 

sammanfattningar vilket stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2017). Efter en 

gemensam granskning av artiklarna, var vissa uteslutna. Orsaken var för liten anknytning 

till sjuksköterskans yrke utan fokus lägg mer på andra vårdprofessioner. I det här fallet 

behövde vi leta efter nya artiklar som analyserades på exakt samma sätt som de tidigare.  

I alla artiklarna kontrollerades forskningsetiska övervägande och har säkerställts att de är 

etisk godkända. Detta betyder att författarna med hänsyn till kriterier för forskningsetik såg 

till att deltagarnas värde var skyddade, de deltog i studien av sin egen vilja, de 

informerades om studiens förlopp och syfte samt om det faktum att de när som helst kunde 

välja bort deltagande i studien (Kjellström, 2017). Tack vare tidigare kunskap om 

forskningsetiska överväganden hittade författare lätt information om etik i texten, vilket 

gjorde att de kunde inkludera artiklarna i sitt arbete. 
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Författarna under sitt arbete deltog i handledargruppen träffar där diskuterades och 

granskades studiens analysprocess. Även vid mittbedömningen granskade en examinator 

och kommenterade vårt arbete, något som också ökade tillförlitligheten. Författarna hade 

förförståelse om att det finns positiva och negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot 

psykisk ohälsa. Med hänsyn till trovärdighet har författarna inte fokuserat sig på att belysa 

en typ av attityd. Syftet var att presentera vilka olika attityder som finns och hur de 

uttrycks. Trovärdigheten över att resultatet inte är påverkad av förförståelse och är grundad 

i data stärks med att andra personer har läst och bedömt resultatet under ett 

grupphandledningsmöte (Henricson, 2017).  

 

Utifrån artiklarnas resultat som presenteras under resultat delen anser vi att 

litteraturensöversikt syftet är besvarat eftersom fynden belyser vilka attityder har 

sjuksköterskor gentemot personer som lider av psykisk ohälsa. 

 

Slutsats   

 

Litteraturöversikten visar att sjuksköterskans positiva – negativa attityder har påverkan på 

vårdtagarens upplevelse av omvårdnad och sin hälsa. De negativa attityderna kring 

personer med psykisk ohälsa och omvårdnaden kan skapa ett vårdlidande och den 

drabbade förlorar tilliten för att få hjälp. Positiva attityder hos sjuksköterskor bidrar till 

vårdtagarens återhämtningsprocess. Litteraturöversikten visar även att de sjuksköterskor 

som har positiv attityd utför omvårdnaden på ett professionellt förhållningssätt. Bristande 

kunskap och erfarenhet, tidsbrist, brist på självkännedom, kultur är de faktorer som har 

visat sig ha påverkan på sjuksköterskans attityd och omvårdnad. 

 

Fortsatta studier   

 

Flera kvalitativa studier där personer med psykisk ohälsa uttalar sig om upplevda attityden 

från sjuksköterskor skulle kunna ge en bättre bild över hur dessa attityder inverkar på 

omvårdnad. Det skulle vara intressant att också se flera forskningar inom Sverige om 

sjuksköterskans attityder gentemot psykisk ohälsa och omvårdnad. Genom flera studier 

kan vi öka kunskaper hos sjuksköterskor om deras attityder, beskriva hur patienter 

upplever dessa attityder och hur detta påverkade upplevelsen av omvårdnadskvalitet. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Denna litteraturöversikt kan öka insikten kring vilka attityder finns bland sjuksköterskor 

gentemot psykisk ohälsa och hur sjuksköterskans attityd kan påverka att skapa terapeutisk 

relation och omvårdnad av en person som lider av psykisk ohälsa. Genom denna 

litteraturöversikt hoppas vi att sjuksköterskorna ska få en blick över vilka attityder de 

själva har till personer som lider av psykisk ohälsa. Reflektion över egna kunskaper och 

värderingar samt hur de påverkar det egna förhållningssättet vid bemötandet och beslutet 

av omvårdnadshandlingar kan hjälpa med att förbättra relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten, höja omvårdnadskvalitet, sjuksköterskans tillfredsställelse med arbetet och 

den viktigaste, patientens tillit till vården.  
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 
med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

 
KOD OCH KLASSIFICERING                                     VETENSKAPLIG KVALITET  

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.   
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 
studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ahmead, M.K., 
Rahhal, A.A & 
Baker, J.A.  
2010  
Palestina  

The attitudes 
of mental 
health 
professionals 
towards 
patients with 
mental illness 
in an 
inpatient 
setting in 
Palestine. 

Syftet med 
studien var att 
bedöma 
professionella 
attityder 
gentemot 
patienter med 
psykiska 
sjukdomar i 
Palestina. 
 

Design: Kvantitativ 
Urval:  
Professioner som 
jobbar inom 
psykiatrisk vård. 
78 professioner 
personer varav 65 
var sjuksköterskor. 
Datainsamling:  
Skattningsformulär 
Attitudes Toward 
Acute Mental 
Health Scale 
(ATAMHS 33) 
Analys:  Material 
analyserades med 
hjälp av SPSS 15.0. 

95 
(17) 

 

Resultaten visade att 
deltagarna uttryckte 
både negativa och 
positiva attityder 
gentemot patienter, 
men resultaten 
avslöjade mer negativa 
än positiva attityder, 
särskilt i relation till 
missbruk av alkohol, 
medicinering, 
patientens förmåga att 
kontrollera sina känslor 
och genetisk 
benägenhet till psykisk 
sjukdom. 
 

CCT 
I 
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Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 
studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling 

och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Camuccio, C.A., 
Chambers, M., 
Välimäki, M., 
Farro, D. & 
Zanotti, R. 
2012 
Italien  

Managing 
distressed 
and 
disturbed 
patients: the 
thoughts and 
feelings 
experienced 
by Italian 
nurses. 
 

Syftet med studien var 
att undersöka 
psykiatrisjuksköterskor 
tankar och känslor vid 
omvårdnad med en 
aggressiv patient på 
avdelningen.  
 

 

Design: 
Kvalitativ 
Urval:  33 
legitimerade 
sjuksköterskor 
med 
erfarenhet av 
minst en 
aggressiv 
situation. 
Datainsamling:  
Deltagarna 
fördelades i 
fyra grupper 
och 
intervjuades. 
Analys:  
Material 
analyserades 
med Downe- 
Wamboldts 
teknik. 

33 
(0) 

 

 

Resultat visade att 
sjuksköterskor 
upplevde rädsla vid 
hantering av en 
aggressiv patient som 
har påverkan på 
omvårdnaden. 
Sjuksköterskor 
upplevde brist på 
kommunikation 
förmåga.  
 

K 
I 



IV 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Chambers, M., Guise, 
V., Välimäki, M., 
Botelho, M-A., Scott, 
A., Staniuliené, V. & 
Zanotti, R. 
2010 
Finland 
Litauen 
Irland 
Italien 
Portugal 
 

  

Nurses 
attitudes to 
mental 
illness: A 
comparison 
of a sample 
of nurses 
from five 
European 
countries. 
 

Syftet med 
studien var att  
beskriva och 
jämföra 
sjuksköterskors 
attityder till 
psykisk ohälsa, 
erfarenhet 
samt faktorer 
som påverkar 
detta i 5 olika 
europeiska 
länder. 
 

 

Design: Kvantitativ 
Urval:  810 
legitimerade 
psykiatrisjuksköterskor. 
Datainsamling:  
Material samlades 
mellan maj och juli 
2007. Frågeformulär 
skickades i form av 
papper och 
elektroniskt via mail.  
Analys:  Material 
analyserades med SPSS 
14. 

1095 
(285) 

 

 

Resultat visade att 
sjuksköterskor i 
Portugal hade mest 
positiv attityd till 
psykisk ohälsa 
medans mest 
negativa attityder 
fanns i Litauen. 
Sjuksköterskans 
attityd är associerade 
med kön och 
position. Erfarna 
kvinnliga 
sjuksköterskor visade 
mer positiv attityd till 
psykisk ohälsa.  
 

K 
I 



V 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling 

och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Cremonini, V., 
Pagnucci, N., 
Giacometti, F & 
Rubbi, I. 
2018 
Italien 
 

  

Health Care 
Professionals 
Attitudes 
Towards 
Mental 
Illness: 
Observational 
Study 
Performed at 
a Public 
Health 
Facility in 
Northern 
Italy 

Syftet med 
studien var att 
beskriva attityder 
gentemot psykisk 
ohälsa som råder 
inom olika 
psykiatri 
yrkesprofessioner. 
 

Design: 
Observerande 
beskrivande 
studie 
Urval:  Olika 
yrkesprofessioner 
som arbetar 
inom psykiatrisk 
vård. 53 psykiatri 
sjuksköterskor 
deltog i studien. 
Datainsamling: 
Via formulär 
Analys:  
Analyserades 
med hjälp av 
Cronach’s Alpha 
för CAMI-I samt 
ANOVA. 

170 
(50) 

 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor och 
andra psykiatri 
yrkesprofessioner 
presenterade mest 
positiva attityder till 
personer med psykisk 
ohälsa. Detta kan 
bero på hög 
förståelse och 
kunskap av 
terapeutikomvårdnad 
samt på hur 
stigmatisering kan 
påverka terapeutisk 
process och 
återhämtning.  
 

 

CCT 
I 



VI 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling 

och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Eren, N. 
2014 
Turkiet  
 

 

Nurses’ 
attitudes 
toward 
ethical 
issues in 
psychiatric 
inpatient 
settings 

Syftet med 
denna studie 
var att 
utvärdera de 
etiska 
uppfattningarna 
hos psykiatriska 
sjuksköterskor 
och de etiska 
problem som 
uppstått. 
 

Design: 
Tvärsnittsstudi
e 
Urval:  202 
psykiatriska 
sjuksköterskor 
från 5 olika 
psykiatriska 
sjukhus.  
Datainsamling:  
Frågeformulär
et samt 
fallrapport 
formuläret 
Analys:   
Endast 85 av 
202 
formuläret 
innehöll 
nödvändig 
informationen 
och de 
undersöktes 

800  
(598) 

 

 

Resultaten visade att 
etiska koder för 
omvårdnad i psykiatriska 
vården är otillräckliga 
och standarder för vård 
är dåliga. Otillräcklig 
personal, överdriven 
arbetsbelastning, 
stigmatisering och 
negativ attityd, brist på 
övervakning, utbildning 
och 
kommunikationsförmåga 
kan leda till 
sjuksköterskornas oetiskt 
beteende. 
 

K 
I 



VII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av 7 
fokusgrupper 
bestående av 
8–15 
personer. 
Statistisk 
analys av data 
utfördes med 
hjälp av 
programvara 
SPSS.  
 



VIII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P),  

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hamdan- Mansour, 
A.M. & Wardam, L.A. 
2009 
Jordanien 
 

  

Attitudes 
of 
Jordanian 
mental 
health 
nurses 
toward 
mental 
illness and 
patients 
with 
mental 
illness. 
 

Syftet med studien var att 
undersöka 
psykiatrisjuksköterskornas 
attityder till psykisk 
ohälsa och patienter med 
psykisk sjukdom. 
 

Design:  
Korrelationsstudie 
Urval:  92 
legitimerade 
sjuksköterskor 
inom psykiatrisk 
vård. 
Datainsamling:  
Via frågeformulär. 
Analys: 
Resultat av attityd 
och kunskap om 
psykisk ohälsa 
mäts med The 
Attitudes toward 
Acute Mental 
Health Scale. 
Sjuksköterskornas 
nöje till arbete 
med psykisk vård 
mäts med 
adapted scale. 
 

105 
(13) 

 

 

Resultat visade att 
sjuksköterskor 
hade mest 
negativa attityder 
till psykisk ohälsa 
och patienter. 
Patienter med 
psykisk sjukdom 
sågs som farliga, 
omogna, 
smutsiga, 
pessimistiska och 
kallhjärtade enligt 
60 procent av 
sjuksköterskor. 
Sjuksköterskorna 
var inte nöjda 
med 
vårdgivningen.  
 

K 
I 



IX 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hansson, L., 
Jormfeldt, H., 
Svedberg, P. & 
Svensson, B. 
2013 
Sverige  
 

 

  

Mental 
health 
professionals’ 
attitudes 
towards 
people with 
mental 
illness: Do 
they differ 
from 
attitudes 
held by 
people with 
mental 
illness? 

Syftet var att undersöka 
mentalvårdspersonalens 
attityder gentemot 
personer med psykisk 
sjukdom och jämföra 
dessa med attityderna 
hos patienter i kontakt 
med 
mentalvårdspersonalen. 
 

Design: 
Tvärsnittsstudie 
Urval:   140 
psykiatriska 
personal varav 76 
var sjuksköterskor. 
141 patienter. 
Inkluderingskriterier 
var erfarenheter av 
vården, tala och 
läsa på svenska 
samt att vara minst 
18 år  
Datainsamling:  
Frågeformulär för 
personal och 
patienter  
Analys: 
Studien analyseras 
med hjälp av SPSS 
och delades på två 
kategorier.  
 

280 
(140) 

Personal 
 

239 
(98) 

Patienter 
 

Sjuksköterskor 
visade 
negativa 
attityder och 
de flesta 
presenterades 
i svaren på 
frågorna om 
arbetsgivare 
skulle anställa 
någon med 
psykisk 
ohälsa, om 
någon skulle 
dejta med den 
sjuka 
personen eller 
om någon 
skulle lämna 
barnet hos 
personen med 
psykisk 
ohälsa. Tyvärr 
hade 
patienter 
samma åsikt 

CCT 
I 



X 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på 
ovannämnda 
frågor. 
 



XI 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hauck, J.H., Harrison, 
B.E. & Montecalvo, A.L.  
2013 
Pennsylvania  
 
 
 
  

Psychiatric 
Nurses 
Attitude 
Toward 
Patients with 
Borderline 
Personality 
Disorder 
Experiencing 
Deliberate 
Self-Harm. 

Syftet var att undersöka 
attityder hos 
psykiatriska 
sjuksköterskor 
gentemot patient med  
emotionellt instabilt 
personlighetssyndrom 
(EIPS).   

Design:  
beskrivande 
korrelationsdesign. 
Urval:   
83 psykiatriska 
sjuksköterskor som 
jobbar inom 
psykiatri med vuxna 
patienter. 
Datainsamling:  
Frågeformulär som 
skickades via mail till 
sjuksköterskor från 3 
psykiatriska sjukhus. 
Analys: 
Utfördes med hjälp 
av SPSS 17.0, ADSHQ 
och ANOVA 

165 
(82) 

 

Resultat visade 
att mer än 50 
procent av 
deltagna 
sjuksköterskor 
hade positiv 
attityd till 
patienter med 
EIPS. Faktoren 
som mest 
påverkade 
attityder var 
erfarenhet.    
 

K 
I 



XII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hsiao, C.Y., Lu, H.L. & 
Tsai, Y.F.  
2015 
Taiwan 
 

 
  

Factors 
influencing 
mental 
health 
nurses' 
attitudes 
towards 
people 
with 
mental 
illness. 
 

Syftet med studien var 
att undersöka faktorer 
som påverkar 
psykiatrisjuksköterskor 
attityder gentemot 
personer med psykisk 
sjukdom. 
 

Design:  
Tvärsnittsstudie med 
korrelation design 
Urval:  180 
psykiatrisjuksköterskor 
minst 20 år gammal, 
legitimerad och jobbat 
minst 1 år inom 
psykiatri, tala kinesiska 
eller taiwanesiska. 
Datainsamling:  Via 
frågeformulär.  
Analys:  Resultat 
analyserades med 
SPSS softwareversion 
17. 

206 
(26) 

 

 

Negativa 
attityder 
gentemot 
personer med 
missbruk av 
substanser 
hittades bland 
sjuksköterskor 
som arbetade 
inom 
psykiatrisk 
vård. Äldre 
sjuksköterskor 
och med mer 
erfarenhet 
visade mer 
positiva 
attityder till 
personer med 
psykisk ohälsa 
än 
sjuksköterskor 
med mindre 
erfarenhet. 

CCT 
I 



XIII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



XIV 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Linden, M. & 
Kavanagh, R. 
2012 
Irland 
 

  

Attitudes of 
qualified vs. 
student 
mental health 
nurses 
towards an 
individual 
diagnosed 
with 
schizophrenia. 
 

Syftet var att 
jämföra de 
attityder som 
studenten och 
kvalificerade 
psykiatriska 
sjuksköterskor 
har gentemot 
individer med 
schizofreni i 
Irland. 
 

Design:  Oberoende 
gruppdesign studie. 
Urval:  66 
sjuksköterskestudenter,  
121 psykiatriska 
sjuksköterskor, alla 
skulle kunna behärska 
engelska språket.  
Datainsamling:  
Frågeformulär med 
CAMI skala och SIS 
skala.  
Analys:  Studien var 
analyserad med hjälp av 
SPSS och MANOVA.  
 

95 
(29) 

Studenter 

 
177 
(56) 

Sjuksköterskor 
 

 

Resultaten 
visade att det 
fanns inga 
skillnaden 
mellan 
kvalificerade 
sjuksköterskors 
och studenters 
attityder mot 
patienter med 
schizofreni. 
Båda grupper 
hade negativa 
attityder som 
försämrar 
terapeutisk 
relationen.  
 

CCT 
II 



XV 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Pazargadi, M., 
Fereidooni Moghadam, 
M., Fallahi Khoshknab, 
M., Alijani Renani, H. & 
Molazem, Z. 
2015 
Iran 
 

  

The 
Therapeutic 
Relationship 
in the 
Shadow: 
Nurses’ 
Experiences of 
Barriers to the 
Nurse–Patient 
Relationship 
in the 
Psychiatric 
Ward. 
 

Syftet med 
studien var att  
få insikt i 
erfarenheterna 
från 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
psykiatriska 
avdelningar om 
hinder för 
sjuksköterska - 
patientrelation. 
 

 

Design: Kvalitativ  
Urval:  
Legitimerade 
sjuksköterskor 
med minst 6 
månader 
erfarenhet inom 
psykiatrisk 
vårdavdelning. 15 
stycken deltog i 
studien. 
Datainsamling:  
Sjuksköterskorna 
intervjuades 30–
50 min. 
Analys:  Induktiv 
analys av 
materialet. 

15 
(0) 

 

 

Resultat visade att 
sjuksköterskor hade 
problem med 
sjuksköterska - 
patientrelationer. 
Faktorer som 
påverkade detta var 
vårdkultur på 
avdelningen och 
organisation, 
sjuksköterskans 
negativa personliga 
egenskaper, 
otillräckliga 
färdigheter, utmattning 
i arbetet samt negativa 
attityder till 
sjuksköterska - 
patientrelation. 
 

K 
II 



XVI 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Scheerder, G., Van 
Audenhove, C., 
Arensman, E., Bernik, 
B., Giupponi, G., 
Horel, A.C., Maxwell, 
M., Sisask, M., 
Szekely, A., Värnik, A. 
& Hegerl, U.  
2010  
Belgien, Estland, 
Frankrike, Tyskland, 
Ungern, Irland, 
Italien, Storbritannien 
(Skottland), Slovenien 
 

 

  

Community 
and Health 
Professionals’ 
Attitude 
Toward 
Depression: a 
Pilot Study in 
Nine Eaad 
Countries  

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
olikas 
professioners 
attityder mot 
depression 
och jämföra 
dessa med 
professioners 
attityder som 
jobbar inom 
psykiatrisk 
vård.  
 

Design: Kvantitativ 
Urval:  Präst 143, 
Apotekare 91, Polis 
66, Social 393, 
Volontärer 179, 
ungdomsarbetare 
96, Psykisk 
hälsovårdspersonal 
99. sjuksköterskor 
1533. 
Datainsamling: Via 
formulär DAQ. 
Analys:  Materialet 
analyserades med 
hjälp av SAS 9.1, 
Mantel-Haensel 
analys, Levene 
test, Welch test, 
Cochran Mantel-
Haenszel analys 
samt MULTTEST. 
 

2670 
(0) 

 

Resultat av studien 
visade att allmänna 
sjuksköterskor och 
CF:s (olika 
professioner) hade 
mer negativa 
attityder till patienter 
med depression och 
mindre kunskap om 
depressionssymtom 
än professioner som 
jobbar inom 
psykiatrisk vård.  
 

 

CCT 
I 



XVII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 
studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Stenhouse, R. 
2011 
Storbrittanien  

‘They all said 
you could 
come and 
speak to us’: 
patients’ 
expectations 
and 
experiences 
of help on an 
acute 
psychiatric 
inpatient 
ward. 

Syftet med 
studien var att 
presentera 
personers 
förväntningar 
och erfarenhet 
av att vara en 
patient på 
psykiatriska 
avdelningar, 
utvecklingen av 
relationer med 
sjuksköterskorna 
samt hinder för 
detta.  

Design: Kvalitativ 
Urval:  13 personer 
från 18 till 65 år 
gamla med olika 
psykiska diagnoser 
som var patienter 
på psykiatrisk 
akutvårdsavdelning. 
Datainsamling: 
Intervju som pågick 
i 45 minuter upp till 
2 timmar 
Analys:  Holistisk 
analys med Gee’s 
socio-lingvistiska 
teorier. 

16 
(3) 

 

Resultatet visade att 
enligt patienter 
sjuksköterskor var för 
upptagna för att 
kunna prata med 
dem, ge en god 
omvårdnad och stöd. 
Det resulterade med 
att patienter försökte 
söka hjälp hos andra 
patienter som i sin 
tur hade ibland 
negativa 
konsekvenser, 
patienter kände sig 
även avvisande som 
förhindrades god 
relation mellan 
sjuksköterskor och 
patienter samt 
minskade förtroende. 
 

K 
II 



XVIII 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 
datainsamling 

och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Stewart, D., Burrow, 
H., Duckworth, A., 
Dhillon, J., Fife, S., 
Kelly, S., Marsh-
Picksley, S., Massey, 
E., O’Sullivan, J., 
Qureshi, M., Wright, 
S. & Bowers, L. 
2015 
Storbritannien  
 

  

Thematic 
analysis of 
psychiatric 
patients’ 
perceptions 
of nursing 
staff 
 

Syftet med 
studien var att  
undersöka 
patienternas 
uppfattning av 
personalens 
egenskaper och 
arbete och hur 
detta påverkar 
vårdavdelningens 
miljö. 
 

 

Design: 
Kvalitativ 
Urval:  119 
patienter från 
psykiatriska 
avdelningar 
deltog i 
studien. 
Datainsamling:  
Deltagarna 
valdes med 
hjälp av 
personal från 
avdelningen. 
Patienterna 
intervjuades, 
spelades in. 
Bara en 
patient valde 
att inte bli 
inspelad och 
gjordes då 
endast 
anteckningar.  
Analys:  
Intervju 

119 
(0) 

 

 

Resultat visade att 
patienterna såg hur 
sjuksköterskans jobb är 
svår och stressig. 
Patienterna upplevde att 
faktorer som påverkar 
omvårdnaden och miljön 
på avdelningen beror 
bland annat på 
sjuksköterskornas 
tidsbrist, brist på 
kommunikationsförmåga 
och avdelningens 
rutiner. 
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analyserades 
av RA. 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 
studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

White, M.R., 
Stein 
Parbubry, J., 
Orr, F. & 
Dawson, A. 
2019 
Australien  

Working 
with 
consumers 
who hear 
voices: The 
experience 
of early 
career 
nurses in 
mental 
health 
services in 
Australia 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
nyligen examinerade 
sjuksköterskor som 
arbetar inom 
psykiatrisk vård och 
deras erfarenhet av 
att vårda patient med 
hörselhallucinationer. 
 

Design: Kvalitativ 
Urval:  9 
nyexaminerade 
sjuksköterskor som 
har arbetat max 5 år 
inom psykiatrisk vård 
och vårdat en 
patient med 
hörselhallucinationer 
de senaste 3 
månaderna 
Datainsamling: Via 
intervju som 
spelades in. 
Analys:  Tematisk 
analys. Intervju 
inspelning 
bedömdes 5–7 
gånger för att få ett 
tydligt resultat. 

9 
(0) 

 

Studien visade att det 
finns svårigheter för 
sjuksköterskan att 
skapa en terapeutisk 
relation med 
patienten på grund av 
vårdkultur, olika 
attityder, brist på 
kunskap om hantering 
av en person med 
hörselhallucinationer. 
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BILAGA C 

Planeringsdokument 

 

Arbetets titel Frågeställningar Tänkbara sökord/ 
sökformulering och 
synonym 

Typer av information jag 
kan använda mig av  

Tänkbara 
informationskällor 

Sjuksköterskans 
attityd vid mötet 
med en person 
som lider av 
psykisk ohälsa 

Hur ser 
sjuksköterskans 
attityd ut i mötet 
med en person 
som lider av 
psykisk ohälsa? 
 
Hur upplever 
patienten 
sjuksköterskans 
attityder? 
 
Vad beror 
attityden på? 
 
Vad har den för 
inverkan på 
omvårdnad och 
konsekvenser? 
 

Nurse patient 
relation, psychiatric 
nurses, attitude/s, 
psychiatric care, 
nurse/patient, 
hospitals, professional 
patient relation, nurse 
attitude, attitude to 
mental health/ 
illness/ disorder, 
living, experience, 
stigma, nurses roll, 
psychiatric health 
care, quality of care 

Socialstyrelsen, Hälso-
Sjukvårdslagen, 
WHO, 
Folkhälsomyndigheten  
 

CINAHL, PubMed, 
PsycInfo,  
Google scholar 

 


