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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Hälsoskillnader 

där psykisk ohälsa hos specifika och mer utsatta grupper är vanligt. De svårigheter och 

utmaningar som en person med psykisk sjukdom möter, kan omfatta hela dennes liv. 

Konsekvenserna av sjukdomen genomsyrar ofta både arbetsliv, inkomst, sociala relationer 

samt självkänsla. Föreställingar kring patientgruppen föder ett stigma kring psykiska 

sjukdomar och personerna drabbade av sjukdom. Samhällsnormer kan bidra till att 

människor som är avvikande från denna, inte accepteras socialt. Det är något som ofta 

drabbar individer med psykisk sjukdom vilka också kan behöva möta ytterligare 

motgångar om också vårdpersonal likt sjuksköterskor har föreställingar kring 

patientgruppen. Självstigma för personen med psykisk sjukdom följer ofta i spåren av 

samhällets stigmatisering. 

 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters föreställningar om 

personer med psykisk sjukdom.  

 

 

Metod  

 

Litteraturöversikt valdes som metod för detta arbete, med 15 inkluderade artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ metod vilka analyserades med hjälp av integrerad analys.   

 

 

Resultat 

 

Resultaten visade att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kunde besitta 

negativa uppfattningar gentemot personer med psykiska sjukdomar. I den mån dessa 

uppfattningar och attityder ändrades, hade utbildning inom psykiatrisk vård, bestående av 

verksamhetsförlagd placering och teoretiska kurser, påverkan. Kontakt med eller en 

relation till en person eller patient med psykisk sjukdom kunde också påverka 

sjuksköterskornas och sjuksköterskestudenternas åsikter. 

 

 

Slutsats 

 

Resultaten visade att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kunde besitta 

negativa uppfattningar gentemot personer med psykiska sjukdomar. I den mån dessa 

uppfattningar och attityder ändrades, hade utbildning inom psykiatrisk vård, bestående av 

verksamhetsförlagd placering och teoretiska kurser, påverkan. Kontakt med eller en 

relation till en person eller patient med psykisk sjukdom kunde också påverka 

sjuksköterskornas och sjuksköterskestudenternas åsikter. 

 

 

Nyckelord: Psykisk sjukdom, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, stigma.  



    

 

 

ABSTRACT 

 

Background 

 

Poor mental health is in Sweden the most common reason for absence from work. 

Differences in health, with poor mental health found regularly among specific and more 

vulnerable groups, are common occurrences. The difficulties and challenges that present 

themself to a person affected by mental illness can encompass their entire life. The 

consequences of mental illness often permeate work, earnings, social relationships and 

self-esteem. Notions regarding those with mental illness creates a stigma around the 

different illnesses and those afflicted with them. Individuals with mental illness often feel 

they don't fit in with the norms of society, and suffer further blows by being met with 

prejudice and negative attitudes even from care providers – including nurses. Self-stigma 

for the individual suffering from mental illness often follows with society's stigma. 

 

 

Aim 

 

To highlight nurses and nursing students notions towards persons with mental illness. 

 

 

Method 

 

The chosen method was a literature review. It included 15 articles of both qualitative and 

quantitative type. The articles were analyzed by means of integrated analysis. 

 

 

Results 

 

Results showed that both nurses and nursing students could possess negative notions 

towards persons with mental illness. In the way of changing these notions, education in 

psychiatrics by means of either clinical placement or theoretical coursework, was 

influential. Having contact or a relationship with a person or patient with mental illness 

could also be seen influencing the attitudes of nurses and nursing students. 

 

 

Conclusions 

 

Results showed that both nurses and nursing students could have negative opinions 

towards persons with mental illness. To the extent that those opinions could change, an 

education in psychiatric care composed of both clinical and theoretical practice, had an 

effect. Contact with or a relation to a person or patient with mental illness could also affect 

opinions.  

 

 

Keywords: Mental illness, nurses, nursing students, stigma 
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INLEDNING 

 

Psykisk ohälsa står för 40% av sjukskrivningar och klassas enligt Socialstyrelsen (2019a) 

numera som en av de större folksjukdomarna. Behovet av kompetent personal ökar i 

samband med en större andel personer med psykiatriska behandlings- och vårdbehov 

(Socialstyrelsen, 2019a). 

Under samtliga VFU-perioder författarna haft i egenskap av sjuksköterskestuderande, har 

vi båda upplevt att relationen mellan sjuksköterska och patient är väldigt viktig, utifrån 

många aspekter. Vi har båda iakttagit att patienter öppnar upp om sina problem olika 

mycket beroende på hur bra relation de har till sjukvårdspersonalen – och hur detta kan 

kopplas till kommande behandling och vård. Vi valde att utgå från sjuksköterskans 

perspektiv och hur denne ser på en patient med psykisk sjukdom. Intressanta 

frågeställningar ansåg vi vara vilka föreställningar och uppfattningar sjuksköterskan har, 

gentemot berörd patientgrupp. Föreställningar kring olikheterna hos oss som människor är 

relaterat till samhällsnormer och kulturer vi på skilda sätt berörs av genom hela livet. 

Dessa präglar inte bara människan i allmänhet utan även professioner i nära kontakt med 

patienter. För att kunna ta del av utvecklingen av vad som påverkar dessa, inkluderades 

även sjuksköterskestudenter i denna litteraturöversikt. På grund av begreppsvariabler 

referenser emellan, förtydligar vi här, att vi använder oss av Socialstyrelsens (2017) 

definitioner av både psykisk ohälsa och psykisk sjukdom där psykisk ohälsa är ett 

paraplybegrepp inbegriper bland annat psykisk sjukdom vilket även vidare förklaras mer 

fördjupat under stycket ”Att skilja på begrepp inom psykisk ohälsa”.  

 

 

BAKGRUND 

 

Hälsa hos Sveriges befolkning 

 

Folkhälsomyndigheten (2019a) rapporter om en positiv trend inom hälsa hos landets 

befolkning där medellivslängden mellan år 2006 - 2017 ökade med 1,6 år och att 

dödligheten i förtid under nämnd period, sjönk. Den psykiska hälsan verkar inte följa den 

utvecklingen, då nedgång inte setts i antalet suicid per 100 000 personer. Enligt vidare 

statistik från Folkhälsomyndigheten (2019b) visar att totalt 17 % av Sveriges befolkning i 

åldrarna 16 - 84 år upplevde att deras psykiska hälsa var nedsatt. Folkhälsomyndigheten 

(2019c) rapporterar om fortsatta hälsoskillnader mellan människor i Sverige - psykiatriska 

diagnoser är i landet den vanligast förekommande anledningen till sjukskrivning. 

Människor med psykisk ohälsa finns i alla samhällsklasser men psykisk ohälsa är 

överrepresenterad hos personer med ekonomiska problem, för människor med otillräckligt 

socialt nätverk, en osund livsstil, låg sysselsättning och utbildning samt hos de med 

hälsoproblematik av somatisk karaktär. Många av de faktorer som innebär risker för att 

drabbas av psykisk ohälsa kan förhindras. För att uppnå lika villkor behöver vissa grupper 

fler och större insatser än andra (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Det har fastställts att 

inkomstnivå och hierarkisk placering i samhället har samband med psykisk ohälsa samt 

suicid. Kön och sexuell läggning påverkar tillgång till de viktiga faktorerna sysselsättning 

och inkomst vilket därmed bidrar till ojämlikheter i möjligheterna att leva med psykisk 

hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019d).  

 

World Health Organization (2020) anser att god hälsa inte är uppnådd om inte också den 

psykiska hälsan är god. En persons subjektiva upplevelser av psykiskt välbefinnande är det 
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som definierar en persons psykiska hälsa och inte frånvaro eller närvaro av psykiska besvär 

eller psykiska sjukdomar. Vidare betonar de att psykisk hälsa berör alla och påverkar inte 

bara människorna som lever med det utan även deras karriärer och produktiviteten i 

samhället som helhet. Sverige har höga ambitioner att genomföra Agenda 2030, de globala 

målen för hållbar utveckling innehållande 17 mål. Mål 3 “Hälsa och välbefinnande”, 

delmål 3.4 syftar till att främja psykisk hälsa och välbefinnande (United Nations, u.å). 

 

 

Att leva med psykisk sjukdom 

 

Samhällsinkludering och social samhörighet som mål 

För många som lever med psykisk ohälsa är det svårt att hitta en tillhörighet i sociala 

sammanhang. Jämfört med resten av befolkningen har de drabbade av psykisk ohälsa ofta 

en sämre ekonomisk situation vilket kan leda till ofrivillig isolering, eftersom många 

former av gemenskap kan vara beroende av en persons ekonomiska situation. Utbildning, 

föreningsliv och liknande innebär kostnader som de drabbade inte alltid kan prioritera. 

Detta leder till ett försämrat socialt umgänge. Okunskap eller fördomar kring psykisk 

ohälsa påverkar också dessa personers situation. Det kan bli skambelagt eller ses som tabu 

att tala om sitt psykiska mående, och många kan känna en oro inför relationer med både 

närstående och andra (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Arbetslöshet var den mest 

betydande faktorn för nedsatt livskvalitet för patienter drabbade av depressioner eller 

schizofrenispektrumsjukdomar enligt en studie av Holubova et al. (2016). I ett antal 

pilotstudier utförda på begäran av WHO studerades behandlingen och former av 

livsanpassning för personer diagnostiserade med schizofreni i utvecklingsländer, i ett 

försök att se huruvida skillnaden i behandling jämfört med i-länder där schizofreni ofta ses 

som något som inte går att överkomma, gav mätbara resultat. Studien visade högre grad av 

återhämtning, särskilt i mindre befolkade regioner (Tekin, 2018). En hypotes för att 

förklara dessa resultat är att återhämtningen förstärks av det Tekin (2018) sammanfattar 

som väsentligt för återhämtning och för att reducera stigma - 1. Att meningsfullt kunna 

inkluderas både i samhället och i arbetslivet, 2. deltagande i ”helande ritualer” samt 3. 

balans i negativa (och positiva) åsikter om personen med psykisk sjukdom bland 

familjemedlemmar och i personens sociala sammanhang. Resultaten från Tekins (2018) 

studie stärks av en översikt av narrativ litteratur av och om personer med psykiska 

sjukdomar (däribland bipolär sjukdom och schizofreni). Emedan detta inte kan 

generaliseras i för hög grad och anses vara allmängiltigt, så är tematiken i studiernas 

resultat och i litteraturfynden i många fall samstämmiga. En känsla av normalisering, att ha 

ett socialt sammanhang och ett arbete som kan anpassas utifrån personens förutsättningar 

är avgörande faktorer för att kunna leva vad som beskrivs som ”ett framgångsrikt liv med 

sjukdom” - det vill säga att finna en plats i samhället där personen kan vara delaktig med 

närapå samma förutsättningar som andra (Tekin, 2018). 

 

Fysiska och sociala konsekvenser av att leva med psykisk sjukdom 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) beskriver att personer med långvariga psykiska 

sjukdomar är en identifierad riskgrupp som ofta har samsjuklighet och således kräver även 

somatisk vård. Dessa personer kan också ha nedsatt kognitiv förmåga vilket kan påverka 

deras möjlighet att både förstå och möjliggöra sig vård på bästa sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt forskning är kortare livslängd och för tidig död 

allvarliga konsekvenser eller aspekter av långvarig psykisk ohälsa, särskilt vid tillstånd 

som t.ex. schizofreni (Ösby, Westman, Hällgren & Gissler, 2016). I Holubova et al. (2016) 

studie sågs ett generellt mönster där patienters släktingar, allmänheten och ibland även 



 3 

vårdpersonal uppvisade ett avvikande beteende mot patienterna. Även stereotypa fördomar 

och attityder gentemot personer med psykisk sjukdom konstaterades (Holubova et al., 

2016).  

 

Levander, Adler, Gefvert och Tuninger (2008) skriver om ett patientfall där en 38-årig man 

med fastställt vanföreställningssyndrom samt omfattande aggressionsproblematik. Han 

dömdes till rättspsykiatrisk tvångsvård för mordet på sin hustru och var tidigare dömd för 

flera fall av misshandel däribland hustrumisshandel. Efter ett års behandling bedömdes 

mannen ha genomgått en tydligt, märkbar förändring i form av ett stillsamt beteende med 

hjälp av en låg dos av antipsykosläkemedel (Levander, Adler, Gefvert & Tuninger, 2008). 

En kvinna diagnostiserad med schizoaffektivt syndrom benämnde sina sjukdomsepisoder 

av psykoser för psykiska förkylningar för att tydligare skilja på hennes “normaltillstånd” 

och “sjukdomstillstånd”. Hon upplevde en positiv skillnad i hennes självbild när hon inför 

andra började beskriva att hon har schizoaffektivt syndrom jämfört med hennes tidigare 

sätt att uppge att hon var schizoaffektiv. Hon är inte sjukdomen utan hon har den 

(Skärsäter, 2014). 

 

Attityder och information sprids idag via media, främst internet och TV men också via 

tidningar och tryck. I form av populärkultur kan information eller lärdomar om psykisk 

hälsa spridas till konsumenter, som tidigare kan ha varit svåra att nå – dessutom kan fler 

nås av informationen (Feldman & Crandall, 2007). Rogers och Pilgrim (2014) hävdar att 

en negativ kontext kring psykiska sjukdomar kan bli självförstärkande i media, med hjälp 

av hur nyheter formuleras och får en inövad vinkel. På samma sätt som tidningar kan 

undvika att rapportera om självmord – för att inte ”inspirera” till ökad suicidalitet – kan 

kopplingar mellan diagnosticeringen av vissa psykiska sjukdomar och aggression eller våld 

återskapas i nyhetsrapportering (Rogers & Pilgrim, 2014).  

 

 

Hur individer med psykisk sjukdom vårdas 

 

I Sverige har, enligt Allgulander (2019), människor med psykisk ohälsa traditionellt sett 

vårdats på institutioner. Avinstitutionaliseringen hade sin början i mitten av 1960-talet, då 

uppbyggnaden av mentalsjukhus och slutenvårdsplatser avstannade till förmån för 

uppstarten av en omorganisering inom den psykiatriska vården. Det psykiatriska 

vårdsystemets omvandling ledde senare till att psykiatrisk vård i öppnare former bedrevs; 

öppenvård, slutenvård och hemsjukvård. Psykiatrisjuksköterskans arbetsfält är således till 

viss del även förflyttad till människors hem likväl som på vårdcentral och sjukhus. Inom 

primärvården behandlas människor med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. På sjukhus finns 

avdelningar för personer med måttlig till svår psykisk ohälsa med möjlighet att kunna 

skrivas in under viss tid. En patient med psykisk sjukdom kan få vård genom de olika 

formerna. En psykisk sjukdom kan gå i skov, där perioder av förvärrat tillstånd kan 

uppkomma stundvis varpå behovet att skrivas in i slutenvården för intensivare och mer 

kontrollerad behandling kan vara det bästa för patienten en tid. En annan period i dennes 

liv, kan det räcka med kontakt med öppenvården och/eller hemsjukvård. Vårdformen 

anpassas efter patientens behov (Skärsäter, 2014).  

Hälso- och sjukvårdslagen säger att hälso- och sjukvårdsverksamhet skall ”bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet” (HSL, SFS, 2017:30) 1 §, kap. 5). 

Den psykiatriska vården är enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) 

självvald och frivillig förutom vid särskilda fall då så kallad psykiatrisk tvångsvård [LPT] 
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(SFS, 1991:1128) eller rättspsykiatrisk vård [LRV] (SFS, 1991:1129) kan behöva bedrivas. 

Även lagen om vård av missbrukare [LVM] (SFS, 1988:870) och vård av unga [LVU] 

(SFS, 1990:52) ger utrymme att vårda individer mot sin vilja. Anledningen till att 

tvångsvård bedrivs är för att antingen skydda den enskilda individen eller att skydda andra 

från individen (Allgulander, 2019).  

 

Lagrum används också för att skydda patienter. Patientlagen (SFS 2014:821) innefattar att 

en patient skall ha tillgång till förståelig information, liksom möjligheten att själv välja 

vård. Patientens samtycke och delaktighet blir en prioritering, och lagen verkar för att 

stärka patienten och hens ställning, samt att i möjligast mån försäkra tillgången på god 

vård till flest möjliga. Dessa möjligheter till val inom vården används också för den 

psykiatriska vården, vilket ger patienter möjligheter att söka vård på andra orter eller hos 

andra vårdgivare. Trots att lagen ger rätten att fritt söka vård, innebär den dock inte att viss 

(specialiserad) vård skall givas eller garanteras (Patientlagen, SFS 2014:821). 

 

 

Stigmatisering vid psykiska sjukdomar/psykisk ohälsa 

 

En av de mest accepterade definitionerna av stigma är den som sociologiprofessorn 

Goffman formulerade år 1963, att stigma är ett personlighetsattribut som vanryktar en 

person och reducerar denne från en komplett person, till en ”besudlad” och borträknad dito 

(Goffman, 2011). Stigmatisering kan definieras som fördomar eller attityder som 

attribueras till en person eller grupp av personer som uppvisar beteende eller andra 

markörer, som skiljer dem från normen (Ahmedani, 2011). Pachankis et al. (2017) vill 

definiera stigmans markörer inom olika dimensioner – detta ”märke”, eller markör, gör att 

personen som ”bär” markören i vissa kontexter ses som inkomplett och reducerad i 

människovärde (Pachankis et al. 2017). Kategoriseringen av stigma kan leda till att 

fördomar och stereotyper uppstår kring de med samma markörer, varav en av de 

dimensioner som markörerna kan indelas i är ”fara” (Harper, 1987). Någonting som 

upplevs som annorlunda eller avvikande från en social norm kan också uppfattas som 

farligt eller smittsamt – draget till sin spets skapas då fördomar kring markören och 

fördomarna kan i sin tur leda till att de stigmatiserade uppfattas som farliga eller aggressiva 

(Pachankis et al. 2017). Feldman och Crandall (2007) visar med sin forskning att desto 

farligare en person med psykisk sjukdom uppfattas vara, desto mer villiga är andra 

människor att stöta bort personen. 

 

Stigmatisering kan ha en påverkan på en person på olika nivåer, som påverkar samtidigt. 

En person som anses “stigmatiserad” kan påverkas inombords (själv-stigma), 

mellanmänskligt (påverkan på relationer med andra) samt på en strukturell nivå (genom 

t.ex. att bli exkluderad) (Livingstone, 2013). Enligt resultat från en studie (Wong, Collins, 

Cerully, Yu & Seelam, 2018) i Kalifornien påverkar stigmatiseringen av psykisk ohälsa 

framförallt ungdomar, etniska minoriteter och män från att uppsöka hjälp vid upplevda 

psykiska besvär. En annan studie pekar på att stigmatisering av patienter med psykisk 

ohälsa skapar allvarliga hinder för dessa patienters möjlighet att kunna få god och rättvis 

vård och att dessa fördomar eller förutfattade meningar även skapar problem för 

omvårdnadspersonalen (Knaak, Mantler & Szeto, 2017). En studie av Holubova et al. 

(2016) med patienter drabbade av depressioner eller schizofrenispektrumsjukdomar fann 

att hos patientgrupperna där hög grad av självstigma finns, hade dessa accepterat de sociala 

fördomarna om deras psykiska problematik varvid även tänkbar möjlighet till behandling 

med framgångsrik utgång, av dem inte sällan sågs som osannolik. Känslan av 
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underlägsenhet och skam för att en psykisk störning/sjukdom drabbade många av de 

utsatta. Hos patienter med schizofrenispektrumsjukdomar sågs självstigmat vara högre än 

hos patienter med depressiva störningar. En tydlig korrelation kunde utläsas i studien i att 

ju högre självstigma en patient hade desto lägre skattade de sina liv som glädjefulla och 

uppfyllande (Holubova et al., 2016). 

 

 

Att skilja på begrepp inom psykisk ohälsa 

 

För att få en översikt av de begrepp som används inom det valda ämnesområdet tydliggörs 

definitioner i detta stycke, för att förenkla förståelsen av dessa. Definitionerna av psykisk 

ohälsa och psykisk sjukdom samt vad begreppen innefattar skiljer sig ofta, referenser 

emellan, vilket tydliggörs i detta stycke.  

 

Socialstyrelsen (2017) beskriver begreppet psykisk ohälsa innefattande lindriga psykiska 

besvär såsom ångest, oro och sömnsvårigheter vilka inte sällan är övergående, till svårare 

symtom som utgör psykiatriska diagnoser för psykiska funktionsnedsättningar och 

psykiska sjukdomar. Psykiska sjukdomar är i regel mer långvariga eller livslånga med 

exempel som schizofreni, depression och bipolär sjukdom. Denna definition efter enande 

mellan forskningsråd och myndigheter i Socialstyrelsens rapport “Allmänhetens kunskaper 

om psykiska sjukdomar samt attityder till och avsikter för framtida beteenden gentemot 

personer med psykisk sjukdom; Befolkningsundersökning 2017” (Socialstyrelsen, 2017). 

Allgulander (2019) påtalar att begrepp inom psykiatrisk vård ofta benämns med syndrom, 

psykiska störningar eller funktionsnedsättningar enligt nedan.  

• Psykiska besvär som är svårdefinierade kan uttryckas som syndrom. 

• Vid nedsatt funktion av processer av typerna psykologiska, biologiska eller 

utvecklings, kan den psykiska funktionsförmågan ha skadats varvid psykisk 

störning snarare används som begrepp.  

• Med funktionsnedsättning menas att en person drabbas av hinder av olika slag i 

exempelvis studie- eller arbetsförmåga, bevarande av sociala relationer och 

möjlighet att tillgodose sig fritidssysselsättningar.  

Begreppet sjukdom är generellt mer tydligt avgränsat än föregående begrepp och används 

främst inom psykiatrisk vård vid benämning av bipolär sjukdom (Allgulander, 2019).  

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) använder sig av begreppet ”psykisk ohälsa” som ett 

samlingsbegrepp av olika tillstånd av psykisk karaktär av varierad grad samt “psykiska 

sjukdomar” vid beskrivning av bland annat schizofrenisjukdomar.  

 

Kategorisering av psykisk ohälsa  

Internationella diagnossystem klassificerar diagnoser inom psykiatrisk vård utifrån dess 

diagnostiska kriterier. WHO’s International Classification of Diseases (ICD) och 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som den amerikanska 

psykiatriska yrkesföreningen framställt är två av de diagnossystem som används 

(Socialstyrelsen, 2019b). Allgulander (2019) uppger att ordet diagnos på grekiska blir 

genom (dia) kunskap (gnosis). För att konstatera sjukdomstyp används diagnostik som 

liksom läkekonsten har sin uppkomst under antikens tidsepok. Kategorier av symtom och 

avvikelser är vad som utgör uppbyggnaden av diagnossystemen ICD och DSM. Specifika 

kriterier, olika för var diagnos, skall uppfyllas för att uppnå en psykiatrisk diagnos och 

sätts efter bedömning av läkare. Kriterierna utgörs av subjektiva och objektiva fynd, på en 
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persons möjligheter att kunna utföra ett arbete, studier, hantera relationer på och hur denne 

nyttjar sin fritid. Dessa aspekter ses till vid bedömandet såväl som personens beteende, 

dennes symtom, eventuell samsjuklighet mellan kropp och psyke, olika personlighetsdrag, 

om substansbruk finns och eventuella övriga omgivande omständigheter (Allgulander, 

2019). 

Levander, Adler, Gefvert och Tuninger (2008) skriver om psykiatriska diagnoser 

(innefattande psykiska sjukdomar) som en definierad psykisk störning enligt 

klassifikationssystemen DSM och ICD-10 redovisad utefter tecken, symtom och 

funktionsvariabler. Gränsen för när dessa objektiva och subjektiva kännetecken går från att 

vara psykiska besvär till att bli en psykisk sjukdom kan ibland vara diffus. Ett visst antal 

kännetecken finns fastställt per diagnos vilka skall uppfyllas för diagnosticering (Levander 

et al., 2008). 

 

 

Teoretisk utgångspunkt med människan i fokus 

 

Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Martha Rogers var den som först benämnde 

omvårdnad som ett kunskapsområde. Enligt Rogers har omvårdnad utvecklats från att vara 

något någon gör till något någon vet – alltså måste en veta för att kunna göra. Hon ansåg 

omvårdnaden vara en humanistisk vetenskapsdisciplin och patienten centrat av 

sjuksköterskans syfte. Enligt Rogers är omvårdnad tillägnat att stödja, upprätthålla och 

främja människans hälsa liksom att bidra med terapeutiska, utvärderande och 

rehabiliterande handlingar eller tjänster till människor. Vidare skulle 

sjuksköterskeprofessionen syfta till att för individer, familjer och grupper assistera med 

insatser som hjälper dem att nå sin potentiella maximala grad av välbefinnande. För att 

kunna göra detta måste omvårdnadsteorier formuleras, och Rogers hävdar att kunnande 

inom omvårdnad är oumbärligt för allmänhetens väl. Att försöka förstå människan och 

hennes värld motiveras också med humanistiska värderingar, vilket enligt henne ökar 

vikten av att utveckla omvårdnadsteorierna. Enligt Rogers försöker omvårdnadsvetenskap 

och teoretisering inom ämnet utveckla den kunskap och vetenskap kring människan samt 

världen omkring människan som har relevans för omvårdnad (Rogers, 1970). 

 

Martha Rogers teori kan kort sammanfattas enligt följande centrala begrepp: 

 

• Kunna för att veta 

• Individens interaktioner i symbios/resonans med omgivningen 

• Människan/individen som ”enhetlig” - personcentrerad fokusering 

 

Betoningen i Rogers teorier finns inte främst på att formulera idéer kring hälsa och 

sjukdom utan istället på att förklara livsprocesser hos en människa som parallellt löper med 

omgivningens föränderlighet. Detta perspektiv ansåg Rogers kunde hjälpa sjuksköterskan 

att se enhetlighet hos människor och dess omgivning. Hon betonar även vikten av att 

teoretisera kunskap inom sjuksköterskeprofessionens vetenskapliga grund och att 

erfarenhet inte kan ersätta teoretiskt lärande. Synen på hur människan interagerar med 

universum som ett öppet flöde, i ständig interaktion, menade Rogers också kunde hjälpa 

sjuksköterskan att förstå processerna varje människa går igenom (Rogers, 1970). 

Rogers teorier centreras på människan som en helhet, en ”enhetlig” person i symbios med 

sin omgivning. Att identifiera vad människan, individen, stod i helhet eller dissonans med 
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var viktigt, och är en teori som kan vidareutvecklas till konkret omvårdnad. Enligt Rogers 

förkroppsligade begreppet ”nursing” – vilket var ett deskriptivt, förklarande och 

förutsägbart område – både konsten av omvårdnad och dess mer abstrakta kunskapsbas, 

liksom omvårdnadens vetenskapliga sida. Dessa skulle sammanfogas för att nyttjas i 

omvårdnaden av människor. Enligt Rogers skulle positiva hälsoåtgärder fokuseras på att 

förstå olika individers skillnader, och hjälpa personer att utveckla mönster där deras liv 

kunde koordineras med eventuella förändringar i deras miljö och omvärld, i motsats till att 

hamna i konflikt med dessa förändringar. Individer skulle sträva efter att leva i en symbios 

eller harmoni med sin omgivning, oavsett hur den såg ut. Rogers var dock medveten om 

svårigheterna som fanns – och fortfarande finns – i omvärlden, vilket kunde göra det svårt 

för en individ att finna denna harmoni. Däremot ansåg hon att omvårdnad inte skulle 

fokusera på varken diagnoser eller en underliggande patologi, utan se till människan som 

helhet. Diagnostisering och patologi kunde vara redskap för att uppnå bättre omvårdnad, 

men skulle inte ligga till grund för hur sjuksköterskor såg på eller vårdade patienter 

(Rogers, 1970). 

 

Vid mötet med personer med psykisk sjukdom skulle delar av Rogers omvårdnadsteori 

kunna vara användbar för sjuksköterskor i form av Rogers sätt att se på människan och 

hennes livsprocess, på hur omgivningen en lever i påverkar och har påverkat vem personen 

är idag. Sjuksköterskor kan hämta inspiration från Martha Rogers fokus på att främja hälsa 

hos alla människor oberoende av dennes livssituation. För att ytterligare främja olika typer 

av religioner och livsåskådningar inom vården samt att stödja människors olikheter, kan 

existentiell filosofi vara användbar (Rogers, 1970). Att veta för att kunna göra, kan 

appliceras på fördomar genom att ökad kunskap leder till en större medvetenhet kring både 

den egna rollen och professionen liksom kring vilka attityder en sjuksköterska 

kommunicerar. Då tillämpning av vetenskap sågs som “konsten i omvårdnad” av Martha 

Rogers, kan det i nutid jämföras med de höga kraven på att evidensbaserat fakta nyttjas 

under utvecklandet av omvårdnadsvetenskapen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Den värdegrund Martha Rogers står för i sitt sätt att beskriva människan, är relevant i 

förhållande till att som sjuksköterska se på samt bemöta personer som lever med psykisk 

sjukdom. Att skildra människan som en helhet och inte som ett objekt med eller utan 

symtom är av största vikt vid interagerande med drabbade. Av dessa anledningar kommer 

Martha Rogers omvårdnadsteori användas till resultatdiskussionen. 

 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Svensk lagstiftning fastställer att vården ska ”främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen” (HSL, SFS 2017:30). Definierat finns också att ”vården 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet” (HSL, SFS 2017:30). Således finns ett lagstadgat ansvar för att sjuksköterskor 

skall bedriva god vård och främja för att patienter skall få känna sig både sedda och tryggt 

bemötta när de söker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) 2 §, kap. 3, så ska hälso- och sjukvården arbeta 

förebyggande mot ohälsa. Hälso- och sjukvården och dess personal ska bistå med insatser 

främst inriktat på socialt utsatta grupper, vilket också anges i Hälso- och sjukvårdslagen, 

där en god hälsa och vård för alla människor på lika villkor, är målet (HSL, SFS, 2017:30, 

kap. 3 , 1 §). För att både stärka och bevara sjuksköterskeyrkets legitimitet liksom dess 

förankring i evidensbaserad och säker vård finns etiska koder framtagna, som syftar till att 

få en gemensam grund för både det konkreta arbetet så väl som en universal värdegrund. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2014) definierar i koden att en sjuksköterskas fyra 

grundläggande ansvarsområden är ”att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande”. I samtliga av kodens områden återkommer respekten för människors 

olikheter, och det står uttryckligen att sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att 

främja de insatser som ”tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara 

befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov” (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En 

sjuksköterska har sex olika kärnkompetenser, som ska innefatta samtliga kunskapsområden 

och finnas representerade under utbildningen. Dessa kompetenser är samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik och personcentrerad vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Nedan beskrivs de fem förstnämnda 

kompetenserna kortfattat samt den sistnämnda kompetensen personcentrerad vård något 

mer fördjupat då den har stor relevans för omvårdnad och vård inom psykiatrisk vård: 

• Samverkan i team innebär att en sjuksköterska skall kunna verka i en grupp och 

främja både andra sjuksköterskors och professioners kompetenser. Gentemot 

patienter skall sjuksköterskan kunna prioritera och samordnar utifrån patientens 

förutsättningar, liksom sjuksköterskan måste kunna kommunicera både med 

kollegor, andra yrkens representanter, patienter och deras närstående 

 

• Evidensbaserad vård hör samman med säker vård och bygger på att den vård 

sjuksköterskan ger ska kunna generaliseras och vara det bästa och mest 

nyttobaserade alternativet för patienten. Den vård som ges skall vara baserad på 

vetenskap och väl beprövade erfarenheter - denna kärnkompetens ställer också 

kravet på sjuksköterskor som källkritiska och villiga att fortsätta lära sig 

 

• Förbättringskunskap vidareutvecklar de övriga kompetenserna och innebär att 

omvårdnad ska fortsätta utvecklas från den evidensbaserade vården. Detta 

inkluderar dokumentering och systematiskt arbete för att förbättra även miljön, i 

vilken sjuksköterskan och patienter vistas, såväl som att ifrågasätta och kritiskt 

granska 

 

• Vårdskador, risker och och förbättringar sammanfattas under kompetensen säker 

vård. En sjuksköterska ska ha en riskmedvetenhet, och vara beredd att hantera 

situationer som är riskabla eller där vårdskador kan uppstå - exempelvis vid 

läkemedelshantering. Säker, standardiserad dokumentation och tydlig 

kommunikation räknas också till säker vård 

 

• En sjuksköterska bör inte stagnera i sin utveckling, utan fortsätta utvecklas i takt 

med att också professionen utvecklas. Dokumentation, informationsöverföring och 

lagrum kan räknas till informatik, kring vilka sjuksköterskor måste hålla sig 

uppdaterade - områden vilka också kan kopplas till säker vård  

 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att en sjuksköterska bör arbeta utifrån patienten som person. 

Enligt patienter som har behandlats personcentrerat så upplevde de både ökad vårdkvalitet 

och livskvalitet (Poochikian-Sarkissian, Sidani, Ferguson-Pare, & Doran, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen (2019c) är personcentrerad vård och omsorg, likt jämlik och säker vård, 

fundamentala delar till att erbjuda god vård. När vården är personcentrerad utgår den ifrån 
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ett arbetssätt där patientens autonomi och medbestämmande ligger som grund. 

Vårdpersonalen ser till en patients behov och resurser, med individuell anpassning av vård 

och behandling genom att patienten är delaktig och har inflytande på vården vilket i sin tur 

ökar följsamhet till behandling och även patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2019c). 

Ekman (2014) beskriver en del av den personcentrerade vården som ett partnerskap mellan 

vårdgivare och patient, men betonar vikten av förståelsen av att begreppet patient är en roll 

som innehas av en person. En person är en identitet och något någon är - en individ med en 

livsberättelse, samlade erfarenheter, livskunskaper m.m. - medan patient är någonting 

någon kan vara, en temporär eller återkommande roll (Ekman, 2014).  

Psykiatrisk omvårdnad 

En person med långvariga sjukdomstillstånd medför också ett arbete långsiktigt. En 

skriftlig, individuell vårdplan upprättas av flera vårdaktörer ihop med personen ifråga i 

möjligaste mån. Sjuksköterskan kan ta hänsyn till de uppsatta mål som upprättats och 

sträva efter dem, i omvårdnadsarbetet med patienten. Ett personligt ombud bör närvara vid 

upprättande av vårdplan och ibland även socialtjänsten då behov finns (Allgulander, 2019). 

En vårdplan bjuder in den sjuke till delaktighet och medbestämmande i sitt eget liv, där 

målen som sätts upp hjälper till att tydliggöra personens situation för patienten själv. Att ha 

mätbara mål innebär också att förändringar i mående och funktioner kan demonstreras 

samt att utvärderingar av målen kan utföras. Utvecklande och stödjandet av autonomi hos 

individen stöttas för att denne skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt 

(Skärsäter, 2014).  

 

Sjuksköterskan har enligt Skärsäter (2014) en stödjande roll i vårdandet av personer inom 

psykiatrisk vård. Vid all omvårdnad av personer med psykisk sjukdom (psykisk ohälsa) är 

mötet mellan patient och vårdpersonal en viktig komponent. Ett partnerskap eftersträvas 

där respekt för varandras kunskap får plats. En patient är expert på sin egen person och 

dennes behov liksom sjuksköterskan har erfarenhet och teoretisk kunskap om aktuellt 

sjukdomstillstånd. Patientens livsberättelse är en viktig källa för sjuksköterskan att hämta 

essens ur vid strävan att förstå patientens resonemang, behov och mål såväl som vilka 

hälsofrämjande resurser denne har som kan fokuseras på. Ett möte skapar en relation. 

Vikten av att mötet är gott, är således stor. Vidare är respekt, lyhördhet, empati, 

bekräftelse, utrymme för patientens integritet samt behovsanpassad omvårdnad önskvärda 

komponenter från en sjuksköterska under behandling av personer med psykisk sjukdom 

(Skärsäter, 2014).  

Skärsäter (2014) beskriver att en person med psykisk ohälsa som behandlas av en 

psykiatrisjuksköterska har i flera studier visat sig få mer fördelaktigt stöd för att avhjälpa 

problem och vända dennes sociala problematik till det bättre, än vid behandling av en 

distriktsläkare (Skärsäter, 2014).  

 

Sjuksköterskestudenter 

Socialstyrelsen (2020) redogör för kriterierna att få arbeta som sjuksköterska i Sverige då 

yrket är en skyddad titel. Utbildningen till sjuksköterska sker på högskola eller universitet 

och efter avslutad sjuksköterskeexamen görs en ansökan om legitimation hos 

Socialstyrelsen. En legitimation visar att en person innehar kompetensen som krävs för 

yrket. Sjuksköterskeutbildning kan utföras i annat land där sjuksköterskan kan ansöka om 

svensk legitimation i Sverige hos Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2020). Upplägget av 

kurser under grundutbildningen till sjuksköterska ser något olika ut beroende på lärosäte. 

På exempelvis Sophiahemmet högskola (2020) består utbildningen av 6 terminer, 3 års 

utbildning på heltid med totalt 180 högskolepoäng. Under termin 4 utbildas 
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sjuksköterskestudenter inom psykisk ohälsa samt utför VFU inom psykiatrisk vård 

(Sophiahemmet högskola, 2020).  

 

Psykiatrisjuksköterska 

Efter grundutbildning och erhållen legitimation från Socialstyrelsen (2018), finns möjlighet 

att inrikta sig till specialistsjuksköterska för ytterligare spetskompetens inom något särskilt 

område. Psykiatrisjuksköterska är en typ av specialisering att vidareutbilda sig till för 

fördjupning inom psykiatrisk vård som innebär 60 ytterligare högskolepoäng på högskola. 

I dagsläget finns inget krav på att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård skall vara 

specialistutbildade till psykiatrisjuksköterskor utan grundutbildning är tillräcklig 

(Socialstyrelsen, 2018).   

 

 

Problemformulering 

 

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter möter under sitt yrkesliv, respektive under 

utbildning, patienter med psykiska sjukdomar. När felaktiga uppfattningar om sjukdomar 

finns, riskerar vården att inte bli så jämlik som den etiskt och lagstadgat skall vara. När 

människor avviker från samhällsnormer kan stigmatisering skapas utifrån fördomar som 

tillskrivs de som uppvisar ett beteende eller andra särskiljande kännetecken som avviker 

från rådande ideal och norm. Den generella bilden av personer med psykisk sjukdom kan i 

sin tur även ha inverkan på föreställningar om patientgruppen hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Vissa fördomar kring individer med psykiska sjukdomar 

reproduceras och vidmakthålls av media, vilket påverkar både de drabbade av sjukdomarna 

men också resten av samhället. Förutfattade föreställningar kan påverka den vård och 

behandling som ges till dessa individer, samt inverka på sjuksköterskors sätt att arbeta. Att 

som sjuksköterska eller sjuksköterskestudent sätta etiketter på patienter utifrån diagnos kan 

verka som ett hinder till att kunna ha en holistisk syn på människan, att arbeta 

personcentrerat samt att följa de lagar som omfattar hälso- och sjukvården. Människor med 

psykisk sjukdom drabbas ofta negativt och upplever nedsatt livskvalitet, som konsekvens 

av sjukdomen och de föreställningar som kan finnas kring den. Sjukdomens begränsningar 

bildar mer utrymme för grogrund till ytterligare instabilitet i den psykiska hälsan - 

personen behöver både hantera sjukdomen och dess konsekvenser såväl som det stigma 

som kan förknippas med dessa diagnoser. Stigma kan leda till att personer med psykisk 

ohälsa inte söker hjälp vilket omöjliggör sjuksköterskans omhändertagande och vård av de 

patienterna.  

 

Målet med denna litteraturöversikt är att lära oss mer om generella föreställningar hos 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kring personer med psykiska sjukdomar. Om vi 

som blivande sjuksköterskor kan vara medvetna om strukturella problem kopplade till 

förutfattade föreställningar gällande patientgruppen, kan vi förhoppningsvis agera för att 

motarbeta dessa. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters föreställningar om 

personer med psykisk sjukdom.  
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METOD 

 

Design 

 

Litteraturöversikt valdes som design för att meningsfullt både kunna granska och 

teoretisera arbetets valda syfte. En litteraturöversikt kan bidra till att kunna få en djupare 

inblick i ett område utan att själv nödgas bedriva samma mängd eller variant av 

undersökning eller forskning. Då litteraturöversikten inriktades på ämnesområden med 

stora utbud av material tillgängliga var litteraturöversikten ett bra val av design för att 

kunna begränsa uppsatsen till enbart sådan forskning som var relevant för 

problemformuleringen och syftet. Resultaten av en litteraturöversikt kan ge upphov till 

möjligheten att överföra materialet till andra sammanhang och populationer inom 

exempelvis utvecklingsarbeten inom området (Kristensson, 2014). 

 

I denna litteraturöversikt inkluderades både kvantitativa och kvalitativa studier för ökad 

bredd inom utvalda ämnesområden, då dessa metoder kompletterade varandra. Studierna 

speglade olika antaganden om kunskap då perspektiven skiljde sig åt. I dessa studier 

beskrevs och tolkades ett fenomen med avsikt att begripa och tydliggöra det. Kvalitativ 

forskning har ofta studiedeltagares perspektiv som grund för kunskap där det centrala är 

deltagarnas uppfattningar. Kvantitativ forskning innebär insamlad kvantifierbara data, 

såsom statistiska resultat, vilka kan generaliseras på en större mängd människor (vilket inte 

kvalitativ forskning på samma sätt kan). Perspektivet i kvantitativa studier är således en 

objektiv bedömning av något mätbart (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Urval 

 

Avgränsningar  

Valda databaserna PsycINFO, Pubmed och CINAHL användes med avgränsningar, filter, 

för att uppnå sökträffar med störst relevans kopplat till litteraturöversiktens syfte. Artiklar 

vi valt är originalartiklar samt peer-reviewed, vilket innebär en vetenskaplig 

kvalitetsgranskning och godkännande (Henricson, 2012). Vi valde att begränsa 

sökningarna till engelska, eftersom det fungerar som ”vetenskapens officiella språk” enligt 

Friberg, (2012). Tidsbegränsningar för sökningar efter publicerade artiklar var år 2010-

2020.  

 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier var till hjälp vid beslutsfattandet av typen av artiklar som skulle 

innefattas i litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklar med inriktning på 

sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters föreställningar om personer med psykisk 

sjukdom inom den psykiatriska och den somatiska vården inkluderades. Vuxenpsykiatrisk 

sluten- och öppen vård samt öppen sjukvård generellt inkluderades och sjuksköterskor 

samt sjuksköterskestudenters syn på vuxna patienter med samsjuklighet (det vill säga där 

den huvudsakliga diagnosen var psykiatrisk men somatiska diagnoser kunde finnas) 

inkluderades. Vuxna sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter av båda könen 

inkluderades. Kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades. Författarna till denna 

litteraturöversikt valde att inkludera artiklar från världens alla länder då det är viktigt att 

inkludera olika studier som visar på ett bredare fält av kunskap (Kristensson, 2014).  
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Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier kan definieras som delar av, eller en population som inte innehar 

karaktäristik av den sort som ämnas inkluderas i forskning eller resultat (Polit och Beck, 

2016). Artiklar publicerade innan år 2010 exkluderades vid sökningarna för att kunna få en 

överblick av nyare studier och uppfattningar, som kunde anses mer aktuella och 

generaliserbara än äldre forskningsresultat (Polit & Beck, 2016). För att kunna urskilja de 

artiklar som kunde besvara syftet, exkluderades närståendeperspektiv, patientkategorierna 

barn, geriatriska patienter samt personer med demenssjukdomar eller lindriga psykiska 

besvär. Denna exklusion gjordes för att inte få alltför specifika resultat - vid sökningarna i 

databaser återfanns ett större antal artiklar som fokuserade på demenssjukdomar som en 

aspekt av psykisk sjukdom. Dessa artiklar exkluderades för att få en bredare representation 

av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder överlag. Övriga professioner inom 

vården förutom sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, exkluderades. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt intellektuella funktionsnedsättningar 

exkluderades. Psykoser utlöst ur substansbruk samt övrigt substansbruk, missbruk eller 

beroende kopplat till mat- ätande- eller hasard exkluderades, av anledning att 

litteraturöversikten då skulle blivit för fokuserad på för många ämnesområden. 

Systematiska litteraturstudier exkluderas för att utesluta annat än primärkällan (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

 

 

Datainsamling 

 

Sökningar efter de vetenskapliga artiklarna gjordes i flera databaser för att stärka arbetets 

validitet. Valda databaser var PubMed, CINAHL samt PsycINFO. PubMed (Public 

Medline) innehåller biomedicinsk litteratur, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allies Health Literature) omvårdnads- och hälsoforskning och PsycINFO innehåller 

resultat inom beteendevetenskap och medicin samt psykologisk och psykiatrisk forskning. 

I databaserna användes Mesh-termer, Medical Subject Headings, för att söka. 

Användningen av Mesh-termer innebar att samma begrepp, det vill säga samma term och 

översättning, användes vid olika sökningar (Karlsson, 2017). En bibliotekarie från 

Sophiahemmet Högskola har handlett i sökningar i främst CINAHL, för att visa hur 

breddade och avsmalnade sökningar kan göras och hur resultat på mest effektiva sätt kan 

sparas och göras tillgängligt för läsning, såväl som hur begränsningar i sökningar fungerar 

i de olika databaserna. Vid mötet med bibliotekarien användes också sökord från systemet 

CINAHL headings, vilket kan jämföras med Mesh-termer och användas för olika 

kombinationer.  

  

Författarna till denna litteraturöversikt arbetade utifrån reproducerbarhet vilket innebar att 

samma resultat skall kunna upprepas om studien görs igen och visar på hur tillförlitliga 

resultaten är (Forsberg & Wengström, 2016). Urvalet av sökord skedde utifrån val av syfte 

och problemformulering för denna litteraturöversikt (Friberg, 2012). De utvalda sökorden 

kombinerades tillsammans med de booleska operatorerna AND, OR och NOT. Booleska 

operatorer är termer eller enskilda ord som i en sökning kan sammankoppla, utesluta eller 

specificera (Forsberg & Wengström, 2016). Termen OR fungerar expanderande för 

sökningar, då sökorden bara behöver innehålla någon av de utvalda orden, medan termen 

AND fungerar uteslutande, eftersom sökorden då måste innehålla samtliga ord (Karlsson, 

2017). De utvalda sökorden kombinerades tillsammans med den booleska operatorn AND, 

med försök att maximera resultaten. I tabell 1 redovisas de slutgiltiga databassökningarna. 
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Arbetet med att få fram relevanta termer som användbara sökord startade under den 

planerande fasen, utifrån syfte, vid skrivandet av projektplanen. Därefter användes 

Svenska Mesh för att finna rätt engelska sökord utifrån vår svenska formulering. 

Ytterligare förslag till relevanta sökord inför artikelsökning erhölls av Sophiahemmet 

högskolas bibliotekarie under möte. I samtliga databaser har sökorden varit samma, men 

kombinerades med de booleska operatorerna AND, OR på olika sätt för att kunna erhålla 

flest antal relevanta resultat. Termerna vid sökningarna i CINAHL var ”mental illness”, 

”attitude”, ”nursing”, ”nurse-patient relations”, ”attitude to mental illness”, “stigma”, 

“nurse” och “mental disorders”. De kombinationer som gjordes av sökorden var “Nurse-

patient relations AND attitude to mental illness”, “Mental illness AND stigma AND 

nurse”, “Nurse-patient relations AND mental illness”, “Mental disorders AND nursing 

AND stigma” och “Attitude to mental illness AND nurse”. I PsycINFO var sökorden 

“mental illness”, “prejudice”, “attitude”, “nursing”, “nurse”, “nurse-patient relations”, 

“attitude”, “attitudes” och “nursing students”. Kombinationen av sökord var “Mental 

illness AND prejudice AND nursing”, “Mental illness AND nurse-patient relations AND 

attitude” och “Mental illness AND nurse AND attitudes”. I databasen Pubmed användes 

sökorden ”mental illness”, ”stigma” och ”nursing students” med de kombinerade sökorden 

“Mental illness AND attitudes AND nursing students”. 

 

Författarna till denna litteraturöversikt gjorde sökningar i de tre valda databaserna både 

tillsammans och var för sig. Innan författarna utförde enskilda sökningar, hade vilka 

sökord och i vilken databas sökningar skulle ske, bestämts gemensamt och i förväg. 

Sökningarna utfördes under datainsamlingsfasen till denna litteraturöversikt. Resultaten av 

sökträffarna granskades till en början individuellt, genom en genomgång av artiklarnas 

abstract. Vid eventuellt fortsatt intresse för en artikel, delades den med respektive författare 

för vidare gemensam granskning. Sökningarna i databaserna med valda sökord genererade 

ett stort antal träffar som inte ansågs kunna besvara denna litteraturöversikts syfte. Utifrån 

titel valde författarna till denna litteraturöversikt bort de artiklar vars innehåll uppenbart 

handlade om inriktningar som ej ansågs relevanta eller som redan hade exkluderats - ett 

exempel var det stora antal artiklar som berörde demenssjukdomar. Av de artiklar som 

klassades intressanta, lästes hela artikeln av båda författarna till denna översikt. Studiens 

resultat värderades gemensamt med för att finna relevanta studier för litteraturöversikten. I 

detta skede valdes flera artiklar bort. Totalt 15 stycken artiklar ansåg vi stämma överens 

med syfte och urval för denna litteraturöversikt. Vid senare omstrukturering av 

resultatdelen, byttes 4 stycken artiklar ut från de initialt inkluderade artiklar, till 4 stycken 

andra artiklar, funna vid tidigare sökningar. Av de 15 stycken slutligen valda artiklarna var 

9 stycken av dem av kvalitativ metod och 6 stycken av dem av kvantitativ metod 

(Kristensson, 2014). 
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Tabell 1. Presentation av artikelsökning och sökresultat i PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. 

 

 

Databas 

Datum 

Sökord Av- 

gränsning 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL  

27/1 2020 

Nurse-patient 

relations AND  

attitude to mental 

illness 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review  

38 9 5 1 

PsycINFO 

29/1 2020 

 

 

Mental illness 

AND prejudice 

AND nursing  

Published  

between 2010-2020; 

English; Peer Review  

33 5 2 1 

PsycINFO 

29/1 2020 

 

Mental illness 

AND nurse-

patient relations 

AND attitude 

Published  

between 2010-2020; 

English; Peer Review 

32 9 2 1 

CINAHL  

29/1 2020 

Mental illness 

AND stigma AND 

nurse 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review   

135 18 3 1 

CINAHL  

15/1 2020 

Nurse-patient 

relations AND 

mental illness 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review   

109 19 9 1 

 

PsycINFO 

7/2 

 

Mental illness 

AND nurse AND 

attitudes 

 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review  

241 11 2 2 

 

 

 

CINAHL 

7/2 

 

Mental disorders 

AND nursing 

AND stigma 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review  

172 24 4 2 

CINAHL 

7/2 

 

Attitude to 

mental illness 

AND nurse 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review  

75 16 7 3 

PsycINFO 

3/3 

Mental illness 

AND attitudes 

AND nursing 

students 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review  

62 10 3 2 

Pubmed 

3/3 

Mental illness 

AND attitudes 

AND nursing 

students 

Published between 

2010-2020; English; 

Peer Review  

106 15 2 1 

TOTALT  1003 136 39 15 



 15 

 

Kvalitetsgranskning 

 

I en litteraturöversikt bör utvalda artiklar kvalitetsgranskas för att påvisa tydlighet i vad 

resultat och analysdelar har grundats på, vilket så också har skett i denna litteraturöversikt. 

Enligt Friberg (2012) bör artiklar granskas för att de skall hålla en tillräckligt god kvalitet 

samt för att se om de passar syftet med uppsatsen och för att få en förståelse för vad de 

belyser. Vetenskapliga artiklar valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier, varpå den 

totala mängden artiklar lästes, individuellt och därefter gemensamt för vidare tolkning av 

båda författarna till denna litteraturöversikt, om intresse för en artikel initialt fanns hos 

någon av parterna. Slutligen valdes de gemensamt granskade artiklarna unisont ut och 

presenterades i arbetet (Friberg, 2012). Artiklarna granskades i enlighet med det 

bedömningsunderlag som Sophiahemmet Högskola tillhandahåller. Detta underlag har 

modifierats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter, 1999, samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, 2011 (se bilaga A). Användandet av bedömningsunderlag eller 

granskningsmallar klassades som validitetsförstärkande steg, för både denna 

litteraturöversikt såväl som de utvalda artiklarna (Henricson, 2012). I den bifogade mallen 

användes tre stycken olika kvalitetsnivåer eller klassificeringsgrader: I hög kvalitet, II 

medelkvalitet och III, låg kvalitet. Enskilda kvalitetsgranskningar utfördes av båda 

författarna för alla artiklar. I litteraturöversiktens resultatdel samt i Sophiahemmet 

högskolas artikelmatris (se bilaga B) redovisades de inkluderade artiklarna utefter 

granskning i enlighet med bedömningsunderlaget. I artikelmatrisen inkluderades en kortare 

presentation av utvalda artiklar. Bland dessa inkluderade artiklar fanns 9 st. bedömda av 

hög kvalitet samt 6 st. av medel kvalitet. Författarna till denna litteraturöversikt valde bort 

artiklar av låg kvalitet. 

 

 

Dataanalys  

 

Den valda metoden för dataanalys var integrerad analys enligt Kristensson (2014) med 

motiveringen att denna metod gav en överskådlighet för läsaren samt för metodens 

förenlighet med litteraturöversikter. De tre stegen i den integrerade analysen påbörjades 

med att som första steg gå igenom de vetenskapliga artiklarna. Författarna läste och 

granskade artiklarna och deras innehåll enskilt, och minnesanteckningar fördes parallellt 

för tydlighet samt kategorisering av texten. Kategoriseringen kan ses som steg två, och 

utfördes även för att kunna identifiera skillnader och likheter i resultat. Vidare diskussion 

kring varje artikel och ytterligare genomläsning gjordes därefter gemensamt, liksom en 

kategorisering av artiklarna, vilket gav en bättre förståelse av helheten och även vilka 

artiklar som kunde kategoriseras tillsammans. Det slutliga steget innebar en 

sammanställning av resultaten utifrån den kategorisering som gjordes i steg två, där 

författarna till denna litteraturöversikt tillsammans sorterade samt namngav dessa 

kategorier (Kristensson, 2014). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik inkluderar både etik kring forskning i sig men också resultaten av den 

(Helgesson, 2006). För att, enligt Vetenskapsrådet (2017), skydda personer från att i 

vetenskapens namn riskera att skadas fysiskt, psykologiskt, socialt eller ekonomiskt så 

finns de forskningsetiska riktlinjerna att följa när forskningen gäller människor. 

Forskningen skall också respektera människors integritet och autonomi. De grundläggande 
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principerna “respekt för personer”, “godhetsprincipen”, “principen att inte skada” och 

“rättviseprincipen” skall ligga till grund för studier som utförs på människor 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Enligt Helgesson (2006) kan vissa grupper ha svårt att godkänna sin medverkan i 

forskning. I detta fall, då forskningen inriktades på personer med psykisk sjukdom var 

kravet om samtycke viktigt. Det informerade samtycket består delvis av att utvalda 

studiedeltagare skall vara tillräckligt kompetenta för att tolka och förstå studiens innebörd 

och därmed också betydelsen av den egna medverkan (Helgesson, 2006). I Sverige 

används Etikprövningslagen för att skydda personer från att negativt drabbas av forskning 

(SFS 2003:460). I denna lag fastställdes att forskning bara fick bedrivas om den först har 

godkänts vid en etikprövning. Annat lagstöd kunde också återfinnas bland annat i form av 

Helsingforsdeklarationen, vilken antogs år 1964 av World Medical Association, och som 

riktades till läkare som bedrev forskning inriktad på människor (WMA, 2013). 

Vetenskapsrådet (2017) belyste tolkningssvårigheter kring var gränsen går för vad som 

ansågs vara “tillräcklig kompetens” hos deltagare eller hur mycket information som var 

tillräcklig, för att informerat samtycke skulle kunna ges. Detta kunde anses vara aktuellt i 

fall kring forskning med människor med psykisk sjukdom, men då denna litteraturöversikt 

ämnade belysa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters uppfattningar och inte 

patienters, ansåg författarna till litteraturöversikten att kompetenskraven hade tagits hänsyn 

till. Vetenskapsrådets codex för forskningsetiska principer sammanfattade samtycket för 

medverkande som följande: “De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem” (Vetenskapsrådet, 

2017).  

Helgesson (2006) konstaterade vidare att forskningsintresset också togs hänsyn till vid 

forskning av etiskt komplicerade ämnen där tex. informerat samtycke av olika skäl inte 

kunde ges, eftersom resultatet av forskningsstudier inom det ämnet kunde leda till 

exempelvis framtida förbättrade behandlingsmöjligheter för den aktuella gruppen. I 

forskningsstudier inkluderande människor med psykisk ohälsa kunde dessa särskilda skäl 

eventuellt gälla - normalt sett har det inte tillåtits att bedriva forskning med särskilt 

skyddsvärda grupper, i vilken personer med psykisk ohälsa och däribland individer med 

psykisk sjukdom, kunde kategoriseras (Helgesson, 2006). Etiska överväganden har också 

gjorts i samband med författandet av denna litteraturöversikt. I arbetet med denna text har 

vi författare i enlighet med Sophiahemmet högskolas APA-manual, American 

Psychological Association, refererat till artiklar och texter och det färdiga arbetet 

kontrollerades via Urkund för att verifiera att ingenting plagierades (Sophiahemmet 

högskola, 2019). Författarna tog i enlighet med Helgesson (2006) hänsyn till interna 

forskningsetiska aspekter. Detta innebar att presentera resultat oavsett positiva eller 

negativa, att inte förvanska eller vinkla ursprungstexter samt att inte fabricera vare sig 

forskning eller resultat (Helgesson, 2006). Författarna till detta arbete hade erfarenhet av 

att, inom olika roller, arbeta med patienter med psykiska sjukdomar vilken ledde till 

nyfikenhet kring ämnesområdet i sig. Polit och Beck (2016) påpekade att i kvalitativa 

studier är forskare eller författare det undersökande instrumentet i sig. Av den anledningen 

var det viktigt att i största möjliga mån idka transparens kring egna åsikter, upplevelser och 

erfarenheter och en strävan i skrivandet av denna litteraturöversikt var att vara opartisk. 

Önskan om transparens även i resultaten ökade trovärdigheten i arbetet (Polit och Beck, 

2016). 
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RESULTAT 

 

De fyra kategorier som framkom tydligast i artiklarna använda för denna litteraturöversikt 

var ”Kontakt - möten och relationer”, "Stigma kring psykiska sjukdomar”, ”Synen på 

personer med psykisk sjukdom” samt ”Utbildning och erfarenhet". 

 

 

Kontakt - möten och relationer 

I ett antal av artiklarna benämndes kontakt och möten med patienter med psykiska 

sjukdomar som viktiga komponenter för reducerat stigma och ökade positiva attityder. De 

sjuksköterskor som rapporterades ha haft mest tolerans, förståelse och insikt gällande 

individer med psykiska sjukdomar var de sjuksköterskor med en relation till en person med 

psykisk sjukdom. Detta oavsett om relationen hade varit antingen professionell eller privat 

– alltså med en patient eller en närstående (Alshowkan, 2017; Ewalds-Kvist, Högberg & 

Lützén, 2012; Fokuo et al., 2016; Granados-Gámez, López Rodríguez, Corral Granados, & 

Márquez-Hernández, 2016; Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & 

Välimäki, 2016). Också för sjuksköterskestudenter hade detta betydelse, oavsett om 

kontakten skedde som ett led i sjuksköterskeutbildningen eller i privatlivet (Rodríguez-

Almagro et al., 2019). I studierna av Alshowkan (2017), Ihalainen-Tamlander et al. (2016) 

och Silvia-Fernandes, Santos, Moreira, Vargas och Nóbrega (2019) där personlig kontakt i 

form av relationer med patientgruppen sågs, kunde mer positiva känslor och attityder samt 

större empati kring individer med psykisk sjukdom utläsas. Artikeln av Ihalainen-

Tamlander et al. (2016) visade att de sjuksköterskor som hade en personlig eller privat 

kontakt med personer med psykiska sjukdomar kände fler positiva känslor och mindre 

sympati - i kontexten definierades det som medlidande eller förbarmande, på grund av 

föreställt lidande hos patienterna med psykiska sjukdom. Likheter fanns i artiklarna av 

Alshowkan (2017) och Silvia-Fernandes et al. (2019). I den förstnämnda uppgav 

sjuksköterskor att en relation med en person med psykisk sjukdom hade ökat deras empati 

och gjort att de hade känt sig mer bekväma i mötet med patienterna med psykisk sjukdom. 

Den andra nämnda artikeln rapporterade också ökade positiva attityder hos 

sjuksköterskorna, om kontakten fanns mellan dem och patienterna (Alshowkan, 2017; 

Ihlainen-Tamlander et al., 2016; Silvia-Fernandes et al., 2019).  

 

Att för sjuksköterskan etablera en god relation med patienter med psykisk sjukdom ansågs 

i artiklarna av Björkman, Andersson, Bergström och Salzmann-Erikson (2018), 

Gunasekara, Pentland, Rodgers och Patterson (2014) och Moonen, Lemiengre och 

Gastmans (2016) vara grundläggande för att god och personcentrerad vård kunde ges. En 

god relation krävde, enligt Moonen et al. (2016), ansträngningar från sjuksköterskans sida 

för att hela vårdprocessen igenom se patienten som en individ samt att denne hade en 

psykisk sjukdom. Detta betecknades som grunden för vad Moonen et al. (2016) definierade 

som den “omtänksamma relationen”. Det första mötet var viktigt ur sjuksköterskornas 

perspektiv för vidare genomförande av relationen och vården. Att patienten bekräftades 

och sågs som en individ, oavsett diagnos, prioriterades och relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten byggdes på tillit och respekt för att båda var människor. Att 

ha ett holistiskt perspektiv och att vården personcentrerades nämndes också som 

grundläggande för en fungerande meningsfull relation (Moonen et al., 2016). 

Sjuksköterskorna som deltog i studien av Björkman et al. (2018) instämde i att 

etableringen av en tillitsfull relation mellan dem och patienter med psykiska sjukdomar var 
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avgörande för framtida vård. Sjuksköterskor var ofta de som först hade träffat patienterna 

med psykiska sjukdomar och hur sjuksköterskan hade bemött patienten var väldigt viktigt. 

Det första mötet kunde ha stor påverkan på den vård som gavs och som skulle ges i 

framtiden (Björkman et al., 2018). En en artikel, författad av Gunasekara et al. (2014) 

menade sjuksköterskorna att det var viktigt att vården personcentrerades och att tydlig 

kommunikation hade varit viktigt för att etablera goda relationer mellan sjuksköterskor och 

vårdtagare. Tillsammans med personcentrering pekade studiens resultat mot detta som 

avgörande för huruvida sjuksköterskor uppfattade vården de gav som god eller inte 

(Gunasekara et al., 2014). 

 

Studierna av Alshowkan (2017), Arbanas et al. (2019), Granados-Gamez et al. (2016), 

Ihalainen-Tamlander et al. (2016), Poreddi, Thimmaiah, Chandra och Badamath (2015) 

Rodríguez-Almagro et al. (2019) och Sercu, Ayala och Bracke (2015) visade att 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hade flera negativa föreställningar och fördomar 

om individer med psykisk sjukdom. Efter kontakt med patienterna förändrades i studierna 

av Rodríguez-Almagro et al., (2019) och Poreddi et al. (2015) dessa föreställningar till att 

bli mer positiva. I sex av studierna uppgav sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att de 

ansåg patientgruppen som skrämmand och farlig, befogad att vara rädd för (Alshowkan, 

2017; Arbanas et al., 2019; Granados-Gámez et al., 2016; Ihalainen-Tamlander et al., 

2016; Rodríguez-Almagro et al., 2019; Sercu et al., 2015). I Granados-Gámez et al. (2016) 

studie beskrevs att sjuksköterskestudenterna, efter att de hade utfört verksamhetsförlagd 

utbildning inom psykiatrisk vård, ansåg personer med psykisk sjukdom vara mindre 

skrämmande och farliga än innan. Fyra av dessa artiklar uppvisade tron hos 

sjuksköterskestudenter att patientgruppen var mer troliga att begå brott än allmänheten 

(Arbanas et al., 2019; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Poreddi et al., 2015; Sercu et al., 

2015). I Poreddi et al. (2015) studie ändrades uppfattningarna om att patientgruppen var 

mer troliga att begå brott och mer våldsbenägna efter kontakt med patienterna. Resultatet 

av studien konstaterade att 78.5 procent av sjuksköterskestudenterna efter kontakt med 

patienterna kände sig trygga med sin verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrisk vård 

och 40.5 procent av de tillfrågade kunde i framtiden tänka sig att arbeta inom psykiatrisk 

vård (Poreddi et al., 2015). 

 

Sjuksköterskestudenters uppfattningar och föreställningar undersöktes bland andra av 

Ewalds-Kvist et al. (2012) och Granados-Gámez et al. (2016). Ewalds-Kvist et al., (2012) 

jämförde svenska sjuksköterskestudenters attityder med ett slumpmässigt urval av Sveriges 

befolkning. Studien fann korrelationer mellan det artikeln benämnde som 

“kontaktteorin”och sjuksköterskestudenternas attityder. “Kontaktteorin” förklarades som 

en teori härstammande från 1950-talet vilken menade att kontakt i vissa sammanhang 

skapar en positiv relation inom och mellan en grupp människor. Innan verksamhetsförlagd 

utbildning rapporterades fler negativa attityder hos sjuksköterskestudenter än hos 

tvärsnittet av befolkningen. Efter verksamhetsförlagd utbildning, då studenterna hade haft 

kontakt med patienter med psykiska sjukdomar, rapporterade de mer positiva attityder 

gentemot patientgruppen. Enligt studien bekräftade detta teorin om kontakt som en faktor 

för förändrade uppfattningar. I studien av Granados-Gámez et al. (2016) menade 

författarna dessutom att de sjuksköterskestudenter som inte hade haft någon kontakt med 

personer med psykisk sjukdom, hade lekmäns uppfattningar och kunskaper kring individer 

med psykiska sjukdomar. Ewalds-Kvist et al. (2012) beskrev också att vissa felaktiga 

föreställningar kring individer med psykiska sjukdomar hade neutraliserats efter att 

sjuksköterskestudenter fick kontakt med patientgruppen (Ewalds-Kvist et al., 2012; 

Granados-Gámez et al., 2016). 
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Stigma kring psykiska sjukdomar 

 

Enligt Granados-Gámez et al. (2016) kunde stigmatisering av personer med psykisk 

sjukdom leda till diskriminering. Artiklarna av Björkman et al. (2018) och Poreddi et al. 

(2015) beskrev att personer med psykisk sjukdom var en av de grupperna inom vården som 

var drabbade av störst utsatthet och stigmatisering samt att det var mer tabubelagt än att ha 

somatiska sjukdomar. Tillfrågade sjuksköterskor i artikeln av Björkman et al. (2018) ansåg 

att det rådde stigma kring psykiska sjukdomar, och menade att detta var grundat i känslor 

av skam (Björkman et al. 2018; Poreddi et al., 2015). I studierna av Alshowkan (2017) 

Arbanas et al. (2019) och Poreddi et al. (2015) framkom också att både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter kunde drabbas av det stigma som rådde kring psykiska sjukdomar, 

och att de i vissa av sjuksköterskornas fall upplevde sig vara annorlunda betraktade än sina 

kollegor inom den somatiska vården (Alshowkan, 2017; Arbanas et al., 2019; Poreddi et 

al., 2015). 

 

Studierna av Alshowkan (2017) och Rodríguez-Almagro et al. (2019) påpekade att det 

stigma som omgärdar psykiska sjukdomar hade konsekvenser för både sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och vårdkvaliteten. Alshowkan (2017) menade att stigmatiseringen 

av både patienter och sjuksköterskor påverkade sjuksköterskornas uppfattningar kring 

patienter med psykiska sjukdomar negativt. Rodríguez-Almagro, et al. (2019) framhåller 

att då sjuksköterskestudenter hade stigmatiserande attityder gentemot personer med 

psykisk sjukdom påverkade detta omvårdnaden samt relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Enligt artikeln återfanns minst stigma hos de sjuksköterskestudenter som hade 

en familjemedlem drabbade av psykisk sjukdom (Rodríguez-Almagro et al., 2019). 

Alshowkan (2017) menade att stigmatisering ledde till en nedvärdering av psykiatrisk vård 

som yrkesspecialisering för sjuksköterskor. Med detta i åtanke poängterade studien att 

sjuksköterskor behövde vara medvetna om det rådande stigmat – kring dem såväl som 

kring patienterna – för att kunna garantera bästa möjliga omvårdnad (Alshowkan, 2017). 

Arbanas et al. (2019) studie visade att sjuksköterskor visade större stigma gentemot 

diagnosen schizofreni än mot diagnoserna posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och 

depression, men mindre stigma mot depression än mot PTSD. Sjuksköterskor stod i studien 

generellt sett för mindre stigma gentemot individer med nämnda psykiska sjukdomar än 

vad lekmän gjorde, men hade mer stigma jämfört med läkare. Några skillnader i attityder 

gentemot mot personer med psykiska sjukdomar i jämförelse av sjuksköterskor som 

jobbade inom psykiatrisk vård och de sjuksköterskor som arbetade utanför psykiatrisk vård 

kunde inte observeras (Arbanas et al., 2019). 

 

Studierna av Ewalds-Kvist et al. (2012), Fokuo et al. (2016), Granados-Gámez et al. 

(2016), Poreddi et al. (2015) och Sercu et al. (2015) hänvisade alla till det faktum att 

sjuksköterskor kunde fungera som ”avstigmatiserande” (Ewalds-Kvist et al., 2012; Fokuo 

et al., 2016; Poreddi et al., 2015; Sercu et al., 2015). Ewalds-Kvist et al. (2012) påpekade 

också att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård kunde antingen stigmatisera eller 

destigmatisera sina patienter och att ett avstigmatiserande gjordes genom att inte 

vidmakthålla negativa attityder kring behandling eller återhämtning. Vidare menade 

Ewalds-Kvist et al. (2012) att om vissa ”myter” kring psykiska sjukdomar kunde ”rättas 

till”, och i synnerhet om sjuksköterskestudenter fick kontakt med patienter med psykiska 

sjukdomar, kunde stigmatiseringen överlag förbättras. I likhet med denna studie fann 

Fokuo et al. (2016) att sjuksköterskestudenterna också identifierade att kontakt och 
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kommunikation verkade reducerade stigma samt att stigmatiserande ordval och språkbruk 

borde undvikas. Denna studie koncentrerades kring att, via kontakt mellan personer med 

psykiska sjukdomar och sjuksköterskestudenter, försöka finna lösningar för att minska 

stigma. Vidare menade studenterna att holistiska lösningar borde utvecklas samt att stigma 

borde motverkas med utgångspunkt hos både individen och på en professionell nivå 

(Fokuo et al., 2016). Enligt Granados-Gámez et al., (2016) kunde kommunikation med 

människor med psykisk sjukdom verka avstigmatiserande. De sjuksköterskestudenter som 

inte hade haft någon kontakt med personer med psykisk sjukdom, speglade enligt studien 

lekmäns uppfattningar och kunskap kring psykiska sjukdomar (Granados-Gámez et al., 

2016). Ewalds-Kvist et al. (2012) pekade på att för sjuksköterskor, frångå negativa 

attityder samt vikten av kontakt med patientgruppen som avstigmatiserande medan Fokuo 

et al. (2016) såg kontakt, kommunikation samt att anpassa språkbruk som viktigt och 

Granados-Gámez et al., (2016) angav kontakt och kommunikation som viktig lösningen för 

avstigmatisering.  

 

 

Synen på personer med psykisk sjukdom 

 

Uppfattningar och attityder hos sjuksköterskor kring patienter med psykiska sjukdomar 

kunde utifrån artiklarnas resultat grupperas till positiva eller negativa. I artiklarna av Hsiao, 

Lu, och Tsai (2015) och Ihalainen-Tamlander et al. (2016) rapporterades inga neutrala 

uppfattningar eller attityder hos studiedeltagarna, vilka var sjuksköterskor samt den 

allmänna befolkningen i landet. Istället sågs personer med psykisk sjukdom som en grupp, 

en del av befolkningen eller en kultur som bemöttes antingen positivt eller negativt. Några 

framstående faktorer som i dessa studier påverkade en sjuksköterskas attityd positivt 

gentemot nämnd patientgrupp var ledarpositioner inom sjuksköterskeprofessionen, högre 

ålder hos sjuksköterskan, tidsmässigt längre arbetslivserfarenhet och stor empati. Att äldre 

sjuksköterskor hade mer positiva uppfattningar än yngre sågs även i studien av Alshowkan 

(2017). Studien av Chambers, (2010) visade också liksom artiklarna av Hsiao, Lu, och Tsai 

(2015) och Ihalainen-Tamlander et al. (2016) att de med högre positioner inom 

sjuksköterskeyrket och även kvinnliga sjuksköterskor hade högre korrelation med positiva 

attityder gentemot individer med psykisk sjukdom än vad manliga sjuksköterskor hade. Att 

kvinnor hade lägre nivåer av negativa attityder jämfört med män kunde även kunde ses i 

Alshowkans (2017) studie. 

Mer negativa attityder hos sjuksköterskor kunde enligt Chambers et al. (2010), Hsiao et al. 

(2015) och Ihalainen-Tamlander et al. (2016) kopplas till bland annat typ av arbetsplats, 

lägre ålder samt tidsmässigt kortare arbetslivserfarenhet. Det framkom i artiklarna att 

sjuksköterskorna utan högre position, såsom ansvars- eller chefsroller, hade mer negativa 

uppfattningar gentemot patienter med psykisk sjukdom (Chambers et al., 2010; Hsiao et 

al., 2015; Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Chambers et al. (2010) jämförde attityder hos 

sjuksköterskor gentemot individer med psykisk sjukdom mellan länderna Litauen, Italien, 

Portugal, Finland och Irland. Studiens jämförande resultat visade på främst positiva 

uppfattningar, men med vissa skillnader mellan länder. Attityderna skilde sig åt mellan 

länderna och var hos portugisiska sjuksköterskor markant mer positiva, medan de litauiska 

sjuksköterskorna var betydligt mer negativa (Chambers et al., 2010). Alshowkan (2017) 

belyste också i sitt resultat korrelationer mellan sociodemografiska variabler och 

sjuksköterskors attityder och att variablernas resultat var olika beroende på i vilket land 

studierna hade utförts (Alshowkan, 2017).  
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Hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter uppfattade och föreställde sig personer eller 

patienter med psykiska sjukdomar i mer negativ tappning beskrevs i studierna av 

Alshowkan (2017), Arbanas et al. (2019), Poreddi et al. (2015), Granados-Gamez et al. 

(2016), Ihalainen-Tamlander et al. (2016), Rodríguez-Almagro et al. (2019) och Sercu et 

al. (2015). Studierna Arbanas et al. (2019), Granados-Gámez et al. (2016), Ihalainen-

Tamlander et al. (2016), Rodríguez-Almagro et al. (2019) och Sercu et al. (2015) visade att 

en stor del av sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter var rädda för patienter med 

psykiska sjukdomar och kunde se dem som farliga och skrämmande. Ihalainen-Tamlander 

et al. (2016) förmedlade att en vanligt förekommande fördom eller negativ uppfattning var 

att personer med psykisk sjukdom var farliga, mer troliga att begå brott och själva 

ansvarade för sitt dåliga mående (i kontrast till patienter inom somatisk vård, som inte 

kunde ansvara för sitt insjuknande). Attityder som dessa eller liknande kunde ligga till 

grund för att sjuksköterskor utvecklade fördomar eller diskriminerade vissa patienter 

(Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Sjuksköterskestudenterna i artikeln av Rodríguez-

Almagro et al. (2019) visade sig också uppleva en rädsla för patientgruppen och 

sjuksköterskorna i studien av Alshowkan (2017) menade att de oroade sig för att 

patienterna skulle skada dem. Studien framhöll också att stigmatiseringen av både patienter 

och sjuksköterskor kunde påverka sjuksköterskornas uppfattningar kring patienter med 

psykiska sjukdomar negativt. I artiklarna av Arbanas et al. (2019), Ihalainen-Tamlander et 

al. (2016), Poreddi et al. (2015) och Sercu et al. (2015) trodde de deltagande att det var 

större sannolikhet att personer med psykisk sjukdom skulle begå brott. Detta resultat 

liknade det ur artikeln av Poreddi et al. (2015), i vilken det framkom att majoriteten av de 

deltagande sjuksköterskestudenterna (84 procent) trodde att patientgruppen var mer 

benägna att begå brott samt hade negativa och stereotypa uppfattningar kring personer med 

psykisk sjukdom. I studien uppgav 44 procent av sjuksköterskestudenterna dessutom att 

personerna med psykisk sjukdom troligen var mer våldsbenägna. I samma studie framkom 

resultat om att 71,5 procent av sjuksköterskestudenterna även ansåg att patientgruppen var 

mer oansvariga (Poreddi et al., 2015). Detta var även i likhet med studierna av Arbanas et 

al. (2019), Ihalainen-Tamlander et al. (2016) och Sercu et al. (2015). I studien av 

Ihalainen-Tamlander et al. (2016) framkom fördomar som att personer med psykisk 

sjukdom ansågs vara oansvariga och därför själva ha vållat de problem som ledde till 

psykisk ohälsa och sjukdom (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). I Poreddi et al. (2015) 

studie konstaterades att 80,2 procent av sjuksköterskestudenterna ansåg att patienter med 

psykiska sjukdomar ansågs vara oförutsägbara (Poreddi et al., 2015). 

 

Utbildning och erfarenhet 

 

Arbanas et al. (2019) visade på betydelsen av ökad kunskap och utbildning för 

sjuksköterskor, för att uppfattningar om och synen på personer med psykiska sjukdomar 

skulle kunna avstigmatiseras och bli mer positiv (Arbanas et al., 2019). Artiklarna av 

Alshowkan (2017) Björkman et al. (2018) och Poreddi et al. (2015) nämnde alla att 

grundutbildning för sjuksköterskor var en viktig del för professionens föreställningar och 

uppfattningar om personer med psykiska sjukdomar. Enligt deltagarna i studien av 

Alshowkan (2017) spelade sjuksköterskeutbildningen en roll i hur sjuksköterskestudenters 

syn på personer med psykiska sjukdomar hade ändrats till en mer positiv syn (Alshowkan, 

2017). Poreddi et al. (2015), belyste även vikten för sjuksköterskestudenter av utförlig 

teoretisk och praktisk utbildning inom psykiatrisk vård (Poreddi et al., 2015). I studien av 

Björkman et al. (2018) beskrev sjuksköterskorna att utbildningen till stor del låg till grund 
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för hur vården senare i yrkeslivet utfördes. De sjuksköterskor som deltog i studien uppgav 

att då patienter med psykiska sjukdomar inte alltid kunde vårdas med samma eller 

förbestämda metoder, hade sjuksköterskorna behövt använda mer intuitiva metoder med 

stöd av kunskap från sjuksköterskeutbildningen (Björkman et al., 2018). 

 

I enlighet med resultaten från artiklarna av Alshowkan (2017), Chambers et al. (2010), 

Gunasekara et al. (2014), Hsiao et al. (2015) och Ihlainen-Tamlander et al. (2016) 

korrelerade längre erfarenhet med mer positiva uppfattningar och föreställningar kring 

patienter inom psykiatrisk vård, vilket i artiklarnas resultat kunde utläsas som en högre 

kunskapsnivå. Hsiao et al. (2015) menade att sjuksköterskornas förståelse och kunskap 

kring personer med psykisk sjukdom borde ses som en viktig aspekt för att kunna ge god 

vård (Hsiao et al., 2015). Björkman et al. (2018) beskrev hur fördelen att sjuksköterskorna 

hade mycket yrkeserfarenhet visade sig i möten med nya patienter med psykisk sjukdom 

vilket sågs kunna stödja sjuksköterskornas sätt att agera och kommunicera på. Fokuo et al. 

(2016) rapporterade att attityden hos sjuksköterskor hade varit viktig för patienters 

tillfrisknande och återhämtning. Sjuksköterskor med livserfarenhet av psykiska sjukdomar 

även utanför arbetet sågs inneha en mer stöttande attityd gentemot patienter med psykisk 

sjukdom (Fokuo et al., 2016). Detta sågs också i resultat av Rodríguez-Almagro et al. 

(2019), i vars studie de tillfrågade sjuksköterskestudenterna beskrev mer förståelse inför 

personer med psykisk sjukdom, genom att upplevt hur det är att själv vara drabbad av eller 

att erfara att någon närstående hade en psykisk sjukdom (Rodríguez-Almagro et al. 2019). 

   

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i denna litteraturöversikt var “Kontakt - möten och relationer”, “Stigma 

kring psykiska sjukdomar”, “Synen på personer med psykisk sjukdom” och “Utbildning 

och erfarenhet”. Diskussionen fördes utifrån Rogers (1970) omvårdnadsteorier samt 

ytterligare inhämtade artiklar att jämföra resultatet från denna litteraturöversikt med. 

Ett resultat som författarna till denna litteraturöversikt identifierade i ett flertal av de valda 

artiklarna var betydelsen av kontakt (Alshowkan, 2017; Björkman et al., 2018; Fokuo et 

al., 2016; Granados-Gamez et al., 2016; Ihlainen-Tamlander et al. 2016; Moonen et al., 

2016; Poreddi et al., 2015; Rodríguez-Almagro, et al., 2019; Silvia-Fernandes et al., 2019). 

Resultat från Björkman et al. (2018) Fokuo et al. (2016) och Poreddi et al. (2015) visade på 

att kontakt kunde definieras som kommunikation eller en relation, ytlig eller djupare, 

mellan en person med psykisk sjukdom och en sjuksköterska eller sjuksköterskestudent. 

Relationen kunde vara professionell och ha uppstått inom vårdsammanhang eller en privat 

relation, med exempelvis en närstående eller bekant. Det konstaterades att kontakt med och 

relationer till personer med psykiska sjukdomar verkade öka kunskapen och förståelsen 

hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, både kring sjukdomarna men också kring 

de omvårdnadsbehov som patientgruppen kunde ha. Effekten av kontakt med personer med 

psykiska sjukdomar kunde också ses som något som utvecklade både professionen 

respektive utbildningen. En god kontakt mellan sjuksköterska och patient visade även på 

en positiv förändring för patienter (Björkman et al., 2018; Fokuo et al., 2016; Poreddi et 

al., 2015). För att kunna främja en god relation sjuksköterska och patient emellan, beskrev 

Martha Rogers (1970) att omvårdnaden som sjuksköterskan gav inte skulle fokusera på 

varken diagnoser eller en underliggande patologi, utan till att se människan som helhet. Att 
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se människan bakom en sjukdom ansågs alltså vara en grundlig förutsättning för en jämlik 

relation med bra kontakt och därmed förutsättningen till en god vård (Rogers, 1970).  

Relationen mellan sjuksköterska eller sjuksköterskestudent och en person med psykisk 

sjukdom påverkade mycket, och kunde innebära ökade positiva uppfattningar, minskade 

negativa samt reducerad stigma (Alshowkan, 2017; Poreddi et al., 2015). I studien av 

Holubova et al. (2016), där patienter drabbade av depressioner eller 

schizofrenispektrumsjukdomar deltog, beskrevs att av de ytliga bekantskaper i patientens 

omgivning - vilket inkluderade sjuksköterskor - som kände till patientens sjukdom, var 

dessa avståndstagande och avvisande (Holubova et al., 2016). Detta stod i kontrast till 

andra artiklars (Alshowkan, 2017; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Silvia-Fernandes et 

al., 2019) resultat som pekade på att kunskap och kontakt minskade negativa uppfattningar 

gentemot personer med psykisk sjukdom.   

 

En nyligen publicerad studie av Lim et al. (2020) fann inga korrelationer mellan 

sjuksköterskestudenters vilja att arbeta inom psykiatrisk vård och fem stycken variabler – 

ålder, kön, antal studieår, antal avslutade verksamhetsförlagda utbildningar och kontakt 

med personer med psykiska sjukdomar innan verksamhetsförlagd utbildning. Resultaten 

från den studien stod i kontrast till flera artiklar (Alshowkan, 2017; Chambers et al., 2010; 

Hsiao et al., 2015; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Poreddi et al., 2015) som användes i 

denna litteraturöversikt. Även då Lim et al. (2020) specificerade korrelationen till huruvida 

sjuksköterskestudenter ville jobba inom psykiatrisk vård efter legitimering, visade en 

artikel (Poreddi et al., 2015) starka korrelationer  mellan sjuksköterskestudenters kontakt 

med personer med psykisk sjukdom och en ökad vilja att i framtiden arbeta inom 

psykiatrisk vård (Lim et al., 2020; Poreddi et al., 2015).  

Då mötet inom vården, mellan en patient och en sjuksköterska, ämnade leda till ett 

partnerskap och en relation, sågs detta en viktig komponent till hur ett personcentrerat 

förhållningssätt kunde prägla vården som sjuksköterskor gav. En god kontakt mellan 

sjuksköterska och patient visade på en positiv förändring för patienter. I värsta fall kunde 

bristen på kunskap och förståelse för vilka behov dessa patienter hade leda till inadekvat 

eller försämrad vård (Björkman et al., 2018; Gunasekara et al., 2014; Ihlainen-Tamlander 

et al. 2016; Moonen et al., 2016; Silvia-Fernandes et al., 2019). Detta kunde jämföras med 

litteratur av Ekman (2014), som skrev om hur personcentrerad vård var ett partnerskap 

mellan patienten och vårdgivaren och där tyngd lades på att en patient är en person som 

innehar rollen av patient. Rollen och sjukdomen identifierade inte personen som helhet 

utan var en del av denne (Ekman, 2014). Relevant för personcentrerad vård var också 

Martha Rogers (1970) sätt att se till människan som en helhet, och finna de kontexter i 

vilka individen kunde fungera. Enligt Rogers skulle en sjuksköterska identifiera vad en 

individ stod i resonans eller dissonans med – hitta de nivåer, där en individ var i samklang 

med sin omgivning (Rogers, 1970). Rogers teorier om den ”enhetliga människan” kunde 

därför appliceras till sjuksköterskor som mötte patienter med psykiska sjukdomar, både 

inom den psykiatriska och den somatiska vården. Happell et al. (2018) betonade att då 

sjuksköterskor i många fall var den största gruppen vårdgivare var de en viktig 

förutsättning för att ge möjlighet till god, personcentrerad och evidensbaserad vård såväl 

som möjligheten till optimal återhämtning (Happell et al., 2018).   

 

Enligt en studie av Callaghan, Shan, Yu, Ching & Kwan (1997) fanns dock inte belägg för 

att den så kallade kontaktteorin - att kontakt kunde förändra negativa uppfattningar - kunde 

appliceras eller var användbar i sammanhanget. Samtidigt hävdade Ewalds-Kvist et al. 

(2013), i likhet med Granados-Gámez et al (2016), att även om kontaktteorin i sig inte 
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alltid hade relevans, så hade kontakt onekligen en påverkan på uppfattningar om personer 

med psykiska sjukdomar (Callaghan et al., 1997; Ewalds-Kvist et al., 2013; Granados-

Gámez et al., 2016).  

 

Ett återkommande begrepp i synen på psykiska sjukdomar var stigma. Stigma kunde i viss 

mån bero på olika sociala eller kulturella aspekter. I Indien var en stigmatiserad syn på 

psykisk ohälsa så utbredd att det även präglade karriärval hos sjuksköterskestudenter 

(Poreddi et al., 2015). Författarna till denna litteraturöversikt ansåg att Rogers (1970) 

teorier om ett personcentrerat kunde användas för att minska stigmatiseringen. Rogers 

påpekade i sina omvårdnadsteorier betydelsen av att skilja på person och sjukdom, och att 

en människa inte är ”en psykiskt sjuk” utan en person som har en psykisk sjukdom 

(Rogers, 1970). Stigma visades också ha påverkat vården för personer med psykisk 

sjukdom negativt. Fördomar och negativa attityder från omgivningen kunde resultera i 

självstigma hos personer med psykiska sjukdomar – en internalisering av negativa 

uppfattningar. Självstigma kunde leda till ett större utanförskap för individen och en ovilja 

att söka vård (Arbanas et al., 2019; Björkman et al., 2018, Ihlainen-Tamlander et al., 2016; 

Rodríguez-Almagro, et al., 2019; Sercu et al., 2015). Att vårdkvaliteten försämrades med 

anledning av stigma stred mot vad Socialstyrelsen (2019c) klargjorde om vad god vård var. 

Personcentrerad vård och omsorg skulle bland annat trygga patientsäkerheten genom att 

sjuksköterskor arbetade med att se till patienters autonomi och medbestämmande 

(Socialstyrelsen, 2019c).  

Ett resultat författarna till denna litteraturöversikt också fann var att stigma återfanns även 

kring de sjuksköterskor som vårdade patienter med psykiska sjukdomar. Artiklar 

(Björkman et al., 2018; Sercu et al., 2015) visade att vissa sjuksköterskor och studenter 

hade uppgett en oro över att bli bemötta eller betraktade annorlunda än sina kollegor inom 

den somatiska vården. De sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter som hade någon 

form av kontakt eller relation med patienter med psykiska sjukdomar drabbades således 

själva av stigma. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård bekräftade att de hade upplevt att 

de bemöttes på ett annorlunda sätt jämfört med sina kollegor inom somatisk vård. Även 

uppfattningarna som de sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk vård hade mötts av i 

privatlivet var annorlunda jämfört med upplevelserna hos sjuksköterskorna inom somatisk 

vård. Genom att förknippas med en utsatt grupp ansågs sjuksköterskorna inom psykiatrisk 

vård ibland själva som utsatta eller annorlunda. Även artikeln av Flaskerud (2017) påtalade 

det faktum att sjuksköterskor kunde påverkas av stigmatiseringen kring psykiska 

sjukdomar. Detta förklarades delvis bero på okunskap, delvis på en associerande stigma - 

att själva kontakten med personer med psykiska sjukdomar bidrog till att “mottagaren” av 

kontakten också ansågs “sjuk”. Socialstyrelsen (2017) uppvisade enbart en statistiskt 

signifikant skillnad i hur attityder hos allmänheten var gentemot samhällsbaserad 

psykiatrisk vård, mellan personer som tidigare haft kontakt eller inte varit i kontakt med 

personer med psykisk sjukdom (Björkman et al., 2018; Flaskerud, 2017; Sercu et al., 2015; 

Socialstyrelsen, 2017). 

 

Författarna till denna litteraturöversikt reflekterade kring vilka föreställningar 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter hade gentemot personer med psykisk sjukdom, 

och om dessa på något sätt kunde komma att påverka. Fördomar från sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter kring personer med psykisk sjukdom kunde utläsas ur flera artiklar 

(Alshowkan, 2017; Arbanas et al., 2019; Björkman et al., 2018; Granados-Gamez et al., 

2016; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Poreddi et al., 2015; Rodríguez-Almagro et al., 

2019; Sercu et al., 2015).  
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Ett antal negativa uppfattningar och åsikter hos både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter fanns kring främst svårare psykiska sjukdomar (Alshowkan, 2017; 

Hsiao et al., 2015; Ihlainen-Tamlander et al., 2016). Happell et al. (2018) kunde också 

utröna negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot personer med psykisk sjukdom 

vilket associerades till sämre rehabilitering eller återhämtande hos patienterna. Studier 

(Arbanas et al., 2019; Rodríguez-Almagro et al., 2019) från olika länder pekade på samma 

resultat – negativa uppfattningar hos sjuksköterskor gentemot patienter med psykiska 

sjukdomar. Sjuksköterskor visade sig ha mer negativa attityder gentemot mer långvariga 

psykiska sjukdomar där schizofrenisjukdomar tycktes vara den psykiatriska diagnos som 

sågs på med mest negativa attityder (Arbanas et al., 2019; Hsiao et al., 2015; Rodríguez-

Almagro et al., 2019). Holubova et al. (2016) beskrev i deras studie att ytliga bekantskaper 

i en patientens omgivning, inklusive sjuksköterskor, där bekantskaperna var medvetna om 

en patients sjukdom, depression eller schizofrenispektrumsjukdom, var avvisande och 

avståndstagande (Holubova et al., 2016). Alshowkan (2017) Chambers et al. (2010) Hsiao 

et al. (2015) & Ihlainen-Tamlander et al., (2016) studier visade alla att kvinnliga 

sjuksköterskor överlag rapporterades ha fler positiva attityder gentemot patienter med 

psykiska sjukdomar än vad manliga sjuksköterskor hade (Alshowkan, 2017; Chambers et 

al., 2010; Hsiao et al., 2015; Ihlainen-Tamlander et al., 2016). Resultat från denna 

litteraturöversikt skiljde sig från resultatet i studien av Wahlbeck och Aromaa (2011) 

gällande sjuksköterskors ålder i relation till attityder och uppfattningar kring personer med 

psykisk sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2017) finns det generellt sett positiva attityder i 

högre grad hos kvinnor än hos män gentemot personer med psykisk sjukdom. I Wahlbeck 

& Aromaa (2011) studie jämfördes inställningar från 1960-talet och framåt kring 

uppfattningar om psykisk sjukdom hos olika grupper i Finland, var äldre överlag mer 

negativa än yngre, vilket förklarades som en generationsfråga. De tillfrågade grupperna 

sträckte sig från allmänheten till sjuksköterskor, akutvårdspersonal och andra vårdyrken 

Wahlbeck & Aromaa, 2011). Resultat från denna litteraturöversikt (Alshowkan, 2017; 

Hsiao et al., 2015; Ihalainen-Tamlander et al., 2016) pekade på att äldre sjuksköterskor 

hade mer positiva uppfattningar kring personer med psykisk sjukdom än vad yngre 

hade. Studien av Wahlbeck och Aromaa (2011) beskrev också att sedan år 2005 hade 

uppfattningar och inställningar till psykisk sjukdom inte varierat stort, trots ökad 

medvetenhet kring psykiska sjukdomar i samhället. 

 

Martha Rogers ansåg att sjuksköterskeprofessionen skulle vila på vetenskapliga grund, där 

kunskap teoretiserades och att erfarenhet inte kunde kompensera teoretiskt lärande. 

Betydelsen av utbildning var omfattande för Rogers, liksom resultatet till denna 

litteraturöversikt. Resultatet beskriver att sjuksköterskeutbildning innefattande teoretisk 

och praktisk utbildning inom psykiatrisk vård, spelade en avgörande roll för de 

föreställningar om personer med psykiska sjukdomar som sjuksköterskan anammat 

(Alshowkan, 2017; Björkman et al., 2018; Poreddi et al. 2015; Rogers, 1970). Happell et 

al. (2018) betonade också att vikt borde läggas vid att fortsätta utbilda 

sjuksköterskestudenter inom psykiatrisk vård på grund av den essentiella betydelsen för 

den vård som ges patienterna. Att även fortsätta försöka förstå psykiska sjukdomar och de 

attityder som kan finnas hos sjuksköterskor gentemot dessa patienter presenterades som 

betydande för ändamålet (Happell et al., 2018). 

Kunskap rapporterades ha möjlighet att neutralisera eller ändra negativa attityder och 

uppfattningar. Både den teoretiska utbildningen och den verksamhetsförlagda påverkade 

sjuksköterskestudenters uppfattningar gentemot personer med psykiska sjukdomar. Efter 

utbildningarna förändrades studenters uppfattningar och de rapporterade mindre negativa 
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attityder, fler positiva attityder och mindre stigma gentemot personerna och patienterna 

(Arbanas et al., 2019; Alshowkan, 2017). Omvårdnadsteoretikern Martha Rogers (1970) 

fokus på att främja människors hälsa, oberoende av deras livssituation, var passande i den 

kontexten. Rogers ansåg att för att kunna göra måste man veta, och i resultaten förstods 

studenternas attityder - innan deras utbildning - i många fall som baserade på brist på 

kunskap eller kontakt. Detta stämde i synnerhet överens med resultaten (Alshowkan, 2017; 

Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Silvia-Fernandes et al., 2019) att kontakt ansågs ha 

inneburit ökad förståelse för patientgruppen och förbättrad vård för dem. Kunskap arbetade 

förebyggande mot stigmatisering, fördomar och negativa uppfattningar hos sjuksköterskor 

och sjuksköterskestudenter (Alshowkan, 2017; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Rogers, 

1970; Silvia-Fernandes et al., 2019). 

En reflektion som författarna till denna litteraturöversikt gjorde var att det i samtliga 

studier saknades medvetenhet kring hållbarhet. Resultaten från de använda artiklarna 

pekade på att återhämtningen för patienter förbättrades vid kontakt och ett positivt präglat 

bemötande från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Den ökade återhämtningen 

kunde anses vara hållbar utveckling och således någonting som borde ha eftersträvats. 

Begreppet hållbarhet, som enligt Anåker och Elf (2016) innehöll en aspekt av holism, 

kunde också liknas med Martha Rogers (1970) teori om människan i samklang – resonans 

– med omgivningen. Kunde det holistiska perspektiv användas, kunde även 

hållbarhetsperspektivet appliceras. 

 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt baserades i enlighet med riktlinjer från Polit & Beck (2016) på en 

problemformulering och ett syfte. Utifrån det utfördes en datainsamling, som expanderades 

till en kategorisering av inhämtad data och information. Författarna till denna 

litteraturöversikt diskuterade kring de fynd som gjordes efter insamlandet av data, för att 

både jämföra men också få en överblick av tidigare genomförda studier. Metodvalet 

litteraturöversikt användes för att se om eventuella ”glapp” i redan utförd forskning fanns, 

eller om det kunde finnas fog för genomförandet av samma studier i nya populationer 

(Polit & Beck, 2016). 

En styrka i denna litteraturstudie var författarnas systematiska och gemensamt utförda 

arbete. De artiklar som valdes ut och användes i arbetet togs fram genom gemensamma 

sökningar och utifrån bestämda sökord. Författarna till denna översikt valde sökord som 

ansågs hade möjlighet att generera i flest användbara resultat utifrån syftet. Polit & Beck 

(2016) rekommenderade att litteraturöversikter inriktades mot att belysa helheter, och att 

de borde vara ”mer än summan av dess delar” (Polit & Beck, 2016). Om en annan 

författare använde samma sökord och metoder som användes till denna översikt, skulle 

samma resultat och slutsatser ha kunnat uppnås – detta var något som hades i åtanke under 

arbetet med denna litteraturöversikt. Diskussioner var också en styrka som Polit & Beck 

(2016) nämnde – författarna till denna litteraturöversikt utförde gemensamma 

granskningar, vilket ökade litteraturöversiktens objektivitet och identifierade eventuella 

misstolkningar och förförståelse. Förförståelse kunde ses som en begränsning inom 

litteraturstudier. Förförståelse, egna uppfattningar och låg objektivitet undveks i största 

mån vid skrivandet av denna litteraturöversikt. Försöken att undvika misstolkningar och 

andra felkällor gjordes i ett försök att öka denna litteraturöversikts tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten ansågs vara ett kriterium för även trovärdigheten i kvalitativa studier, och 

kunde också kopplas till hur applicerbara olika studier var över tid och i olika förhållanden. 



 27 

Denna litteraturöversikten anlade i största möjliga mån en transparens kring författarnas 

förförståelse och egna uppfattningar. Trots detta kunde författarna inte garantera att ingen 

subjektivitet påverkade resultaten – att artiklar som passade syftet valdes kunde till viss del 

ses som en sorts vinkling. Däremot diskuterade författarna till denna översikt sin 

förförståelse och tolkade artiklar och resultat utifrån vad de faktiskt visade. Att författarna 

ämnade ha varit transparenta var en del av ett etiskt förhållningssätt, som applicerades 

genomgående i arbetet med denna litteraturöversikt (Polit & Beck, 2016). 

Denna litteraturöversikt klassades enligt Polit & Beck (2016) som en kvalitativ studie och 

fokuserade på att belysa attityder och subjektiva uppfattningar, vilka inte kunde mätas på 

en skala på samma sätt som i en kvantitativ studie, där resultaten då berörde objektiva eller 

konkreta variabler. I denna litteraturöversikt försökte dock dess författare att utgå ifrån 

problemformuleringen och syftet. Genom försöken att belysa och besvara dem kunde 

kriterierna för både tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet anses vara uppfyllda. Att 

försöka inkludera olika sorters studier i en litteraturöversikt rekommenderades, och 

resultatet i denna litteraturöversikt breddades genom att både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades. Författarna gjorde en gemensam kvalitetsgranskning av artiklar, med 

hjälp av granskningsmallen som hade tillhandahållits av Sophiahemmet högskola (se 

bilaga A). Samtliga artiklar lästes av båda författarna, först var för sig och sedan 

gemensamt. Sedan fördes en diskussion kring de olika identifierbara kategorierna som 

hade hittats i artiklarna. Även artiklar från olika länder användes. Skillnaderna mellan 

kvalitativa och kvantitativa artiklar ökade trovärdigheten i denna litteraturöversikt, då ett 

större antal deltagare och olika sorters forskningsmetoder presenterades. Viktigt var också 

att studier och artiklar som hade valts kunde klassas som primärkällor - primärkällor 

definierades som källor där de som utfört studien eller bedrivit forskningen också var de 

som hade skrivit artiklarna (Polit & Beck, 2016).  

 

Polit & Beck (2016) menade att ett inkluderande av olika sorters artiklar och från olika 

perspektiv kunde bredda resultaten i en litteraturöversikt. För att uppfylla denna 

litteraturöversikts syfte belyste de utvalda artiklarna både sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters uppfattningar om personer eller patienter med psykiska sjukdomar. 

Sjuksköterskestudenter valdes för att uppnå en bredare förståelse, och då deras perspektiv 

inkluderades – i många fall utan att särskiljas på annat sätt än benämningen ”studenter” - i 

ett stort antal studier. Att artiklar från olika länder inkluderades sågs som både en svaghet 

och en styrka. Olika kulturella kontexter togs i beaktning och kunde i vissa fall anses 

påverka enskilda studiers resultat. Dock hade studiernas geografiska bredd en relevans för 

litteraturöversiktens trovärdighet och överförbarhet. En artikel inkluderades, vars fokus 

främst låg på patientperspektiv, men ur vilken även sjuksköterskestudenters direkt 

uppfattningar och perspektiv också kunde fås. Av anledningen att det var en nyare studie 

och relevant för denna litteraturöversikts syfte, valdes artikeln till att ingå i detta arbete. 

Liknande resultat som kunde dras från separata kontexter, kunde också stärka de resultat 

som hade hittats av författarna till denna litteraturöversikt. Att vissa artiklar innehöll ett 

litet urval kunde anses ge försvagade resultat, liksom detta påverkade i vilken mån det gick 

att generalisera och/eller överföra resultaten till andra urval eller populationer (Polit & 

Beck, 2016). 

 

Användande av olika inklusions- och exklusionskriterier kunde enligt Polit & Beck (2016) 

påverka vilka resultat som hittades. Exempelvis inkluderades enbart artiklar mellan åren 

2010 – 2020. Ett större tidsspann kunde ha resulterat i ett större urval av artiklar, men 

författarna till denna litteraturöversikt valde att enbart nyare forskning inkluderades. 
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Diskussioner fördes av denna översikts författare för att fastställa vilka årtal som skulle 

inkluderas i sökningarna. Det var båda författarnas förståelse att en inklusion av äldre 

artiklar hade resulterat i andra resultat, som inte ansågs hade varit relevanta för syftet. 

Ämnesområde som valdes till denna litteraturöversikt ansågs dynamiskt, och under 

påverkan av kontexter som snabbt kunde förändras. För att artiklarna skulle spegla både 

aktuella och relevanta uppfattningar utifrån denna studies syfte, begränsades sökningarna 

till mellan åren 2010-2020. Samma argument gällde de valda sökorden – andra ord hade 

troligen resulterat i andra resultat. En svårighet författarna upplevde kring sökorden, var 

det faktum att begrepp inte nödvändigtvis innebär samma sak när de översätts. För denna 

litteraturöversikts sökningar användes begrepp relaterade till psykiska sjukdomar, vars 

översatta motsvarigheter kunde både inkludera eller exkludera sådant som hade kunnat 

vara relevant för resultaten. Detta ämnade författarna ha i åtanke när sökningarna gjordes 

och de sökord som kunde leda till – utifrån författarnas uppfattningar och förståelse – 

lämpligast resultat för denna översikt. Svagheter eller begränsningar av denna typ ansågs 

vanliga inom litteraturöversikter (Polit & Beck, 2016). 

 

 

Slutsats 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenters perspektiv gällande föreställningar och uppfattningar gentemot 

personer med psykisk sjukdom. En huvudsaklig slutsats som författarna till denna översikt 

kom fram till var att även om många studier belyste det faktum att negativa uppfattningar 

fanns hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, så saknades formulerade teorier eller 

förslag på konkreta åtgärder för att motverka dessa uppfattningar. Resultaten visade också 

att ökade kunskaper hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter om psykiska sjukdomar 

och ohälsa visade på en positiv förändring, där personer i behov av kontakt med vårdgivare 

i större utsträckning sökte hjälp. Ökad kunskap verkade förebyggande mot negativa 

uppfattningar och stigmatisering av personer med psykiska sjukdomar. Kontakt i form av 

relationer eller kommunikation, mellan sjuksköterska eller sjuksköterskestudent och en 

person med psykisk sjukdom visade också på positiva konsekvenser för båda parter. En 

personcentrerad syn på bemötande och vård av patienter med psykiska sjukdomar hade 

också positiva effekter, liksom Rogers (1970) omvårdnadsteorier kunde appliceras till 

resultaten av denna litteraturöversikt. 

 

Fortsatta studier  

Resultat från denna studie tyder på att mer forskning skulle kunna göras kring ämnet, 

eventuellt kring de fördelar som utbildning och personlig kontakt eller erfarenhet verkade 

bidra med hos både sjuksköterskor, studenter liksom patienter. Eftersom majoriteten av 

denna litteraturöversikts resultat pekade på att negativa attityder och stigma kunde 

reduceras genom personliga relationer och kontakt, fanns utrymme för vidare utveckling. 

Fortsatta studier kunde lägga vikt vid fortsatt och eventuellt utökad utbildning inom 

psykiatrisk vård för sjuksköterskestudenter. Även effekter av den personcentrerade 

omvårdnaden relaterat till patienter med psykiska sjukdomar skulle kunna studeras. 

Klinisk tillämpbarhet  

Resultaten av denna litteraturöversikt visade på att negativa uppfattningar kring psykiska 

sjukdomar förekom hos både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. En vidare 

fördjupning av kunskaperna kring vård inom psykiatrisk vård skulle kunna utvecklas vid 

sjuksköterskeutbildningarna. Även för legitimerade sjuksköterskor skulle ökade kunskaper 
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inom psykiatrisk vård kunna gynna professionen. Om negativa uppfattningar kring en 

patientgrupp kunde ändras till positiva skulle också samhället gagnas, genom 

personcentrerad och evidensbaserad vård, vilket kunde leda till kostnadseffektivitet. 
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Tekin, Ş., & Outram, S. M. (2018). Overcoming mental disorder stigma: A short analysis 

of patient memoirs. J Eval Clin Pract. doi.org/ 10.1111/jep.13009  

 

United Nations. (u.å). Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all 

ages. Hämtad 30 januari, 2020, från https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 

 

Vetenskapsrådet. (2017). Codex; Forskningsetiska principer. Hämtad 25 november, 2019, 

från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Wahlbeck, K., & Aromaa, E. (2011). Research on stigma related to mental disorders in 

Finland: a systematic literature review. Psychiatrica Fennica. 42. Hämtad 25 februari, 

2020, från https://thl.fi/documents/10531/1449887/Research+on+stigma.pdf/d5fde787-

3841-4e48-920f-666512f24564 

 

WHO. (2020). Mental Health. Hämtad 8 Januari, 2020, från 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-

health/mental-health 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Stoltz, P. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. (3. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Wong, E. C., Collins L. R., Cerully, L. J., Yu, W. J., & Seelam, R. (2018). Effects of 

contact-based mental illness stigma reduction programs: age, gender, and Asian, Latino, 

and White American differences. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Volume 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/


 

 

36 

53 (3), Issue 3, 299–308. doi: 10.1007/s00127-017-1459-9.  

 

World Medical Association. (2013). Declaration of Helsinki: Ethical principles for 

medical research involving human subjects. Hämtad 5 februari, 2020, från 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

 

Ösby, U., Westman, J., Hällgren, J., & Gissler, M. (2016). Mortality trends in 

cardiovascular causes in schizophrenia, bipolar and unipolar mood disorder in Sweden 

1987–2010. European Journal of Public Health, 26(5), 867–871. 

https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv245 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
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                                                                                                                                                                                                                     BILAGA A 
Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Denker 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 

multicentrerstudie 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. Välplanerad 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. Avsikten 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. Bristfälligt 

resultatredovisning. 

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



 

 

II 

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  

Alshowkan, A.  

 

2017 

Saudi-Arabien  

  

A qualitative study 

of attitude toward 

people with mental 

illness among nurses 

in Saudi Arabia 

Utforska 

sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med 

psykiska sjukdomar i 

Saudi-Arabien. 

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: Ett ändamålsenligt urval av 

psykiatriska sjuksköterskor anställda vid 

psykiatriska avdelningar och vid en 

klinik vid ett icke- specialiserat sjukhus, 

i östra Saudi-Arabien. Datainsamling: 

Semi- strukturerade individuella 

intervjuer. 

Analys: Tematisk analys och 

kategorisering i datasystemet Nvivo.  

 

10 (0) Korrelationer mellan attityder relaterade till 

personlig erfarenhet och/eller kontakt med 

psykiska sjukdomar utanför sjuksköterskornas 

yrkesroll identifierades, liksom brist på 

yrkesrelaterad utbildning och/eller erfarenhet 

av psykiatrisk vård. Stigma kring patienter 

med psykiska sjukdomar återfanns hos de 

tillfrågade sjuksköterskorna.  

K  

II 

Arbanas, G., 

Rozman J., & 

Bagaric, S.  

 

2019  

Kroatien 

 

The attitudes of 

medical doctors, 

nurses and lay 

people towards 

schizophrenia, 

depression and 

PTSD 

Att kartlägga och 

värdera attityder hos 

sjuksköterskor, läkare 

och allmänheten 

gentemot diagnosen 

PTSD jämfört med 

diagnoserna schizofreni 

och depression samt 

huruvida kontakt med 

personer 

diagnostiserade 

påverkade stigma. 

Design: Kvantitativ studie.  

Urval: Ett ojämnt antal deltagare 

bestående av läkare, 270 st. 

sjuksköterskor och lekmän. 

Datainsamling: Enkät, Likert-skala 

(poängsystem från 1 (strongly agree) till 

5 (strongly disagree).  

Analys: Via datasystemet SPSS 

(Statistical package for the Social 

sciences), variationsanalys enligt 

ANOVA, r-värden. 

387 (0) Sjuksköterskor uppvisade mindre stigma kring 

vissa psykiska sjukdomar, och mindre stigma 

överlag jämfört med allmänheten. Kontakt och 

utbildningsnivå ansågs vara en faktor för hur 

mycket stigma som angavs. Skillnad sågs i hur 

sjuksköterskor betraktade psykiska sjukdomar 

(psykiska beskrevs ej som liknande somatiska) 

jämfört med i andra studier. Studien visade att 

sjuksköterskor ej hade attityder om att 

personer med psykisk sjukdom är farliga, 

jämfört med andra artiklar. 

P  

I  
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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  

Björkman, A., 

Andersson, K., 

Bergström, J., & 

Salzmann-Erikson, 

M.  

 

2019  

Sverige  

 

Increased mental 

illness and the 

challenges this 

brings for district 

nurses in primary 

care settings  

 

Att utforska distrikt-

sjuksköterskor inom 

primärvården och 

erfarenheter och reflektioner 

kring vård av personer med 

psykisk sjukdom. 

 

Design: Kvalitativ, case study. 

Urval: Sjuksköterskor från fyra avdelningar 

fördelat på två psykiatriska sjukhus i Gent, 

Belgien.  

Datainsamling: Observationer från deltagare 

samt semi-strukturerade intervjuer.  

Analys: Systematisering via datasystemet Nvivo 

CAQDAS. Konstruktivistisk teori.  

233 (-) 

 

Beskrev och belyste 

distriktssjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med psykiska 

sjukdomar, och vilka kunskaper och 

erfarenheter från professionen som 

sköterskorna hade och kunde 

använda.  

K  

I 

Chambers, M., 

Guise, V., 

Välimäki, M., 

Botelho, M. A. R., 

Scott, A., 

Staniuliené, V., & 

Zanotti, R.  

 

2010  

Storbritannien 

Nurses' attitudes 

to mental illness: 

a comparison of 

a sample of 

nurses from five 

European 

countries 

Beskriva och jämföra 

attityder gentemot psykiska 

sjukdomar, och personer 

med psykiska sjukdomar, 

hos legitimerade 

sjuksköterskor verksamma i 

fem olika europeiska länder, 

samt vilka faktorer som 

påverkar dessa attityder. 

Design: Kvantitativ 

Urval: Legitimerade sjuksköterskor i fem 

länder; Finland, Italien, Litauen, Portugal och 

Irland. 63 avdelningar vid 21 psykiatriska 

sjukhus valdes, samt 9 akutenheter och 5 

öppenvårdsavdelningar vid andra sjukhus. 
Datainsamling: Frågeformuläret CAMI – 

Community Attitudes towards the Mentally Ill. 

elektroniskt eller papper. Översatt i tre länder 

till respektive lands språk (Finland, Portugal 

och Litauen). 

Analys: Programmet SPSS 14. 

810 (285) Generellt positiva attityder 

rapporterades hos sjuksköterskor i 

samtliga länder. Vissa skillnader och 

likheter fanns mellan de undersökta 

länderna, som förklaras bero på både 

utbildningsrelaterade såväl som 

kulturellt relaterade faktorer. 

 

 

P  

I 
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(Design, urval, datainsamling och 

analys)  

Deltagare  

(bortfall)  

Resultat  Typ 

Kvalitet  

Ewalds-

Kvist, B., 

Högberg, T., 

& Lützén, K. 

 

2012 

Sverige 

 

Student 

nurses and 

the general 

population 

in Sweden: 

trends in 

attitudes 

towards 

mental 

illness 

 

Undersöka huruvida 

sjuksköterskestudenter som 

tidigare haft kontakt med 

personer med psykisk 

sjukdom uppvisade positiva 

attityder mot patienter med 

psykiska sjukdomar, innan 

studenterna haft utbildning 

inom psykiatrisk vård. Även 

att jämföra svenska 

sjuksköterskestudenters 

attityder mot resten av 

Sveriges befolkning. 

Design: Kvantitativ. 

Urval: 246 SSK-stud. vid tre universitet 

i Sverige. T 2 studenter, innan 

utbildning inom psykiatrisk vård och 

VFU-placering. Slumpmässigt urval för 

befolkningen, 4985 st. gjordes via 

Statistiska Centralbyrån. 

Datainsamling: Översatt variant av 

frågeformuläret Community Attitudes 

towards Mental illness, Student Nurse 

Attitude Index. Utskick via post, 

frivilligt och anonymt deltagande. 

Analys: Statistisk analys. 

Befolk-

ning: 

2391 

(2594) 

Stud-

enter: 

246 

I jämförelse med den tillfrågade befolkningen visade 

sjuksköterskestudenterna – innan utbildning i 

ämnesområdet – fler/mer negativa attityder.  
Teorin att kontakt med personer med psykisk sjukdom 

ökar positiva attityder och minskar negativa, stämde enligt 

resultaten från undersökningen.  
 

 

P  

I 

 

Fokuo, J. K., 

Goldrick, V., 

Rossetti, J., 

Wahlstrom, 

C., Kocurek, 

C., Larson, 

J., & 

Corrigan, P.  

 

2016  

USA  

Decreasing 

the stigma 

of mental 

illness 

through a 

student-

nurse 

mentoring 

program: a 

qualitative 

study  

Undersöka huruvida 

kontaktbaserade 

interventioner kan reducera 

stigma och öka positiva 

attityder kring patienter med 

psykisk sjukdom, utformat 

med patienter som mentorer 

för SSK- studenter och som 

led av SSK- utbildning.  

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: Personer med självupplevd 

erfarenhet av psykiska sjukdomar och 

SSK, varav SSK indelades i grupperna 

”SSK student” och ”vårdgivare” (d.v.s. 

vid studiens tidpunkt aktiv som SSK). 

Datainsamling: CBPR (community 

based participatory research), 

fokusgruppintervjuer. 

Analys: tematisk kategorisering. 

70 (-) Både SSK-studenter och patienter/de med levd erfarenhet 

angav positiva attityder till ett mentorprogram, vilket 

skulle innebära en kontinuitet i kontakt mellan blivande 

SSK och person med psykisk sjukdom. Studien menade 

att vissa av de SSK som hade en mindre fungerande 

kommunikationsförmåga, också hade en negativ attityd 

gentemot patienter med psykisk sjukdom. SSK ssågs även 

som allt för auktoritära mot patientgruppen där samtalen 

beskrevs som “att tala ner till något” eller en brist i 

förmåga att lyssna på patienten där förutfattade meningar 

om dennes mående ofta redan fanns hos SSK. 

K 

 II 



 

 

V 
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Deltagare  
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Kvalitet  

Granados-Gámez, 

G., López 

Rodríguez, M. D., 

Corral Granados, 

A., & Márquez-

Hernández, V. V.  

 

2016 

Spanien  

Attitudes and 

beliefs of nursing 

students toward 

mental disorder: the 

significance of 

direct experience 

with patients 

Analysera attityder och 

uppfattningar hos 

sjuksköterske- studenter 

gentemot psykiska 

sjukdomar, före och efter 

klinisk 

utbildningsplacering inom 

psykiatrisk vård. 

Design: Kvalitativ.  

Urval: Fem vårdcentraler fick bidra 

med förslag på anställda som 

uppfyllde studiens kriterier 

(specialiserad som primary care nurse, 

hade arbetat på vårdcentralen minst 

sex månader samt ha erfarenhet av att 

möta patienter med psykiska 

sjukdomar på arbetsplatsen ifråga). 

Datainsamling: semi- strukturerade 

intervjuer.  

Analys: Induktiv analys.  

8 (0) Artikeln visade klara indikationer på 

korrelationer mellan sjuksköterskestudenters 

attityder och fördomar gentemot patienter med 

psykisk sjukdom och den direktkontakt med 

patientgruppen som de tillfrågade studenterna 

hade haft. En relation mellan 

sjuksköterskestudent och patient med psykisk 

sjukdom tycktes ändra studenternas 

inställningar till psykiska sjukdomar. 

K 

II 

Gunasekara, I., 

Pentland, T., 

Rodgers, T., & 

Patterson, S. 

 

2014 

Australien 

 

 

What makes an 

excellent mental 

health nurse? A 

pragmatic inquiry 

initiated and 

conducted by 

people with lived 

experience of 

service use 

Undersöka vad som 

utmärker en kompetent 

psykiatrisjuksköterska i 

relation till både patienter 

och erfarna 

psykiatrisjuksköterskor. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Ett sjukhus i Brisbane, 

Australien, som erbjuder bl.a. 

specialiserad psykiatrisk vård. 

Datainsamling: Icke-slumpmässig, 

både psykiatriSSK och patienter med 

levd erfarenhet av psykiska sjukdomar 

inbjöds att delta. Data samlades in vid 

tre tillfällen under en månad, från 

olika kategorier av deltagare 

Analys: Tematisk analys, med data 

indelad utifrån liknande tema 

32 (10) 

 

Belysning av psykiatriSSK åsikter kring vård 

av patienter med psykiska sjukdomar. När SSK 

tar hand om sin egna psykiska hälsa samt var 

självmedveten, kunde hen ge bästa kliniska 

praxis inom sitt arbetsfält. SSK själva uppgav 

att ansträngningar från deras håll kan krävas för 

att upprätthålla medkänsla under situationer 

mer utmanande. Ett reflekterande hos SSK 

kring sina tankar och personliga antaganden 

och fördomar sågs som en del i att 

personcentrera vården.  

K 

I 
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studien 

genomfördes)  

Titel  Syfte  Metod  

(Design, urval, datainsamling och analys)  

Delta

gare  

(bortf

all)  
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Hsiao, C. Y., 

Lu, H. L., & 

Tsai, Y. F.  

 

2015 

Taiwan 

 

Factors 

influencing 

mental health 

nurses' 

attitudes 

towards 

people with 

mental illness 

Denna studie 

syftade till att 

undersöka de 

faktorer som 

påverkade 

psykiatrisjuksköt

erskors attityder 

gentemot 

personer med 

psykisk sjukdom. 

Design: Tvärsnitt, deskriptiv kvalitativ. 
Urval: SSK inom psykiatrisk vård, anställd i minst ett 

år- rekryterades, 20 år eller äldre, krav att kunna 

kommunicera på kinesiska eller taiwan-esiskt språk. 
Datainsamling: Bjöd in till studien via tre psykiatriska 

sjukhus och ett psykiatriskt rehabiliteringscentra. 

Egenrapportering av SSK via frågeformulär.  

Analys: Beskrivande statistik, Pearsons korres-pondens 

mellan produktmomentet, Studen- tens t-test, envägs 

ANOVA och hierarkisk multipel regressions-analys. 

Statistisk betydelse fastställdes till P <0,05. 

180 (-

) 

  

Mer positiva attityder fanns hos SSK i ledarposition 

än hos övriga SSK, mot individer med schizofreni 

och djup depression. Äldre SSK med mer erfarenhet 

visade större empati samt uttryckte mer positiva 

attityder mot personer med psykisk sjukdom. Större 

empati korrelerades med mer positiva attityder. SSK 

inom akuta psykiatriska enheter visade mer negativa 

attityder mot personer med schizofreni jämfört med 

de som arbetade på psykiatriska 

rehabiliteringsenheter och öppenvårdscentraler.  

P  

I 

 

Ihalainen- 

Tamlander, 

N., 

Vähäniemi, 

A., 

Löyttyniemi, 

E., 

Suominen, 

T., & 

Välimäki, M.  

 

2016  

Finland  

Stigmatizing 

attitudes in 

nurses towards 

people with 

mental illness: 

a cross-

sectional study 

in primary 

settings in 

Finland 

Undersöka 

eventuella 

attityder som 

verkade 

stigmatiserande 

gentemot 

patienter med 

psykiska 

sjukdomar, hos 

sjuksköterskor 

inom 

primärvården.  

Design: Kvantitativ, deskriptiv. 

Urval: Sjuksköterskor vid 15 st. primärvårdscentraler i 

två finska städer. Datainsamling: Egenrapportering via 

enkät, Questionnaire-27 enligt Corrigan.  

Analys: Flervägsanalys, kovarians.  

 

264 

(50) 

Känslor av osäkerhet och rädsla rapporterades hos 

yngre och/eller mindre erfarna SSK, liksom hos de 

som hade mindre erfarenhet av patienter med 

psykiska sjukdomar. Negativa känslor och fördomar 

ansågs vara ett hinder för vården av patienter med 

psykisk sjukdom, särskilt från yngre eller mindre 

erfarna sjuksköterskor som då kunde vara mindre 

villiga att arbeta inom psykiatrisk vård. 

P  

I 
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Moonen, C.,  

Lemiengre, J., 

& Gastmans, C. 

 

2016  

Belgien 

 

 

 

Dealing with 

existential 

suffering of 

patients with 

severe persistent 

mental illness: 

experiences of 

psychiatric nurses 

in flanders 

Undersöka erfarenheter 

och strategier hos 

psykiatrisjuksköterskor, 

som hanterade patienter 

med svår psykisk 

sjukdom. 

Design: Kvalitativ. 

Urval: Fem psykiatriska sjukhus i 

Flandernregionen i Belgien 

deltog. Inkluderade SSK uppfyllde kriterierna 

inom psykiatriskt verksam, ansvariga för patienter 

med psykisk sjukdom. Kunna kommunicera på 

holländska samt samtyckte till deltagande. 87 

deltagare, 15 intervjuade. 

Datainsamling: semi-strukturerade intervjuer, 

egengjorda enkätfrågor inför intervjustadiet. 

Analys: ”Qualitative Analysis Guide of Leuven” 

(QUAGOL), programmet NVivo. 

87 (-) Viktigaste faktorn för att vårda patienter 

med psykiska sjukdomar, oavsett egentlig 

diagnos, var en tillitsfull relation mellan 

sjuksköterskan och patienten, där patienten 

som person stod i fokus. Personcentrering 

av omvårdnaden och att ha en ”koppling” 

mellan patient och sjuksköterska angavs 

också som förutsättningar för att kunna ge 

god vård. Sjuksköterskans positiva attityd 

gentemot patient, till att skapa en relation 

och att lägga ansträngning i det visade på 

större förutsättnignar till en god relation. 

K  

I 

Poreddi, V., 

Thimmaiah, R., 

Chandra, R., & 

BadaMath S.  

 

2015 

Indien  

Bachelor of 

nursing students’ 

attitude towards 

people with 

mental illness and 

career choices in 

psychiatric 

nursing. An 

Indian perspective  

Utforska attityder hos 

sjuksköterske- 

studenter gentemot 

omvårdnad av patienter 

med psykisk sjukdom 

samt gentemot 

upplevelsen av att vara 

sjuksköterska inom 

psykiatrisk vård.  

Design: Kvalitativ tvärsnittsstudie.  

Urval: Sjuksköterskestudenter vid ett universitet, 

valda genom icke-slumpmässigt urval. Studenter 

vid tredje och fjärde året, frivilliga och de som 

genomgått kurs inom psykiatrisk vård. 

Datainsamling: Mental health nursing education 

survey av Hapell et al..  

Analys: Deskriptiv statistik, p-värde p<0.05.  

116 (-) Undersökte sjuksköterskestudenters 

attityder gentemot personer med psykiska 

sjukdomar. Studenternas attityder och 

åsikter kring utbildning och arbete inom 

psykiatrisk vård framkom.  

P  

II  
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analys)  

Deltagare  

(bortfall)  

Resultat  Typ 

Kvalitet  

Rodríguez-Almagro, 

J., Hernández-

Martínez, A., 

Rodríguez-Almagro, 

D., Quiros-García, J. 

M., Solano-Ruiz, M., 

& Gómez-Salgado, J. 

  
2019  

Spanien  

Level of stigma among 

spanish nursing students 

toward mental illness 

and associated factors: a 

mixed- methods study  

Fastställa eventuell 

(nivå) av stigma och 

faktorer associerade 

med stigma hos 

sjuksköterske- 

studenter, gentemot 

personer med psykiska 

”problem”.  

Design: kvalitativ med kvantitativa 

inslag- tvärsnittlig. ”Blandad” metod. 

Urval: Icke-slumpmässigt 

Sjuksköterskestudenter vid någon av den 

fyråriga utbildningens termin. 

Datainsamling: Enkäter, 

onlinedeltagande, skattningsskalor 

(Likert, Mental Health Stigma Scale).  

Analys: Absoluta och relativa 

frekvenser, multivariabelanalys, 

programmet SPSS v. 24.0.  

359 (5) Majoriteten av sjuksköterskestudenterna 

rapporterades i den kvantitativa delen ha 

medelvärden gällande stigma (49.9 %). 

Vilka attityder sjuksköterskestudenterna 

hade gentemot patienter med psykisk 

sjukdom menades ha en stark 

korrelation till vad för sorts och vilken 

kvalitet på vården som gavs. Attityder 

att det finns stigma i samhället gentemot 

de med psykiska sjukdomar 

rapporterades, medvetenhet om 

självstigma hos dessa patienter 

rapporterades också. 

K  

I 

Sercu, C., Ayala, R. 

A., & Bracke, P.  

 

2015  

Belgien  

How does stigma 

influence mental health 

nursing identities? An 

ethnographic study of 

the meaning of stigma 

for nursing role 

identities in two Belgian 

Psychiatric Hospitals.  

Att identifiera hur 

stigma kunde bidra till 

att utforma en 

yrkesrelaterad identitet 

som sjuksköterska 

inom psykatrisk vård.  

Design: Deskriptiv, kvalitativ 

tvärsnittsstudie.  

Urval: Frivilligt deltagande för samtliga. 

första- och andraårs studerande 

sjuksköterskor vid Almeria Universitet. 

Datainsamling: Enkät och 

självskattningsskala.  

Analys: Via systemet SPSS samt 

deskriptiv statistik, T-test. 

40 (46) Identifierade attityder hos 

sjuksköterskor kring psykiska 

sjukdomar var att stigma minskade vid 

direkt kontakt och/eller egen erfarenhet 

av psykisk sjukdom/patienter med 

psykisk sjukdom, samt att efter avslutad 

klinisk placering uppvisade färre 

sjuksköterskestudenter attityden att 

patienter med psykisk sjukdom var 

”farliga”. 

K  

I 
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Silvia-Fernandes, C., 

Santos, B., Moreira, 

C., Vargas, D., & 

Nóbrega, M.  

2019  

Portugal  

Opinions on mental 

illness from the 

perspective of 

primary care nurses 

in Portugal  

Undersöka åsikter hos 

primärvårds- 

sjuksköterskor gentemot 

psykiska sjukdomar och 

vården som gavs denna 

grupp. 

Design: Tvärsnitt, deskriptiv, kvalitativ 

studie med kvantitativa inslag. 

Urval: Icke-slumpmässigt urval, 

sjuksköterskor inom primärvården (aktivt 

arbetande, ej enbart administrativt 

arbetande) i Porto, Portugal.  

Datainsamling: 

Självrapporteringsinstrument via Google.  

Analys: Översatt v. Av ”Opinions on 

Mental Illness ” (OMI-skalan), Likert-

skala.  

328 (-) Sjuksköterskors kontakt med patient 

med psykisk sjukdom ökade förståelsen 

för och positiva attityder gentemot 

patientgruppen. Viss känsla hos 

sjuksköterskorna av att ha inadekvat 

utbildning/kompetens för att ge korrekt 

vård till patienter med psykisk sjukdom, 

och en känsla av att sakna 

kunskap/medvetenhet om vad för sorts 

vård och omvårdnad som krävdes. 
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