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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Den mentala ohälsan är globalt sett en stor del av sjukdomsbördan, och så även i Sverige. 

På grund av de reformationer som psykiatrin i Sverige genomgått under 1900-talet vårdas 

idag ett rekordlågt antal patienter inom den slutna psykiatrin. Förr i tiden vårdades de 

psykiatriska patienterna både somatiskt och psykiskt inom den slutna psykiatriska vården. 

Så är inte fallet längre, utan de somatiska åkommor som denna patientgrupp drabbas av 

vårdas nu i den allmänna somatiska vården. Ett flertal studier visar att patienter med 

psykiska störningar erhåller sämre somatisk vård än psykiskt friska patienter samt ofta 

upplever diskriminering från sjukvårdspersonal. Det är därför viktigt att studera vilka 

faktorer som kan påverka omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda patienter med 

psykiska störningar inom den somatiska vården, för att om möjligt kunna utröna varför 

denna patientgrupp är utsatt för sämre somatisk vård än andra grupper i samhället. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka omvårdnadspersonalens upplevelse av att 

vårda patienter med psykiska störningar inom den somatiska vården. 

 

Metod 

 

För att besvara syftet har en litteraturbaserad studie utförts. Datainsamling utfördes via 

sökningar i databaserna PubMed och Cinahl samt via manuell sökning vilket resulterade i 

14 originalartiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod. Dessa har sedan granskats, 

analyserats och sammanställts i studiens resultatdel. 

 

Resultat 

 

Omvårdnadspersonalen kände inte att deras utbildning gett de tillräckligt med kunskap om 

psykiska störningar för att kunna ta hand om patienter lidandes av detta. Känslan av att inte 

kunna ge adekvat vård på grund av okunskap gav upphov till känslor som hopplöshet och 

frustration. Det visade sig också att många var rädda för att vårda patienter med psykiska 

störningar då deras uppfattning var att denna patientgrupp ofta kunde bli våldsam och 

aggressiv. En arbetsmiljö där det fysiska prioriterades före det psykiska var ett faktum på 

de somatiska vårdavdelningarna, vilket försvårade för omvårdnadspersonalen att 

uppmärksamma sina patienters mentala behov. 

 

Slutsats 

 

Brister i utbildningen leder till en okunskap om psykiska störningar och försvårar för 

omvårdnadspersonalen att ge patienter med psykiska störningar adekvat vård. Arbetsmiljön 

på en somatisk vårdavdelning är inte utformad för att vårda patienter med psykiska 

störningar då stressen som ofta är ett faktum på dessa avdelningar inte tillåter 

omvårdnadspersonalen att ta sig tid att förutom vårda det fysiska även vårda det psykiska. 

 

 

Nyckelord: patienter med psykiska störningar, somatisk vård, omvårdnadspersonalens 

upplevelse 
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BAKGRUND 

”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet” [HSL] (SFS, 1982:763,§2).  Den svenska lagstiftningen är tydlig, alla ska 

behandlas lika. Studier visar dock att personer med psykiska störningar ofta möts med rädsla 

och okunnighet, en stigmatisering som inte enbart finns ute i samhället utan sträcker sig ända 

in i sjukhuskorridorerna (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Patienter med psykiska 

störningar som vårdas för somatiska åkommor har lägre chans till lyckade operationsutgångar, 

längre vårdtider och står för ökade vårdkostnader jämfört med den psykiskt friske (Zolnierek, 

2009). De Hert, Schreurs, Vancampfort och Van Vinkel (2011) fastställler i sin studie att 

personer med allvarliga psykiska störningar av olika anledningar har en förkortad förväntad 

livslängd med 13-30 år jämfört med psykiskt friska personer. Vidare visar de att personer med 

psykiska störningar har sämre tillgång till somatisk vård samt sämre kvalité på den somatiska 

vård de erhåller. Phelan, Stradins och  Morrison (2001) menar på att en anledning till att 

personer med psykiska störningar får sämre kvalitet på den vård de erhåller är att dessa till 

mindre del än psykiskt friska följer behandlingsprogram och ordinationer. Phelan et. al (2001) 

identifierar även den stigma och diskriminering personer med psykiska störningar möter när 

de söker somatisk vård som en bidragande faktor till problemet.  

Psykiska störningar – etiologi och definition 

 

Levander, Adler, Gefvert och Tuninger (2006) beskriver en psykisk störning som ett 

”överdrivet normalpsykologiskt fenomen”. Med detta menar de att de känslor vi betraktar som 

normala, till exempel rädsla och ångest, i överdriven form utvecklas till en psykisk störning. 

Detta kan till exempel ske när ångesten eller rädslan är ständigt närvarande och integrerar på 

individens förutsättningar för ett normalt liv (Levander et al., 2006). Psykiska symtom kan 

uppstå på två olika sätt: genom skador eller störningar i hjärnans funktioner och strukturer 

eller genom den enskilde individens upplevelser. Skador och störningar kan ske genom 

sjukliga förändringar som tumörer och blödningar, som effekt av ett drogmissbruk eller 

genom endokrina störningar. Psykiska symtom till följd av hur individen uppfattar världen 

beror både på egenskaper och personlighet hos individen samt vad som händer i omvärlden. 

Vissa individer är mer sårbara för stress och kan utveckla psykiska symtom redan vid en låg 

stressnivå medan andra individer tål extrema påfrestningar innan psykiska symtom uppträder 

(Ottosson & Ottosson, 2007). 

 

Länge har ”psykisk sjukdom” använts som paraplybegrepp för psykiska symtom (Ottosson, 

2009). Detta kan dock bli fel, till exempel vid akuta psykiska symtom som sorg då detta 

generellt inte betraktas som någon sjukdom. Kritik har också framförts mot att 

sjukdomsbegreppet är taget från medicinen. Sjukdomsbegreppet antyder att det finns 

bakomliggande patologisk-fysiologiska eller patologisk-anatomiska orsaker till tillståndet 

vilket endast kan påvisas för en del av de psykiska symtomen. Vidare menar kritiker att det 

med ett sjukdomsbegrepp finns risk för att homogenisera gruppen psykiatriska patienter, trots 

att det är en väldigt heterogen grupp med den enda gemensamma nämnaren att de uppvisar 

psykiska symtom av något slag. Psykiatrin har på grund av dessa orsaker därför till stor del 

övergått till att använda begreppet ”psykiska störningar”. Ett begrepp som täcker alla symtom 

och diagnoser och dessutom visar på en helhetsbild av människan – det medicinska och det 

psykosociala (Ottosson, 2009). För att diagnostisera psykiska störningar används i Sverige två 

olika diagnossystem: ICD10 (International Classification of Diseases) eller DSM-IV 

(Diagnostical and Statistical Manual). ICD10 är utvecklat av Världshälsoorganisationen och 



2 

det klassificeringssystem som används av svenska läkare. DSM-IV utvecklades i 

Nordamerika av American Psychological Association [APA] och är i princip översättbar till 

ICD10 (Allgulander, 2008). I flertalet av de vetenskapliga artiklar som kommer att analyseras 

i detta arbete används ”mental illness” eller ”mental disorder” som begrepp vilket närmast 

översätts till ”psykiska störningar” (Egidius, 2006). Begreppet ”psykiska störningar” kommer 

att användas genomgående i detta arbete. 

Psykiatrins historia i Sverige 

 

På medeltiden sköttes de psykiskt sjuka, eller ”dårarna” som den officiella beteckningen var 

på den tiden, av kyrkan (Allgulander, 2008; Ottosson, 2009). Vissa kunde skötas i hemmet 

och blev då kända som byfånar för de lokala invånarna. Länge ansågs psykiska störningar 

bero på besatthet av onda andar. Den psykiskt sjuke kunde endast botas genom att driva 

andarna ut ur kroppen. Detta gjordes med olika ”chockmetoder” där man avsåg att chocka 

anden ur den besattes kropp. Behandlingarna som sällan var behagliga för den besatte kunde 

bland annat innefatta kallduschar samt svält- och gödningskurer och fortgick ända in till 

början av 1800-talet. Kunskapen om hjärnans funktioner ökade under 1800-talet och i mitten 

av samma sekel kunde en österrikisk forskare påvisa att syfilis kunde leda till en viss form av 

demens. Därmed fick den naturvetenskapliga epoken inom psykiatrin sin början (Ottosson, 

2009). I Sverige blev psykiatrin en medicinsk specialitet år 1851 då riksdagen beslutade att 

personer med psykisk sjukdom hade rätt till medicinsk vård. Detta ledde till att de första 

psykiatriska klinikerna började byggas, ofta med höga murar omkring för att undvika negativ 

yttre påverkan på de redan sjuka patienterna. Mellan 1950-1970 skedde en rad förändringar 

inom den psykiatriska vården. Landstingen tog över ansvaret för de psykiskt sjuka och antalet 

patienter inom den slutna vården sjönk från 37000 till endast 5000. Mentalsjukhusen 

påbörjade sin avveckling och den öppna vården byggdes ut. Ytterligare förändringar inom 

psykiatrin tog vid 1995 då kommunerna övertog ansvaret från landstingen för vården av 

personer med psykiska störningar. Press sattes på kommunerna att bygga bostäder och ordna 

med sysselsättning, något som bidrog med att integrera de som tidigare suttit på hospital och 

kliniker i samhället (Allgulander, 2008; Ottosson, 2009). 

Prevalens psykiska störningar 

 

Mellan år 2005-2007 genomförde socialstyrelsen en utredning rörande psykiatrin i Sverige, 

kallad ”Nationell psykiatrisamordning”. Undersökningar utförda i denna utredning visar att 25 

procent av befolkningen någon gång under sin livstid drabbas av psykiska störningar. 

Störningar av mer allvarlig form drabbar cirka 15 procent av befolkningen (Socialstyrelsen, 

2012a). I enkätundersökningar som utförts av socialstyrelsen (2009) visas att mer kvinnor än 

män rapporterar självupplevd psykisk ohälsa av allvarligare form. Av de som rapporterar detta 

rapporterar även 14 procent av kvinnorna och 10 procent av männen att självmordstankar 

förekommit. 

 

Psykiska störningar är även globalt sett en stor del av den samlade sjukdomsbördan (WHO, 

2005). Av europas 870 miljoner invånare drabbas 100 miljoner personer av psykiska 

störningar någon gång i livet. Det gör psykiska störningar till den näst största 

sjukdomsgruppen efter kardiovaskulära sjukdomar. Att de människor som drabbas av 

psykiska störningar någon gång under sin livstid även drabbas av somatiska åkommor är 

nästintill oundvikligt; undersökningar gjorda av WHO visar att upp till 50 procent av patienter 

vårdade på somatisk avdelning även lider av psykiska störningar (WHO, 2005).  
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Attityder och stigma – definition 

 

I en studie av Altmann (2008) definieras begreppet attityd genom en konceptanalys. Altmann 

(2008) definierar en attityd som ett beteende baserat på omedvetna eller medvetna tankar som 

är bildade genom tidigare upplevelser och erfarenheter. Attityden formas och påverkar oss 

kognitivt, affektivt och beteendemässigt (Altmann, 2008). Negativa attityder består av 

fördomar, stereotyper och diskriminerande beteende mot olika objekt som personer, grupper, 

religioner och värdegrunder (Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, Bikos & Livaditis, 

2009). Arvaniti et al. (2009) menar att negativa attityder kan orsaka stigma.  

 

Ordet stigma kommer från Grekland där det för länge sedan användes som en visuell markör 

för att påvisa något nedsättande hos en person, exempelvis dålig moral eller avvikande 

beteende. Tecken för termen ristades eller brändes in på de avvikandes kroppar så att personer 

runt omkring kunde se detta och undvika dem (Goffman, 2011). Idag är betydelsen av ordet 

någorlunda densamma, ett socialt ”märke” (Egidius, 2008). Den sociala märkningen utgörs av 

något hos en person eller grupp av personer som gör att samhället betraktar den/de som 

avvikande från det normala. För den stigmatiserade innebär det en känsla av utanförskap, att 

inte passa in i samhällets normer (Goffman, 2011). 

Stigmatisering av personer med psykiska störningar 

 

Personer med psykiska störningar har i alla tider drabbats av stigmatisering (Björkman et al., 

2008). I en enkätstudie av Pescosolido et al. (2010) visas att nära hälften av informanterna i 

en enkätstudie inte skulle vilja arbeta tillsammans med en person med psykiatrisk diagnos. 

Mer än hälften av informanterna ställer sig ogillande till att arbeta tillsammans med en person 

drabbad av schizofreni. I en studie av Ücok et al. (2012) rapporteras om hur personer med en 

schizofrenidiagnos upplever diskriminering som ett stort hinder i livet. Många av 

informanterna undviker att söka arbete och utbildning av rädsla för vad andra ska tycka om 

dem. Detta kallar författarna för själv-stigmatisering; den sjuke antar på förhand att 

diskriminering kommer att ske varvid denne undviker detta genom att antingen dölja sin 

sjukdom eller låta bli att söka arbete och utbildning; ibland även sjukvård. Att stigma även 

kan påverka en persons självkänsla visas i en kvantitativ studie av Link, Strueing, Neese-

Todd, Asmussen och Phelan (2001). Författarna till denna studie menar att stigma i hög grad 

påverkar självkänslan hos en person med psykiska störningar. Över hälften av informanterna i 

denna studie uttryckte en oro om att de sågs som mindre intelligenta, otillräkneliga och att 

deras åsikter inte räknades. De förväntade sig inte heller ha framgång i sociala relationer som 

nära vänskap och kärleksrelationer (Link et al., 2001). 

 

Inom sjukvården visar ett flertal studier att personer med psykiska störningar uppfattas som 

mer ”besvärliga” än andra patienter av sjukvårdspersonalen (Ndetei, Khasakhala, Mutiso, 

Mbwayo, 2011;Van der kluit & Goossens, 2011; Zolnierek, 2009) . Denna attityd kan leda till 

att patienter som lider av psykiska störningar upplever sig som felaktigt bemötta och 

diskriminerade, vilket i sin tur kan leda till en själv-stigmatisering (Ücok et al, 2012). I en 

studie av Murray et al. (2006) undersöks i vilken utsträckning sjukvårdspersonal uppfattar att 

äldre personer talar om sin mentala hälsa. Sjukvårdspersonalen i denna studie identifierar den 

stigma och tabu som finns om psykiska störningar som ett hinder för personer som lider av 

detta att ta upp problemet med sjukvården. Ahmedani (2011) menar att det finns olika 

anledningar till att  personer med psykiska störningar erhåller sämre somatisk vård än 

psykiskt friska. I likhet med Murray et al. (2006) menar även Ahmedani (2011) att en 

anledning kan vara att patienter med psykiska störningar möts av stigma och diskriminering 
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vid uppsökande av sjukvård. Detta kan påverka dessa patienters benägenhet att söka somatisk 

sjukvård och även till vilken del dessa patienter följer behandlingsprogram (Ahmedani, 2011). 

Somatisk vård  

 

Ordet somatisk kommer från latinets so’ma och betyder kroppslig. Kropp definieras som 

motsatsen till psyke vilket gör att somatisk sjukdom kan definieras som ”icke psykisk” 

sjukdom (Egidius, 2008).  

Somatiska sjukdomar hos patienter med psykiska störningar 

 
Socialstyrelsen (2011) har utfört en serie djupgående studier om den somatiska vården vid 

samtidig sjuklighet med psykiska störningar. I denna serie har de bland annat sett att 

diabetespatienter med psykiska störningar löper högre risk för benamputation och för tidig 

död än psykiskt friska diabetespatienter. I en annan studie (Laursen, Munk-Olsen & Gasse, 

2011) jämförs sjukligheten i 19 somatiska och kroniska sjukdomar mellan psykiskt friska 

patienter och patienter med allvarliga psykiska störningar. De patienter som har samsjuklighet 

med psykiska störningar uppsöker somatisk sjukvård oftare än psykiskt friska och har högre 

sjuklighet än psykiskt friska personer i nästan alla undersökta sjukdomstillstånd. Ett flertal 

studier (Andrade, Benseñor, Viana, Andreoni & Wang, 2010; Kozumplik, Uzun & 

Jakovljevic´, 2009; Oud et al., 2010) visar på liknande resultat: patienter med psykiska 

störningar uppsöker somatisk vård oftare än psykiskt friska men har också högre dödlighet i 

stora folkhälsosjukdomar som diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. Enligt De Hert et al. 

(2009) har personer med allvarliga psykiska störningar förutom en högre dödlighet i diabetes 

än psykiskt friska personer även högre risk att insjukna i sjukdomen. Risk för att drabbas av 

diabetes mellitus är enligt De Hert et al. (2011) två till fem gånger högre för patienter med 

allvarliga psykiska störningar än för psykiskt friska personer. Diabetes mellitus är förutom en 

allvarlig sjukdom i sig även en stor riskfaktor för att insjukna i andra allvarliga 

sjukdomstillstånd som stroke och hjärtinfarkt (De Hert et al., 2011). 

 

En anledning till att personer med allvarliga psykiska störningar riskerar mer somatiska 

sjukdomar än psykiskt friska är olika livsstilsfaktorer. Personer med allvarliga psykiska 

störningar har generellt sämre matvanor än normalbefolkningen vilket leder till fler 

överviktiga inom denna grupp. Studier visar även att personer med allvarliga psykiska 

störningar  röker i större utsträckning än psykiskt friska. Rökning och övervikt är två stora 

riskfaktorer för att insjukna i kardiovaskulära sjukdomar (De Hert et al., 2011). 

Sjuksköterskans profession 

 

Sjuksköterskans profession är omvårdnad. Omvårdnad innebär i sin kärna att främja hälsa och 

lindra lidande för de patienter sjuksköterskan vårdar (Wiklund, 2003). I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor fastställes att sjuksköterskan ska utgå ifrån en 

helhetssyn och etisk värdegrund vilken innebär en humanistisk människosyn och att i alla 

lägen värna om patientens autonomi, integritet och värdighet(Socialstyrelsen, 2005). Att vårda 

utifrån en helhetssyn innebär att ta hela patienten i beaktande. Patientens psykiska, fysiska 

och sociala förhållanden ska alla tas hänsyn till (Strandberg, Ovhed, Borgquist, Wilhelmsson, 

2007). Vidare ska sjuksköterskan också ha förmåga att bemöta alla sina patienter på ett lyhört 

och respektfullt sätt. Hon ska se och tillvarata det friska hos individen, möta patientens 

lidande och så långt det är möjligt lindra detta (Socialstyrelsen, 2005). I ICN:s (International 

Council of Nurses) etiska kod står att sjuksköterskans främsta uppgifter är att ”
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Sjuksköterskans relation till patienten 

 Vården och behandlingen skall så långt 

det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten”. Vilken relation som finns 

mellan sjuksköterska och patient samt hur dessa personer interagerar med varandra är viktigt 

för hur vårdandet och vården upplevs samt för hur delaktig patienten känner sig i 

behandlingen. För patienter har det visats att en god relation till sjuksköterskan speglar vilken 

kvalitet de upplever sig ha erhållit på vården (Stoddart, 2012). En viktig beståndsdel för hur 

relationen utvecklas sjuksköterska-patient emellan är det första mötet. I det första mötet läggs 

grunden för den fortsatta vårdrelationen (Wiklund, 2003). Larsson, Palm och Rahle 

Hasselbach (2008) beskriver att en viktig del i mötet är kommunikationen patient och 

sjuksköterska emellan. Genom kommunikation får patienten information om sitt tillstånd och 

olika behandlingar, vilket ökar patientens känsla av trygghet och delaktighet i vården. 

Patientens delaktighet i vården har vidare visats befrämja läkningsprocessen hos patienten 

samt ökat dennes tillfredställelse med vården (Larsson et al., 2008).  

 

När patienter har värderat kommunikation med sjukvårdspersonal visas olika aspekter av vad 

som gjort kommunikationen till otillfredställande. Dessa aspekter inkluderar bland annat brist 

på information, en känsla av att sjukvårdspersonalen inte bryr sig om patienten samt att 

personalen visar bristande respekt mot patienten (Nørgaard, 2011). Nørgaard (2011) visar att 

brist på självförtroende i att kommunicera med patienter kan göra att sjukvårdspersonalen 

undviker detta och därmed kanske inte känner till tillräckligt om patientens bekymmer för att 

utföra god vård. Självförtroende menar Egidius (2008) är synonymt med ”självtillit”, vilket 

betyder en tillit till den egna personen. Med ett gott självförtroende har personen förmåga till 

en realistisk bedömning av orsaker till bra respektive dåliga prestationer samt en positiv 

förväntning till den egna personen (Bunkholdt, 2004). När en person tvivlar till sin egen 

förmåga att utföra något menar Bunkholdt (2004) i likhet med Nørgaard (2011) att personen 

kan försöka undvika situationen.  

 

I en studie av Coatsworth-Puspoky, Forchuk och Ward-Griffin (2006) undersöks ur ett 

patientperspektiv vilka faktorer som är viktiga för ett bra sjuksköterske-patient förhållande. I 

likhet med Nørgaards studie (2011) uttryckte patienterna att det var viktigt att sjuksköterskan 

lyssnade, svarade respektfullt på frågor, att sjuksköterskan såg problem som kunde uppstå och 

hade en förmåga att lösa dessa. Viktigt var också att sjuksköterskan frågade hur patienten 

mådde, detta gjorde att patienten kände att dennes känslor blev bekräftade och att 

sjuksköterskan kändes mer mänsklig. När patienterna hade negativa upplevelser av 

sjuksköterskan förlorade de tilliten och upplevde att deras känslor inte togs hänsyn till 

(Coatsworth-Puspoky et al., 2006). Moyle (2003) menar att en positiv attityd och ett positivt 

bemötande från sjuksköterskan är nödvändigt för en god omvårdnadsrelation. I en god 

omvårdnadsrelation respekterar och uppfattar sjuksköterskan vad som är viktigt för patienten 

och hjälper denne i sjukdomssituationen (Moyle, 2003). 

 

Som vårdare har sjuksköterskan ett övertag gentemot patienten. Patienten befinner sig i en 

sårbar situation och en miljö som är främmande medan sjuksköterskan befinner sig i en trygg 

miljö hon är van vid. Sjuksköterskan besitter kunskap om patientens tillstånd och har i 

omvårdnaden möjlighet att påverka patientens situation (Wiklund, 2003). Holm (2009) menar 

att detta medför två krav på sjuksköterskan. Det ena kravet är att sjuksköterskan måste inse att 
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en jämlik och ömsesidig relation till patienten inte är möjlig. Patientens problem måste alltid 

gå före sjuksköterskans behov, medan det är sjuksköterskans professionella ansvar att bereda 

utrymme för detta. Det andra kravet är att sjuksköterskan måste ha en medvetenhet om sina 

egna behov och känslor så att dessa inte inverkar på relationen till patienten. Om 

sjuksköterskan inte är medveten om sina känslor finns risk att dessa genom omedvetet 

kroppspråk och omedvetna antydningar ändå uppfattas av patienten (Holm, 2009). 

Omvårdnadspersonal 

I kategorin omvårdnadspersonal ingår skötare, vårdbiträden, vårdare och undersköterskor 

(Socialstyrelsen, 2006). Undersköterska kan definieras som ”yrkesgrupp inom vård och 

omsorg med uppgift att ge en god och säker omvårdnad till den som är sjuk eller i behov av 

omsorg” (Nationalencyklopedien, 2012). Sjuksköterskan räknas till kategorin legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2012b). Omvårdnadspersonal kommer i detta 

arbete att omfatta undersköterskor och sjuksköterskor. 

Problemformulering 

Mycket har hänt inom den psykiatriska vården sedan 1800-talet. Patienter skendränkes inte 

längre i syfte att driva ut onda andar ur kroppen, mentalsjukhus existerar knappt. Från flera 

håll kommer dock rapporter om att personer som lider av psykisk ohälsa får sämre bemötande 

inom somatisk vård än psykiskt friska samt sämre kvalité på den vård de erhåller (Ndetei et 

al., 2011; Socialstyrelsen, 2011; Zolnierek, 2009). Attityder och stigma påverkar personer 

med psykiska störningar i hög grad, och negativa attityder verkar finnas såväl i samhället som 

inom vården. I och med den psykiatriska vårdens ombyggnad är det nu ett faktum att 

omvårdnadspersonal inom alla sjukvårdsinstanser någon gång vårdar patienter med psykiska 

störningar. Det är alltså inte endast inom den psykiatriskt specialiserade vården dessa 

patienter vårdas. Relationen mellan omvårdnadspersonal och patient är avgörande för vilken 

kvalitet patienten upplever på vården. Det är därför värt att studera faktorer som kan påverka 

omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda patienter med psykiska störningar, så att en 

högre förståelse kan nås varför dessa patienter får sämre somatisk vård än psykiskt friska. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka omvårdnadspersonalens upplevelse av att 

vårda patienter med psykiska störningar på somatisk avdelning. 

METOD 

Val av metod 

 

För att besvara syfte och frågeställningar har en litteraturbaserad studie utförts. En 

litteraturbaserad studie undersöker ett avgränsat område genom granskning och analysering 

av aktuella rapporter och artiklar. Detta ger en god överblick av området och skapar en god 

utgångspunkt för vidare forskning (Friberg, 2012). 

Urvalskriterier  

 

För att begränsa sökområdet vid databassökningarna utvecklades ett antal urvalskriterier. 

Dessa omfattade; artiklar skrivna på svenska eller engelska, då det är de språk jag behärskar. 

Artiklar publicerade från år 2000 och framåt, för att grunda studien på så relevant och 
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dagsaktuell forskning som möjligt. Vuxna individer över 18 år, då det främst är dessa som 

allmännsjuksköterskan och omvårdnadspersonal i somatiken vårdar. Vidare inkluderades 

endast originalartiklar som var peer reviewed vilket antingen kontrollerades via databasen 

Ulrich eller med manuell granskning av de tidskrifter artiklarna publicerats i. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. Endast artiklar rörande studier på allmänna 

sjukhus och sjukhusmottagningar där vården huvudsakligen inriktar sig på att ta hand om 

patientens fysiska besvär har inkluderats.  Artiklar där omvårdnadspersonalen arbetade vid 

psykiatrisk avdelning har därmed exkluderats då det ej skulle besvara syftet. Även artiklar där 

det ej gick att utläsa huruvida det var läkarens eller omvårdnadspersonalens roll som beskrevs 

exkluderades.  

Datainsamling 

 

En litteraturbaserad studie baseras på ett systematiskt val av artiklar och forskningsrapporter 

som rör det valda problemområdet (Friberg, 2012). För att säkerställa att tillräckligt med 

vetenskapligt underlag existerade startade därför arbetsprocessen med att undersöka det valda 

ämnets forskningsutbud. Efter de inledande sökningarna utarbetades ett antal sökord som 

kunde tänkas svara mot studiens syfte. Databaser som använts är PubMed, PsycInfo och 

Cinahl. PubMed är en bred databas med artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. 

De dokument som visas på PubMed är i huvudsak vetenskapliga artiklar. Cinahl är en databas 

som är specialiserad på omvårdnadsforskning och innehåller vissa tidskrifter som inte finns 

att söka i PubMed. PsycInfo är en databas som innehåller psykologisk forskning inom bland 

annat medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). De sökningar som utfördes i 

PsycInfo ledde enbart till redan funna titlar, varför dessa sökningar ej är redovisade.  

Databassökning 

 

Fritextsökning samt sökningar utifrån databasernas ämnesordlistor utfördes. Databaserna har 

egna ämnesordlistor (tesaurus) med specifika ämnesord. Från dessa är det möjligt att utarbeta 

en sökning utifrån det till ämnesordet tillhörande underrubriker. Ämnesorden kan även 

användas fritt. PubMed benämner sina ämnesord för MeSH-termer och Cinahl använder 

termen CINAHL Headings (Forsberg & Wengström, 2008). De MeSH-termer och CINAHL 

headings som användes var: mental disorder, attitudes to mental illness, perceptions, nurses 

och attitudes. För att utvidga sökningarna när träffantalet varit lågt har även fritextord använts 

vilka var general hospital, general nurse, mental illness, mental health och somatic care. I 

vissa fall har sökordet använts som fritext trots att det finns som MeSH-term då det i fritext 

har kunnat ge ett högre träffantal. Sökorden har sedan kombinerats i olika former med den 

booleska operatorn AND. Det fullständiga och slutgiltiga sökningsförfarandet redovisas i 

följande tabell.  Sökningarna utfördes mellan 20 augusti, 2012, och 15 september, 2012. 
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Tabell 1. Tabell över sökningsförfarande 
Databas Begränsningar Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 2000-2012, 

english 

Nurse[MeSH] AND 

attitude[MeSH] AND 

mental 

disorder[MeSH] 

14 1 1 0 

PubMed 2000-2012, 

english 

Nurses AND attitudes 

AND mental illness 

AND somatic care 

7 2 1 1 

PubMed 2000-2012, 

english 

Nurses[MeSH] AND 

attitude[MeSH] AND 

mental 

disorder[MeSH] AND 

somatic care 

1 1 0 0 

PubMed 2000-2012, 

english 

General nurse AND 

attitude[MeSH] AND 

mental 

disorder[MeSH] 

183 15 9 6 

Pubmed 2000-2012, 

english 

Nurse[MeSH] AND 

attitude[MeSH] AND 

mental 

disorder[MeSH] 

14 1 0 0 

Cinahl 2000-2012, 

english, peer 

review 

Nurses AND attitudes 

AND mental illness 

159 10 5 1 

Cinahl 2000-2012, 

english, peer 

review 

Nurses AND 

perceptions AND 

mental health 

183 19 7 2 

Cinahl 2000-2012, 

english, peer 

review 

Nurses[MW SUB 

HEAD] AND 

perceptions[MW SUB 

HEAD] AND mental 

disorder[MW SUB 

HEAD] 

183 19 4 2 

Cinahl 2000-2012, 

english, peer 

review 

nurse AND attitude to 

mental illness[MH 

Subject Heading] 

 

67 8 3 0 

Totalt antal:  811 76 30 12 

Manuell sökning 

 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att manuell sökning kan ske på olika sätt. Ett sätt 

kan vara att studera referenslistor till intressanta artiklar. Ett stort antal vetenskapliga artiklar 

har studerats inför detta arbete, både originalartiklar och översiktsartiklar. När intressanta 

artiklar som rör problemområdet har hittats har referenslistorna till dessa studerats för att om 

möjligt hitta fler artiklar inom samma område. På detta sätt har två artiklar hittats. 
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Databearbetning 

 

Vid sökträffar under 200 har samtliga titlar lästs igenom. De titlar som svarat mot syftet har 

sedan granskats ytterligare genom att abstract studerats. Artiklar som ansetts relevanta för 

studien har sedan lästs igenom i sin helhet. De artiklar som inte haft fulltext tillgängligt via 

internet har beställts via Sophiahemmets högskolas bibliotek. 

 

Artiklarna som sedermera inkluderats i resultatet har lästs igenom i sin helhet ett flertal 

gånger. Analys har skett enligt Friberg (2012) och fokus har varit att finna likheter och 

skillnader mellan artiklarna. För att göra detta har färgpennor använts för att markera 

intressanta avsnitt, likheter och skillnader i studierna. Information med liknande innehåll har 

sedan samlats under huvudrubriker som sedermera bildat teman. De olika tema-innehållen har 

sedan granskats ytterligare för att exkludera information som inte svarar mot rubriken. 

Slutgiltiga tema-rubriker och innehåll har sedan sammanställts och redovisas i arbetets 

resultatdel. 

Kvalitetsgranskning 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är en kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar i en 

litteraturbaserad studie nödvändigt för att kunna dra slutsatser av resultatet. För att garantera 

en god kvalitet på studierna inkluderade i resultatet har Fribergs mall för kvalitetsgranskning 

använts (2012, s. 138-139). Alla artiklar inkluderade i resultatet har sedermera även 

kvalitetsgranskats enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering, se bilaga 1. Bedömningsunderlaget som är modifierat efter Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) har tre olika 

kvalitetsgraderingar; hög-, medel- och låg kvalitet. För att garantera hög kvalitet på studien 

var intentionen att endast inkludera artiklar graderade hög kvalitet. 

Validitet och reliabilitet 

 

Helgesson (2006) beskriver att en studie måste bygga på kvalitativa, verkliga och relevanta 

data för att uppvisa valida resultat. Reliabilitet menar Helgesson (2006) innebär att resultaten 

inte ska ha uppkommit av en tillfällighet, och att en annan forskare skulle uppnå liknande 

resultat vid upprepning av den för studien valda metoden. För att uppnå ett validerbart resultat 

har jag därför strävat efter att bibehålla en objektiv syn genom hela arbetsprocessen och att 

korrekt och rättvist framställa resultatet. Studiens reliabilitet säkerställs genom en väl 

beskriven metod för datainsamling. 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Helgesson (2006) är två kriterier för vetenskapligt bra forskning att forskningen 

grundas på bra metoder och att forskaren är grundlig och noggrann. Författaren av detta arbete 

har därför enligt Helgesson (2006) haft som avsikt att arbeta noggrant och grundligt samt att 

inte på något sätt, någon gång, under forskningsprocessen fabricera, förfalska eller plagiera 

material  För att undvika oavsiktlig förvanskning av artiklarna samt för att förstå och kunna 

återge artiklarna på bästa sätt har svensk-engelsk ordbok använts vid inläsning. Flertalet av de 

artiklar som inkluderats i resultatet har godkänts av etisk kommitté innan forskningen som 

artikeln behandlar startat. I det fåtal artiklar där etiskt godkännande inte kunnat utläsas har det 
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etiska resonemanget granskats enligt Polit och Beck (2012, s.170) samt enligt Helgesson 

(2006). 

RESULTAT 

Resultatet grundas på 14 studier som svarade på föreliggande litteraturbaserade studies syfte 

samt efter kvalitetsgranskning och forskningsetiska överväganden bedömdes relevanta för 

studien. Nio stycken av studierna var av kvalitativ metod och fem stycken av studierna var av 

kvantitativ metod. Storleken på studierna var varierande med ett deltagarantal i de kvalitativa 

studierna mellan 1-19 personer och i de kvantitativa studierna ett deltagarantal mellan 60-163 

personer. Studierna har utförts i England, USA, Lettland, Sydafrika, Australien och Irland.  

Efter analysering och granskning av artiklarna kunde tre olika teman bildas: Kunskap och 

självförtroende; Arbetsmiljö samt Rädsla. Resultatet redovisas utifrån dessa teman. 

Kunskap och självförtroende 

 

I flertalet av de inkluderade studierna uttryckte omvårdnadspersonalen att deras utbildning 

inte gett de tillräckligt med kunskap om psykiska störningar för att kunna vårda patienter med 

detta problem på ett adelvat sätt (Arnold & Mitchell, 2008; Atkin, Holmes & Martin, 2005; 

Hopkins, 2002; Kerrison & Chapman, 2007; Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005; 

Sharrock & Happell, 2006; Zolnierek & Clingerman, 2012). Bristen på kunskap gjorde att 

sjuksköterskorna intervjuade i Hopkins studie (2002) undvek att tala om mental hälsa med 

patienter med psykiska störningar.  En uppfattning om att patientens psykiska problem skulle 

bli allför betungande att lyssna till fick sjuksköterskorna att undvika att ta upp detta när de 

samtalade med patienten. Kerrison och Chapman (2007) och Mavundla (2000) identifierade 

lågt självförtroende till följd av brist på kunskap som en faktor som påverkade 

sjuksköterskans bemötande av denna patientgrupp. Det låga självförtroendet kunde leda till 

känslor som gjorde det svårt för sjuksköterskan att ens närma sig patienten (Mavundla, 2000). 

Dåligt självförtroende till föjd av brist på kunskap kunde enligt Sharrock och Happell (2006) 

ge upphov till frustration samt en oförmåga att ta till sig nya kunskaper.  

 

Hopplöshet och frustration var känslor som uppstod hos sjuksköterskan när hon ålades att 

vårda patienter med psykiska störningar trots sin ringa kunskap på detta område (Hopkins, 

2002; Zolnierek & Clingerman, 2012). Kerrison och Chapman (2007) fann att kunskapsbrist 

hos omvårdnadspersonalen kunde leda till kommunikationsproblem omvårdnadspersonal och 

patient emellan. I samma studie fann författarna att akutsjukvårdspersonal ibland hade svårt 

att triagera patienter med psykiska störningar, något som kunde leda till onödigt långa 

väntetider i akutrummet. En orsak till detta identifierades som de kommunikationsproblem 

som ibland uppstod. 

 

I studien av Lethoba, Netswera och Rankhumise (2006) kunde en skillnad mellan manlig- och 

kvinnlig omvårdnadspersonal skönjas. Männen kände större självförtroende i att vårda 

patienter med psykiska störningar än kvinnorna. I samma studie kunde även en signifikant 

skillnad ses i självskattad kunskap och självkänsla mellan personal som arbetade deltid och 

personal som arbetade heltid. Omvårdnadspersonal med heltidsanställning kände större 

självförtroende och ansåg sig ha mer kunskap i att vårda patienter med psykiska störningar än 

personalen som endast arbetade deltid. En skillnad i sjuksköterskans kunskap beroende på hur 

länge hon arbetat inom vården kunde ses i studien av Svediene, Jankauskiene, Kusleikaite och 

Razbadauskas (2009). Längre anställningstid visade sig korrelera med ökade kunskaper om 

vilka effekter vanliga psykofarmaka har, hur konfliktsituationer kunde lösas och ökad insikt i 
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hur sjuksköterskan kunde upptäcka hot mot patientens hälsa. Detta stöds av Arnold och 

Mitchells studie (2008) där de visar att nyutbildad omvårdnadspersonal med kort tid inom 

vården hade mycket liten, eller ingen kunskap alls om patienter med psykiska störningar. 

Utbildningsgrad visade sig i flertalet studier (Brinn, 2000; Clark, Parker & Gould, 2005; 

McDonald et al., 2003; Svediene et al., 2009) ha betydelse för hur bekväm 

omvårdnadspersonalen kände sig med att vårda patienter med psykiska störningar. Ju högre 

utbildningsgrad, desto säkrare kände sig personalen i att vårda patienter med psykiska 

störningar (Brinn, 2000). I studien av McDonald et al. (2003) visades att utbildningsgrad även 

kunde ha betydelse för hur symtom uppfattades från en patient med psykiska störningar. 

Omvårdnadspersonal med högre utbildning var mer benägna att tolka plötsliga symtom som 

andnöd och bröstsmärta som en begynnande hjärtinfarkt. Personal med lägre utbildning 

tolkade i högre grad samma symtom som en ångestreaktion. 

Erfarenhet 

 

Omvårdnadspersonal med positiva erfarenheter av att vårda patienter med psykiska störningar 

uttryckte mer positiva attityder till att vårda denna patientgrupp (Brinn, 2000). Känslan av att 

ha kontroll över situationen och känna sig trygg möjliggjorde för omvårdnadspersonalen att 

uppmärksamma sina patienters mentala hälsa. Därigenom kunde de tala och interagera med 

patienten och möta kraven på god vård. De kände sig trygga genom sina tidigare positiva 

erfarenheter av att vårda patienter med psykiska störningar och kunde relatera till mental 

omvårdnad som en del av ett helhetsperspektiv på omvårdnad. De kände sig inte heller oroliga 

för att patienten skulle bli våldsam. Det som andra sköterskor såg som våldsamt och 

aggressivt beteende relaterade dessa sjuksköterskor istället till känslor som rädsla och 

utanförskap (Brinn, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005). En liten del av omvårdnadspersonalen i 

Reed och Fitzgeralds studie (2005) uttryckte väldigt positiva attityder till att vårda patienter 

med psykiska störningar oavsett förkunskaper eller positiva erfarenheter av psykiatrisk vård. 

De menade på att psykiatrisk vård var en del av ett holistiskt vårdande – att psyke och kropp 

inte kan separeras och att holistisk vård är en del av att vara sjuksköterska 

 

Verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård under sjuksköterskeutbildningen ökade 

insikten och förståelsen för psykiska störningar enligt studien av Sharrock och Happell 

(2005). En av sjuksköterskorna i denna studie hade haft en väsentlig del av den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatrin och var den i denna studie som uttryckte 

mest positiva attityder till att vårda patienter med psykiska störningar. Denna informant var 

även den som kände sig mest komfortabel och trygg med att vårda denna patientgrupp. I 

studien av Lethoba et al. (2006) var det skillnad i attityd till patienter med psykiska störningar 

hos de som hade erfarenhet av psykiska störningar inom familjen och de som före sitt arbete i 

vården aldrig blivit exponerade för den typen av sjukdomar. De som upplevt psykiska 

störningar inom familjen var mer benägna att uppfatta denna patientgrupp som ett hinder för 

gott och effektivt arbetsutförande. Clark et al. (2005) fann i motsats till Lethoba et al. (2006) 

att de informanter som hade erfarenhet av personer med psykiska störningar i den närmaste 

familjen uttryckte mer positiva attityder och engagemang till denna patientgrupp. I samma 

studie visades en signifikant skillnad i engagemang mellan personal som tidigare arbetat inom 

psykiatrin och de som inte hade någon erfarenhet av psykiatrisk vård. De som hade erfarenhet 

av psykiatrisk vård rapporterade högre engagemang i omvårdnaden än de utan erfarenhet.  

Detta motsägs dock av Sharrock och Happells studie (2006) där informanterna menade att 

äldre, mer erfarna sjuksköterskor undvek patienter med psykiska störningar i högre grad än 

nyutbildade sjuksköterskor och verkade mindre benägna att uppmärksamma patienternas 

mentala hälsa. 
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När bristande kunskaper kan leda till inadekvat vård 

 

Kerrison och Chapman (2007) fann att patienter med psykiska störningar ibland blev utsatta 

för farmakologiska och fysiska begränsningar till följd av hotfulla situationer där personalen 

inte kunde agera på ett riktigt sätt. Om patienten var aggressiv kunde vissa i personalen inte 

lugna denne utan tillförde än mer stress genom dåligt bemötande och bristande 

kommunikationsfärdigheter. I samma studie visades också att vissa personer i 

akutsjukvårdspersonalen ”bestraffade” bråkiga patienter med psykiska störningar genom att 

ge de lägre triageringspoäng - och därmed en längre väntetid i akutrummet. I andra studier 

beskrevs att sjuksköterskan på grund av bristande kunskaper om psykiska störningar var 

mindre artig mot patienter med psykiska störningar (Atkin et al., 2005) samt fann det normalt 

att skrika åt dessa patienter (Lethoba et al., 2006). Svediene et al. (2009) fann att nära hälften 

av informanterna i deras enkätstudie hellre löste konfliktsituationer med patienter med 

psykiska störningar med läkemedel istället för att lösa konflikten med hjälp av förståelse, 

tålamod och interagerande.  Arnold och Mitchell (2008) fann att äldre patienter som var 

förvirrade ofta blev ”märkta” som lidandes av demens eller konfusion utan att personalen 

först tagit hänsyn till effekterna som uttorkning, infektioner och mediciner kan ha på 

människans psyke. Stigma och okunskap om psykiska störningar identifierades som faktorer 

som kunde påverka detta. 

Arbetsmiljö 

 

Flertalet studier visade att stor arbetsbörda, och en stressig arbetsmiljö där fokus ligger på att 

vårda det fysiska var faktorer som inverkade på omvårdnadspersonalens möjligheter att 

uppmärksamma deras patienters mentala behov (Arnold & Mitchell, 2008; McDonald et al., 

2003; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Arnold och Mitchell (2008) fann att sjuksköterskorna ansåg det lika viktigt att vårda patienter 

med psykiska störningar som psykiskt friska patienter, men uttryckte att trots den ökade 

mentala ohälsan i samhället blev patienter med psykiska störningar behandlade annorlunda än 

psykiskt friska patienter. Detta menade sjuksköterskorna kunde bero på att det fysiska 

prioriterades före det psykiska i en stressig arbetsmiljö. Den stressiga arbetsmiljön inverkade 

särskilt på äldre patienter med psykiska störningar. Att flertalet gånger förflyttas mellan olika 

rum och avdelningar på grund av högt patientflöde gjorde en redan förvirrad äldre patient än 

mer förvirrad och stressad, något som försvårade god kommunikation och omvårdnad i ett 

senare skede (Arnold & Mitchell, 2008). 

 

I likhet med sjuksköterskorna i Arnold och Mitchells studie (2008) uttryckte även 

sjuksköterskorna i studien av Atkin et al. (2005) att det fysiska alltid prioriterades över det 

psykiska. Om tid fanns över i det hårt pressade arbetsschemat användes denna tid främst till 

att komma ikapp med arbetsuppgifter, att prata med någon som psykiskt inte mådde bra var 

mindre prioriterat (Atkin et al., 2005). Personalbrist och överbeläggningar gjorde att 

sjuksköterskorna kände att vårdmiljön inte var anpassad efter patienter med psykiska 

störningar och ytterligare försvårade för sjuksköterskorna att på ett adekvat sätt vårda dessa 

patienter. Rutinarbetet var det som skulle färdigställas först, varvid sjuksköterskorna sällan 

ens hann prata med patienterna (Mavundla, 2000).  I Hopkins studie (2002) uppgav de 

intervjuade sjuksköterskorna en känsla av att ständigt säga ”jag kommer snart”, och att de 

löften de gav sällan kunde hållas då något alltid kom emellan. Mavundla (2000) fann väldigt 

få positiva attityder hos de intervjuade sjuksköterskorna till att vårda patienter med psykiska 

störningar. De sjuksköterskor i studien som uttryckte sig positivt gjorde det på grund av de 
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ansåg att deras arbetsmiljö var hållbar samt att de besatt tillräckligt med kunskap och teknik 

för att vårda patienter med psykiska störningar på ett adekvat sätt. 

 

I studien av Reed och Fitzgerald (2005) visades att själva utformningen av avdelningen kunde 

utgöra ett hinder för god omvårdnad. Sköterskeexpeditionen låg isolerat från patientrummen 

och begränsade därmed omvårdnadspersonalens möjligheter att observera och assistera 

patienterna. 

Patienter med psykiska störningar – en ytterligare belastning på arbetsbördan 

 

Många av sjuksköterskorna uttryckte en oförståelse till varför patienter med psykiska 

störningar skulle vårdas på somatisk vårdavdelning trots att patienterna uppvisade somatiska 

besvär (Mavundla, 2000; Svediene et al., 2009). Vissa av sjuksköterskorna tyckte inte att det 

var deras roll att vårda patienter med psykiska störningar och skulle om de kunde, undvika 

detta. Detta var inte enbart beroende på det problematiska beteendet som dessa patienter 

kunde uppvisa, utan även på att sjuksköterskorna helt enkelt inte fattade tycke för dessa 

patienter. Att patienter med psykiska störningar inte visade uppskattning för den vård de 

erhöll och att de var svåra att samarbeta med var vanliga uppfattningar bland sjuksköterskorna 

som kunde ha betydelse för detta (Reed & Fitzgerald, 2005). Patienter med psykiska 

störningar sågs därför hos en del av sjuksköterskorna som ytterligare en belastning i den redan 

hårt pressade arbetsmiljön (Arnold & Mitchell, 2008). Hos andra sjuksköterskor fanns i 

motsats till detta en positiv attityd till att vårda patienter med psykiska störningar då dessa 

sjuksköterskor ansåg det vara en viktig del av sjuksköterskeyrket att även vårda den psykiska 

aspekten hos patienten (Clark et al., 2005).   

 

Vissa av sjuksköterskorna reagerade med känslor av frustration och hopplöshet när patienter 

med psykiska störningar skulle vårdas på deras avdelningar (Hopkins, 2002; Mavundla, 2000; 

Sharrock & Happell, 2005). När en patient med psykiska störningar skrevs in på avdelningen 

uppskattade de att allt avdelningsarbete skulle ta längre tid och att deras dagliga rutiner nu var 

störda (Mavundla, 2000).  Zolnierek och Clingerman (2012) fann att patienter med psykiska 

störningar åtogs sist av patienterna då sjuksköterskan uppfattade att dessa patienter skulle ta 

mer tid än de andra, psykiskt friska, patienterna. I studien av McDonald et al. (2003) motsades 

detta dock då sjuksköterskorna uppskattade att en patient med psykisk störning tog lika lång 

tid att vårda som en psykiskt frisk patient. 

 

Äldre patienter med psykiska störningar förknippades med beteende som störde utförandet av 

medicinsk vård, störde de vanliga arbetsrutinerna och därigenom krävde utökade 

personalstyrkor. Hur mycket fokus som lades på den psykiska störningen berodde på till 

vilken del beteendet störde arbetet (Atkin et al., 2005). Arnold och Mitchell (2008) beskrev att 

sjuksköterskor upplevt att yngre patienter med psykiska störningar som uppvisat aggressivt 

beteende flyttades till säkrare avdelningar. Detta gällde dock inte när det var äldre patienter 

som var våldsamma. 

 

En person som skadat sig själv eller utfört ett självmordsförsök utgjorde också ett hinder i de 

normala arbetsrutinerna. Främst på grund av att de, enligt lagen, skulle överses av psykiater 

innan utskrivning även om de var medicinskt färdigbehandlade, men även för att deras 

självskadebeteende gjorde att sjuksköterskan kände sig tvungen att ha ett ständigt vakande 

öga på patienten för att förhindra ytterligare självskador. När effektiviteten på avdelningen 

förlångsammades på grund av detta ledde det till känslor av frustration och hopplöshet. Vissa 
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av sjuksköterskorna såg patienter med självskadebeteende som mindre berättigade till vård då 

de tog tid och resurser från vården av patienter med ”riktiga” sjukdomar (Hopkins, 2002). 

 

Ett flertal studier (Atkin et al., 2005; Lethoba et al, 2006; Mavundla, 2000; Zolnierek & 

Clingerman, 2012) visade att sjuksköterskorna hade speciellt svårt att hantera patienter som 

vandrade omkring mycket på avdelningen, då dessa krävde sjuksköterskans ständiga uppsikt 

och därmed tog tid från patienter som rent medicinskt behövde ständig övervakning. Att följa 

patienterna runt sjukhuset tog också tid från andra, mer produktiva uppgifter. Lethoba et al. 

(2006) fann att kvinnlig omvårdnadspersonal tyckte att det var svårare att hantera ”vandrare” 

än manlig omvårdnadspersonal.  

Stöd från kollegor 

 

När omvårdnadspersonalen skulle vårda patienter med psykiska störningar trots att de kände 

dåligt självförtroende i att göra detta var arbetskollegor viktiga för att kunna rådgöra med, få 

hjälp och vägledning av (Clark et al., 2005; Sharrock & Happell, 2005). Kollegorna hade 

dock ofta lika lite expertis och kompetens i att vårda patienter med psykiska störningar varvid 

goda råd kunde vara svårt att få (Sharrock & Happell, 2005). Flertalet studier (Arnold & 

Mitchell, 2008; Atkin et al., 2005; Brinn, 2000; Clark et al., 2005; Svediene et al., 2009)  

visade att somatisk omvårdnadspersonal önskade mer vägledning från psykiatriska instanser 

än vad som fanns i nuläget. Viss hjälp fanns att få från en psykiatrisjuksköterska, men det var 

oftast inte tillräckligt (Arnold & Mitchell, 2008). Särskilt nattetid var konsultation från 

psykiatrin svårt att få (Clark et al., 2005; Svediene et al., 2009). På landsbygden var 

psykiatrisk konsult ofta väldigt svårt att nå, oavsett tidpunkt på dygnet (Reed & Fitzgerald, 

2005; Sharrock & Happell, 2005) vilket gjorde kollegorna än viktigare vid svåra situationer. 

De i omvårdnadspersonalen som ansåg sig ha gott stöd från psykiatrin kände sig trygga i att 

vårda patienter med psykiska störningar samt rapporterade mindre rädsla och oro än de som 

inte ansåg sig få stöd. Dessa personers ökade självförtroende ledde till ett ökat engagemang i 

patientens mentala hälsa och därmed till en god och adekvat omvårdnad (Reed & Fitzgerald, 

2005). Ett team med psykiatriska kunskaper som omvårdnadspersonalen snabbt kunde 

konsultera i vården av patienter med psykiska störningar önskades av sjuksköterskorna i  

studien av Atkins et al. (2005). I likhet med detta önskade även sjuksköterskan i Zolnierek 

och Clingermans studie (2012) att det skulle finnas någon på avdelningen med utökade 

psykiatriska kunskaper att vända sig till för råd. 

Rädsla 

 

I flera studier visades att omvårdnadspersonalen uttryckte oro och rädsla för att vårda 

patienter med psykiska störningar (MacNeela et al., 2012; Mavundla, 2000; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). De uttryckte att de var rädda för att 

patienten skulle skada sig själv eller andra patienter (MacNeela et al., 2012; Zolnierek & 

Clingerman, 2012) och att omvårdnadspersonalen var väldigt sårbar i våldsamma situationer 

(Mavundla, 2000). 

Rädsla för att patienten ska komma till skada 

 

I studien av MacNeela et al. (2012) var sjuksköterskorna oroliga för att en patient med 

psykiska störningar skulle röka samtidigt som han erhöll syrgas, vilket skulle kunna orsaka 

massiva skador både på patienten själv och andra patienter. Hopkins (2002) visade att stor oro 

också fanns hos sjuksköterskorna när en patient med självskadebeteende ville gå ut för att 
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röka. Oro för att patienten skulle avvika från avdelningen eller skada sig själv gjorde att 

sjuksköterskorna var tvungna att följa med patienten ut för bevakning av denne, något som 

drog ner effektiviteten på avdelningen (Hopkins, 2002). I studien av Zolnierek och 

Clingerman (2012) beskrev den intervjuade sjuksköterskan en konstant oro när hon skulle 

vårda patienter med psykiska störningar. Starka mediciner kunde göra att patienten utsattes 

för stor fallrisk och därmed krävde tillsyn dygnet runt. I en stressig arbetsmiljö kunde detta 

dock vara svårt att hinna med, varvid sjuksköterskans oro ökade än mer. Svediene et al. 

(2009) listade de händelser som omvårdnadspersonalen beskrev som minst önskvärda 

händelser. Dessa var i rangordning att patienten skulle avvika från avdelningen, att patienten 

skulle skada sig själv till följd av avvikande från avdelningen samt att patienten skulle ta 

självmord.  

 

I studien av Reed och Fitzgerald (2005) beskrev omvårdnadspersonalen att vårdavdelningens 

miljö inte passade för patienter med psykiska störningar och att tillhyggen att skada sig själv 

och andra med var lätt att komma åt. Reed och Fitzgerald (2005) fann också att 

omvårdnadspersonalen kunde känna en rädsla för att säga fel saker till en patient med 

psykiska störningar och därmed orsaka patienten skada. Genom att undvika att tala 

djupgående med patienten undvek de detta problem men kunde då också missa viktiga 

aspekter som kunde ha betydelse för omvårdnaden. 

Rädsla för våldsamt beteende 

 

En återkommande uppfattning var att patienter med psykiska störningar kunde bli aggressiva 

och våldsamma (Brinn, 2000; MacNeela et al., 2012; Mavundla, 2000; Kerrison & Chapman, 

2007; Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). Tidigare negativa 

erfarenheter av patienter med psykiska störningar ökade omvårdnadspersonalens uppfattning 

om att dessa patienter kunde vara farliga. Attityden att patienten kunde vara farlig inverkade 

på omvårdnaden då det gjorde att omvårdnadspersonalen undvek och lösgjorde sig från 

patienten. Omvårdnadspersonalen kände att deras arbetssäkerhet tog skada då det inte gick att 

förutse beteendet hos en patient med psykiska störningar (Reed & Fitzgerald, 2005). I studien 

av Mavundla (2000) visades att en stor del av sjuksköterskorna tidigare upplevt både verbalt 

och fysiskt våld från patienter med psykiska störningar, vilket lade en grund för deras 

uppfattning att patienter med psykiska störningar var farliga patienter. I Hopkins studie (2002) 

var en vanlig uppfattning att patienter med självskadebeteende ofta kunde bli våldsamma som 

en följdeffekt av intoxikationer med olika preparat. Liknande uppfattning hade 

omvårdnadspersonalen i studien av Kerrison och Chapman (2006) då de menade att 

aggressivitet och våldsamt beteende främst uppstod hos personer med alkohol- och 

narkotikamissbruk. MacNeela et al. (2012) fann i likhet med detta att när sjuksköterskorna i 

studien skulle beskriva självupplevda kritiska situationer så handlade dessa främst om 

patienter med alkohol- eller narkotikamissbruk.  

 

Brinn (2000) fann att omvårdnadspersonalen visade mer negativa attityder till personer med 

demens eller schizofreni än till en psykiskt frisk person med diabetes. Zolnierek och 

Clingerman (2012) fann att rädsla för våldsamhet hos vissa patienter med psykiska störningar 

existerade trots att patienten man tillskrev detta aldrig agerat våldsamt. Detta ledde till ett 

vaksamt beteende och en ständig oro hos sjuksköterskan. Omvårdnadspersonalen var dels 

rädda för att bli skadade, men de kände sig också sårbara etiskt, professionellt och lagligen för 

de handlingar de kunde tvingas till i syfte att skydda sig själva och andra från skada (Reed & 

Fitzgerald, 2005). 
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Nattetid var enligt två studier (Reed & Fitzgerald, 2005; Svediene et al., 2005) den tidpunkt 

på dygnet som rädsla för våldsamt beteende var som störst. Förkortad personalstyrka samt 

dålig tillgång till säkerhetstjänst och psykiatrisk konsult var anledningar till den ökade 

rädslan. Omvårdnadspersonalen upplevde att deras rädsla inte togs på allvar (Reed & 

Fitzgerald, 2005) samt att bristen på tillgång till psykiatrisk konsult var patientfarlig då de inte 

kunde hjälpa sina patienter på ett adekvat sätt (Svediene et al., 2009). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka omvårdnadspersonalens upplevelse av att 

vårda patienter med psykiska störningar inom somatiken. För att besvara syftet utfördes en 

litteraturbaserad studie. En litteraturbaserad studie lämpar sig väl för att sammanfatta befintlig 

forskning inom valt forskningsområde och kan dels påverka det praktiska vårdarbetet men 

även belysa relaterade frågor som ännu inte blivit föremål för forskning (Friberg, 2012). 

Syftet hade även kunnat besvarats med en kvalitativ eller kvantitativ metod, men en 

litteraturbaserad studie där både kvalitativa och kvantitativa studier ingick ansågs kunna ge en 

större kunskapbredd och valdes därför som metod.  

 

Intentionen var i början av arbetsprocessen att endast belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med psykiska störningar. Det visade sig 

dock vara väldigt svårt att finna tillräckligt med analyserbart material ur enbart 

sjuksköterskans synvinkel, där studien dessutom rörde sig om en somatisk vårdavdelning och 

inte inom någon psykiatrisk instans. Syftet ändrades därför till att även inkludera 

undersköterskor, något som gjorde att artikelantalet kunde utökas något. I de artiklar 

inkluderade i detta arbete är det till största del sjuksköterskor som deltagit i studierna, men i 

ett fåtal av artiklarna ingår även undersköterskor i informantgruppen. Trots att sjuksköterskan 

räknas till kategorin legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2012b) har 

ordet ”omvårdnadspersonal” använts i detta arbete när de artiklar som använder sig av både 

sjuksköterskor och undersköterskor i informantgruppen beskrivs. Båda yrkesgrupperna har sin 

spetskompetens inom ämnet omvårdnad varvid denna beteckning kan anses rimlig. I de 

artiklar där enbart sjuksköterskor ingår i informantgruppen används också beteckningen 

sjuksköterska vid beskrivning av dessa. Det kan tyckas förvirrande att både begreppet 

”omvårdnadspersonal” och ”sjuksköterskor” använts i resultatdelen. Anledningen till detta är 

att jag velat återge artiklarna så rättvist som möjligt och där endast sjuksköterskor varit 

inkluderade i informantgruppen verkar det onödigt att kalla dessa för omvårdnadspersonal. I 

de artiklar där både undersköterskor och sjuksköterskor ingått har ”omvårdnadspersonal”   

använts för att undvika långa språkupprepningar.  

 

Resultatet är grundat på 14 artiklar, vilket inte når upp till Sophiahemmet Högskolas 

rekommendation på 15-20 artiklar för en litteraturbaserad studie. Att endast 14 artiklar kunde 

inkluderas beror på det tunna forskningsutbudet och det snäva syftet. När så många artiklar 

som 14 stycken ändå kunde hittas valde jag att fortsätta med detta område istället för att ändra 

syftet återigen. Antalet artiklar och graden av kvalitet på artiklarna anses trots att det inte når 

upp till Sophiahemmet Högskolas rekommendationer utgöra ett fullt analyserbart material. 

 

Många menar att att randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) är de mest trovärdiga 

och pålitliga studierna, då urvalsgruppen är slumpad och resultatet noggrant kontrollerats mot 

en kontrollgrupp (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2006). Endast en (1) studie 
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(McDonald et al., 2003) inkluderad i resultatet är av detta format, då det till största delen är 

kvalitativ forskning som producerats inom problemområdet. Detta beror på att mänskliga 

upplevelser och relationer som en del av denna studies problemområde var oftast beskrivs 

genom kvalitativ forskning (Willman et al., 2006). 

 

Intentionen var att endast inkludera studier av hög kvalitet i studien. På grund av bristande 

forskningsunderlag har dock även studier av medel kvalitet samt en studie av låg kvalitet 

inkluderats. Den studie inkluderad i resultatet som är av låg kvalitet bedömdes trots bristfällig 

metodbeskrivning ändå vara relevant då den svarade till syftet. Ett flertal av de andra 

inkluderade studierna refererade till denna studies resultat, vilket skulle kunna indikera att 

min kvalitetsbedömning är för låg. 

 

Sökorden som användes vid sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo 

utvecklades dels genom databasernas egna ordlistor (thesaurus) men även genom 

fritextsökningar. ”Mental illness” är varken en MeSH-term eller Cinahl Heading. Att detta 

sökord ändå användes var på grund av att det gav ett mycket likt sökresultat som vid 

användning av MeSH-termen ”mental disorder”. Vissa artiklar återfanns dock endast vid 

sökning av ”mental illness” varvid detta sökord användes för att inte missa relevant data. 

Sökordet ”attitude” har använts i flertalet av sökningarna. Sökord som ”perceptions”, 

”feelings” och ”experciences” har också använts vid sökningar men ej resulterat i relevanta 

träffar varvid en stor del av dessa sökningar ej är redovisade. En del av de redovisade 

sökningarna har givit ett mycket stort antal sökträffar men ändå resulterat i endast ett fåtal 

inkluderade artiklar. Detta beror dels på att en del artiklar redan funnits vid tidigare sökningar 

samt att många artiklar i sökresultatet avhandlade sjukvårdspersonal inom psykiatrin, eller 

sjukvårdspersonal där även läkare och studenter inkluderades vilket inte skulle svara på syftet 

till denna studie. Manuell sökning utfördes genom att referenslistorna till de funna artiklarna 

granskades. Även relaterade artiklar som dök upp vid sökningar i PubMed granskades. På 

detta sätt kunde tre artiklar hittas. 

 

Urvalskriterierna för inkluderade artiklar var att de skulle handla om omvårdnadspersonal 

inom somatiken, att patienterna skulle vara över 18 år samt att artikeln skulle vara av formatet 

originalartikel och vetenskapligt granskad. I databasen cinahl kan peer review (att experter 

inom forskningsområdet granskat artikeln) väljas som inklusionskriterie (Willman et al., 

2006). Detta är inte möjligt i PubMed där artiklarna istället kontrollerats via manuell 

granskning av tidskriften samt i databasen Ulrich periodicals. Av de inkluderade artiklarna har 

12 stycken redovisat ett etiskt godkännande. I de två artiklar där detta ej gått att utläsa (Atkins 

et al., 2005; Lethoba et al., 2006) har dessa granskats enligt Polit och Beck (2012)  och 

Helgesson (2006) och efter detta ändå bedömts vara etiskt godtagbara. 

 

Av de artiklar som är inkluderade i resultatet är tre stycken baserade på intervjuer med 

fokusgrupper (Arnold & Mitchell, 2008; Atkin et al., 2005; Kerrison & Chapman, 2007). 

Fördelen med fokusgrupp-intervjuer är att väldigt mycket information kommer fram vid 

intervjuerna samt att deltagarna i fokusgrupperna genom diskussion kan balansera varandras 

åsikter och kommentarer. Nackdelen med fokus-grupper är att personer med åsikter som 

avviker från gruppens kanske inte vågar yttra sig (Forsberg & Wengström, 2008). 

Problemområdet i föreliggande studie kan stundtals tyckas mycket känsligt att prata om, 

varvid sådana problem kan ha uppstått och därför måste tas i beaktning.  

 

Analyseringen av artiklarna har skett enligt Friberg (2012) där fokus har bestått i att finna 

likheter och skillnader artiklarna emellan. Detta utfördes genom att jag läste igenom artiklarna 
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ett flertal gånger i sin helhet och därefter plockade ut meningar och textenheter. Detta material 

kondenserades sedan ytterligare och resulterade i tre olika teman. En stor nackdel med denna 

analyseringsmetod är att jag är ensam författare till denna studie, varvid det endast är min 

uppfattning och förståelse för artikeln som resulterat i resultatet. Att diskutera artiklarna med 

en till person hade kanske givit en annan synvinkel på de inkluderade artiklarna samt i 

slutändan givit andra teman och resultat. Alla inkluderade artiklar är skrivna på engelska, 

vilket inte är mitt modersmål men dock ett språk jag behärskar bra. Att feltolkningar av texten 

på grund av språkbegränsningar trots användande av svensk-engelsk ordbok kan ha 

förekommit och därmed påverkat resultatet måste därför tas hänsyn till.  

Resultatdiskussion 

 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka omvårdnadspersonalens upplevelse av att 

vårda patienter med psykiska störningar inom den somatiska vården. Tre tydliga områden 

framträdde: kunskap och självförtroende, arbetsmiljö och rädsla. Det som var tydligast av 

dessa områden och återfanns i flertalet av de inkluderade studierna var kunskap och 

självförtroende. 

Kunskap och självförtroende 

 

I ett flertal studier framkom att omvårdnadspersonalen uppskattade att deras kunskap om 

psykiska störningar var bristande vilket gav upphov till känslor som frustration och 

hopplöshet när de trots sin okunskap förväntades att kunna ge god vård till denna 

patientgrupp.  Dessa fynd stöds av en kvalitativ intervjustudie av Harrison och Zohhadi 

(2005) där de intervjuade sjuksköterskorna uttrycker att de inte har den expertis som krävs för 

att hantera patienter med psykiska störningar.  

 

Egidius (2008) definierar självförtroende som tillit till den egna personen. Bunkholdt (2004) 

och Nørgaard (2011) beskrev att dåligt självförtroende kunde leda till ett undvikande av vissa 

situationer. Självförtroendet borde således vara situations- och objektsrelaterat, vilket betyder 

att självförtroendet inte alltid är dåligt även om det kan vara dåligt i vissa situationer. Brist på 

kunskap i att vårda patienter med psykiska störningar ledde i två studier (Mavundla, 2000; 

Kerrison & Chapman, 2006) till sämre självförtroende hos omvårdnadspersonalen. Om 

kunskapen om problemet hos omvårdnadspersonalen ökade borde därför även deras 

självförtroende i att utföra omvårdnad av patienter med psykiska störningar öka. Lågt 

självförtroende i att kommunicera med patienter leder enligt Nørgaard (2011) till 

kommunikationssvårigheter. Ökat självförtroende i att vårda patienter med psykiska 

störningar torde således kunna leda till bättre kommunikation omvårdnadspersonal och patient 

emellan. 

 

Självförtroende var inte operationaliserat som begrepp i någon av studierna trots att flera 

studier tog upp självförtroende relaterat till kunskapsnivå som en faktor som kunde påverka 

omvårdnadspersonalens känslor och handlande. Det dåliga självförtroendet verkar i dessa 

studier orsakas på grund av en bristande kunskap, och därefter leda till svårigheter. Då 

självförtroende inte är något man kan ta på, inget fysiskt objekt, kan det verka orättvist att 

beskylla självförtroendet för att orsaka ett sämre bemötande. I själva verket borde det låga 

självförtroendet vara sjuksköterskans svårigheter att närma sig patienten och oförmåga att ta 

till sig nya kunskaper. 
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Reed och Fitzgerald (2005) fann att omvårdnadspersonalen kunde känna rädsla för att säga fel 

saker till en patient med psykiska störningar, och därför undvek detta genom att inte tala 

djupgående med patienten. Nørgaard (2011) belyser också problemet när hon beskriver att 

dåligt självförtroende i att kommunicera med patienterna kan leda till att 

omvårdnadspersonalen undviker detta. Murray et al. (2006) fann att äldre patienter kunde ha 

svårt för att tala om mental hälsa med sjukvårdspersonal på grund av den stigma och tabu som 

omgärdar ämnet. Om omvårdnadspersonalen som i Reed och Fitzgeralds (2005) studie inte 

vågar tala djupgående om mental hälsa med sina patienter, och patienterna i enlighet med 

studien av Murray et al. (2006) inte heller själva vågar ta upp ämnet torde det finnas en risk 

att eventuella problem med mental hälsa går sjukvården helt förbi. Kommunikationsbrister 

togs även upp i studien av Kerrison och Chapman (2007) där författarna visade att brister i 

kommunikationen kunde leda till mindre önskvärda situationer. Larsson et al. (2008) menar 

att kommunikation är en viktig del i omvårdnadsrelationen och att en god kommunikation 

ökar patientdelaktigheten. Kommunikationsbrister kan leda till att patienten förlorar tilliten till 

vården (Coatsworth-Puspoky et al., 2006) vilket i förlängningen skulle kunna leda till att 

dessa patienter inte söker vård trots att de är i behov av detta. 

 

Positiva erfarenheter av psykiatrisk vård visades ge ökat självförtroende i att vårda patienter 

med psykiska störningar samt korrelerade med ökade positiva attityder gentemot denna 

patientgrupp. Detta stöds även av forskning av Björkman et al. (2008) där författarna menar 

att frekvent kontakt med personer med psykiska störningar är relaterat till mindre negativa 

attityder och fördomar mot denna patientgrupp. Clark et al. (2005) fann i likhet med Bäckman 

et al. (2008) studie att upplevelse av psykiska störningar inom familjen ökade förståelse och 

engagemang för patienter med psykiska störningar. I en kvantitativ studie av Wright, Linde, 

Rau, Gayman och Viggiano (2003) stöds detta då författarna fann att en personlig relation till 

någon med psykiska störningar ökade omvårdnadspersonalens subjektiva förståelse för 

patienter med detta problem. I en av de inkluderade studierna (Lethoba et al., 2006)  visades 

att sjuksköterskor som var  anhöriga till personer med psykiska störningar fann det svårare att 

vårda patienter med psykiska störningar än de som inte hade personlig erfarenhet av detta. 

Detta är ett motsägelsefullt resultat, då den instinktiva känslan säger att en person med 

personlig erfarenhet  och kunskap borde ha större förståelse och i längden ett större 

självförtroende i att vårda patienter med psykiska störningar. Kanske kan Lethoba et al. 

(2006) resultat bero på de kulturella skillnader som finns i Sydafrika (där studien är utförd) 

jämfört med västvärlden. 

 

Utbildningsgrad visades i ett flertal studier ha betydelse för hur bekväm 

omvårdnadspersonalen kände sig med att vårda patienter med psykiska störningar. Högre 

utbildningsgrad korrelerade med högre förståelse och trygghet i att vårda denna patientgrupp . 

Svediene et al. (2009) beskrev att längre anställningstid inom vården ökade tryggheten i att 

vårda patienter med psykiska störningar vilket stöds av Bäckman et al. (2008) som även de 

fann att omvårdnadspersonal med lång erfarenhet inom vården uppvisade större förståelse och 

mindre negativa attityder mot denna patientgrupp än personer med mindre erfarenhet. 

Bäckman et al. (2008) fann dock ingen skillnad i attityder mot patienter med psykiska 

störningar mellan undersköterskor och sjuksköterskor, vilket motsäger att högre 

utbildningsgrad skulle korrelera med ökad trygghet i att vårda dessa patienter. Det kan tänkas 

att en högre utbildning ger mer kunskap i etik och omvårdnad än en lägre utbildning, och att 

personer som genomgår högre utbildning därför innehar mer kunskap om psykiska störningar 

samt utifrån detta större möjlighet till reflektion och analys av sitt eget beteende. Personer 

med lång erfarenhet inom vården borde på samma sätt ha en större förståelse och trygghet då 
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dessa personer genom sin empiriska kunskap vet hur olika vårdsituationer ser ut och vilket 

handhavande som fungerar bäst för att lösa en situation på bästa sätt. 

Arbetsmiljö 

 

Ett flertal studier visade att en stressig arbetsmiljö och fokus på patientens fysiska problem 

före eventuella psykiska problem inverkade på omvårdnaden av patienter med psykiska 

störningar. Den stressiga arbetsmiljön belyses väl med ett citat ur Hopkins (2002) studie: 

”Sometimes it can be frustrating if it is busy because you can’t give patients the time that is 

needed and you feel you are forever saying ”just a moment” (Hopkins, 2002, s.150).  

 

I en studie av Wright et al. (2003) där omvårdnaden av patienter med psykiska störningar 

undersöktes på en akutavdelning visades liknande resultat till ovan nämnda studier. 

Omvårdnadspersonalen var fokuserade på de tekniska och vetenskapliga bitarna av 

omvårdnaden vilket gjorde att de psykosociala aspeketerna av omvårdnad hamnade i 

skymundan. Clarke, Dusome och Hughes (2007) undersöker ur ett patientperspektiv hur 

patienter med psykiska störningar upplever akutavdelningen. Informanterna uttrycker att 

psykiska störningar inte är prioriterat vilket sammanfaller med föregående studier som visar 

att det fysiska prioriteras före det psykiska. 

 

I två studier beskrevs att sjuksköterskan inte förstod varför en patient med psykiska störningar 

skulle vårdas på somatisk vårdavdelning trots att behov fanns av detta (Mavundla, 2000; 

Svediene et al., 2009). Denna attityd återfinns även i en studie av Harrison och Zohhadi 

(2005) där omvårdnadspersonalen uttryckte att en akutsjukvårdsavdelning inte var ett adekvat 

ställe för vård av patienter med psykiska störningar. I samma studie stöds även Arnold och 

Mitchells (2008) fynd att omvårdnadspersonalen uppfattar patienter med psykiska störningar 

som ett hinder för effektivt arbetsutförande och därmed en ytterligare belastning på 

arbetsbördan. Detta resultat borde bero på att omvårdnadspersonalen saknar kunskap om 

psykiska störningar och därför inte vet hur de ska ta hand om patienter med detta på ett 

korrekt sätt. I den stressiga arbetsmiljön som råder på en akutsjukvårdsavdelning känner 

personalen kanske att de inte heller hinner sätta sig in i hur en patient med psykiska störningar 

ska bemötas. Diskrepansen mellan att vilja utföra gott och att sedan inte kunna göra detta 

skapar kanske en känsla av att om patienter med psykiska störningar inte befann sig på 

avdelningen skulle arbetet bli lättare, och det dåliga samvetet över att inte kunna utföra 

tillräckligt god vård skulle lättas. 

 

Kollegor var viktiga för att rådgöra med i knepiga situationer (Clark et al., 2005; Sharrock & 

Happell, 2005) men då dessa ofta hade mycket lite kunskap om psykiska störningar önskades 

mer hjälp från psykiatriska instanser. Ford, Bammer och Becker (2008) visade i likhet med 

ovanstående studier att experter inom problemområdet att konsultera var det viktigaste för att 

öka sjuksköterskans engagemang och trygghet i att vårda patienter med drogberoende. Denna 

studie har liknande resultat som i Reed och Fitzgeralds (2005) studie då de menar att god 

tillgång till psykiatrisk konsult ökar omvårdnadspersonalens trygghet i att vårda patienter med 

psykiska störningar. När patienter med psykiska störningar själva får uttrycka vad som behövs 

för att förbättra den somatiska vården är en sjuksköterska med specialisering i psykiatri 

tillgänglig på avdelningen en av de faktorer som de menar skulle förbättra omvårdnaden 

(Clarke et al., 2007). Då det råder sjuksköterskebrist i Sverige generellt, och då endast ett fåtal 

sjuksköterskor specialiserar sig inom psykiatri är detta troligtvis endast en utopi, men om 

psykiatrisk vård skulle få ta större plats på sjuksköterskeprogrammet kanske det stora flertalet 
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sjuksköterskor skulle känna sig mer bekväma med att vårda patienter med psykiska 

störningar. 

Rädsla 

 

En attityd hos omvårdnadspersonalen att patienter med psykiska störningar kunde bli 

våldsamma och farliga återfanns i flera artiklar vilket gjorde att omvårdnadspersonalen kunde 

känna oro och rädsla när de ålades att vårda dessa patienter. Att patienter med psykiska 

störningar uppfattas som oberäkneliga och våldsamma av omvårdnadspersonal beskrivs även i 

en studie av Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) där de intervjuade sjuksköterskorna 

menar att de ofta känner sig rädda för att bli skadade när de ska vårda patienter med psykiska 

störningar. I samma studie uttrycks också att rädslan inte enbart gäller rädslan för att själv bli 

skadad utan även för att patienten ska skada andra patienter eller sig själv, vilket stöder 

resultatet från flera andra studier (Hopkins, 2002; MacNeela et al., 2012; Reed & Fitzgerald, 

2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Brinn (2000) fann att omvårdnadspersonalen rapporterade mer rädsla för patienter med 

schizofreni än för psykiskt friska patienter, vilket stöds av Bäckman et al. (2008) som fann 

samma resultat i sin studie. Bäckman et al. (2008) fann också att omvårdnadspersonal inom 

psykiatrin visar mer positiva attityder och mindre rädsla för patienter med schizofreni än 

omvårdnadspersonal inom den somatiska vården. Samma författare menar att det finns en 

potentiell risk för att personer som drabbas av stereotypa attityder råkar ut för diskriminering 

inom vården och att diskriminering i sin tur skulle kunna leda till att vård inte söks i tid av 

dessa personer. Detta skulle också kunna leda till själv-stigmatisering (Ücok et al., 2012) och 

sänkt självförtroende (Link et al., 2001) hos de personer som drabbas av detta. 

 

Ingen av de inkluderade studierna tog upp begreppet rädsla som en effekt av bristande 

kunskaper och erfarenheter av psykiska störningar. Reed och Fitzgerald (2005) beskriver att 

omvårdnadspersonalen på grund av rädsla för att säga fel saker undviker att tala djupgående 

med patienter med psykiska störningar. Detta skulle kunna vara ett exempel där bristande 

kunskaper leder till rädsla. Författarna skriver dock inte detta rakt ut, varvid detta endast är en 

tolkning från min sida. Rädslan verkade istället ha sitt ursprung i tidigare negativa 

erfarenheter av personer med psykiska störningar (Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005) 

eller i en attityd om att personer med psykiska störningar är farliga (Zolnierek & Clingerman, 

2012). En vanlig och återkommande attityd såväl i samhället som inom sjukvården är att 

personer med psykiska störningar är farliga och våldsamma. Denna attityd kan leda till att 

omvårdnadspersonalen känner rädsla och oro för att vårda denna patientgrupp samt bemöter 

dessa patienter med ett annat förhållningssätt än gentemot psykiskt friska patienter. Flera 

studier visade att rädsla kan även göra att omvårdnadspersonalen undviker att tala djupgående 

med patienten vilket kan göra att viktiga aspekter i omvårdnaden missas. Negativa attityder 

leder till stigma – patienter som bemöts med rädsla och fördomar kan uppleva sig 

diskriminerade och stigmatiserade. Inom sjukvården är det personalen förpliktigat genom lag 

att behandla alla patienter likvärdigt.  Den stigma och de negativa attityder som denna studies 

resultat visar på finns mot patienter med psykiska störningar måste därför arbetas emot om 

sjukvården ska kunna anses följa lagen. 

 

 

I tre studier beskrev omvårdnadspersonalen att det speciellt var personer med alkohol- eller 

narkotikamissbruk som kunde bli våldsamma (Hopkins, 2002; Kerrison & Chapman, 2006; 

MacNeela et al., 2012). I en studie av Peckover och Chidlaw (2007) beskriver 
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distriktssjuksköterskor i likhet med ovanstående studier hur de ofta upplever rädsla vid vård 

av missbrukspersoner, och att denna rädsla kan existera trots att de aldrig upplevt personen 

som våldsam. Att känna rädsla för att en patient kunde bli våldsam trots att patienten aldrig 

uppvisat sådant beteende beskrevs även av Zolnierek och Clingerman (2012).  Holm (2009) 

menar att sjuksköterskan alltid måste låta patientens problem gå före hennes egna behov. Om 

sjuksköterskan är rädd och orolig för att vårda patienten låter hon sina egna behov gå före 

patientens, vilket skapar en icke-professionell relation. Utifall patienten uppfattar 

sjuksköterskans rädsla borde detta kunna kännas som diskriminerade. Att bli stämplad som 

farlig trots att man aldrig uppvisat ett farligt beteende är en del av den stigmatisering som 

drabbar personer med psykiska störningar. I Sverige ska alla ha rätt till lika vård [HSL] (SFS, 

1982:763,§2). Ska detta bli verklighet måste omvårdnadspersonalen arbeta mot den stigma 

som fortfarande tycks existera runt psykiska störningar. 

Slutsats 

 

Att det finns en problematik i att vårda personer med psykiska störningar inom den somatiska 

sjukvården pekar föregående studies resultat väldigt väl på. Faktorer som påverkar 

omvårdnadspersonalens upplevelse av vårdandet är kunskap, hur arbetsmiljön ser ut och en 

rädsla för att patienten ska skada sig själv och andra. Omvårdnadspersonalen upplever sig ha 

för lite kunskap om psykiska störningar och för lite utbildning i hur personer med psykiska 

störningar ska vårdas. Vidare menar många att den somatiska sjukhusmiljön är väldigt stressig 

samt inriktad på att främst lösa de fysiska problem som patienten uppvisar, vilket gör denna 

miljö olämplig för patienter med psykiska störningar. Den stressiga arbetsmiljön leder till 

svårigheter för omvårdnadspersonalen att uppmärksamma sina patienters mentala hälsa, och 

kan även leda till att området inte uppmärksammas överhuvudtaget.  

 

Förslag på vidare forskning 

 

Att vissa studier pekar på ett otrevligt bemötande från omvårdnadspersonalen gentemot 

patienter med psykiska störningar är väldigt oroväckande. Kunskap verkar vara källan till 

ökad förståelse och ett bättre bemötande mot denna patientgrupp varför interventionsstudier 

där personalen får ökade kunskaper om psykiska störningar och bemötande av personer med 

detta problem skulle vara intressant att se resultatet av. Studierna som är inkluderade i detta 

arbete var utförda i sex olika länder världen över, dock hade ingen av studierna ett utförande i 

Skandinavien. För att bättre kunna generalisera resultatet till svensk sjukvård vore liknande 

studier med utförande i Skandinavien eller Sverige av intresse. 

 

Ett flertal studier tog upp att omvårdnadspersonalen kände rädsla för att vårda patienter med 

psykiska störningar. Att rädslan kunde bero på okunskap om psykiska störningar var dock 

inget som undersöktes. Ett eventuellt samband mellan okunskap om psykiska störningar och 

rädsla skulle därför vara intressant att forska vidare på.  
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Bilaga I 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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



 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Arnold, M., 

Mitchell, T. 

2008. 

England. 

 

 

 

 

 

Nurses’ perceptions of care 

received by older people 

with mental health issues 

in an acute hospital 

environment. 

Att utforska en grupp 

sjuksköterskors uppfattningar 

om vilken hjälp äldre 

patienter får inom 

akutsjukvården gällande 

psykiska störningar. 

 

 

 

 

 

Tre fokus-grupper om totalt 

14 sjuksköterskor 

intervjuades gruppvis.  Varje 

grupps sammanfattade data 

visades för nästa grupp så att 

denna grupp kunde 

konfirmera/lägga 

till/exkludera data. 

n=14 

(0) 

Sjuksköterskorna uttryckte att äldre människor 

psykiska störningar ofta blev utsatta för stigma.  

Ofta avfärdades den äldre med  att vara förvirrad 

varvid inga ytterligare åtgärder vidtogs. Brist på  

kunskap om psykiska störningar, en stressig 

arbetsmiljö, och brist på stöd från specialister  

inom psykiatri var faktorer som påverkade 

omvårdnaden negativt. 

K 

I 

Atkin, K., 

Holmes, J., 

Martin, C. 

2005. 

England. 

 

 

 

 

 

 

Provision of care for older 

people with co-morbid 

mental illness in general 

hospitals: general nurses’ 

perceptions of their 

training needs. 

Att öka förståelsen för vad 

det innebär för 

sjuksköterskan att vårda 

äldre patienter med psykiska 

störningar på somatisk 

vårdavdelning. Att undersöka 

attityder, svårigheter och 

praktiska kunskaper i 

vårdsituationer med denna 

patientgrupp. 

Tre fokus-grupper med totalt 

19 allmänsjuksköterskor 

bildades. Fokus-grupperna 

intervjuades gruppvis. 

n=19 

(0) 

Sjuksköterskorna rapporterade att äldre personer  

med psykiska störningar genom sitt beteende  

störde de vanliga rutinerna på avdelningen och  

gjorde att mer personal krävdes. Fysiska besvär  

prioriterades före psykiska, kunskapen om 

psykiska störningar var knapp, deltagarna ansåg 

att äldre patienter med psykiska störningar fick 

dålig vård och sjuksköterskorna ansåg att de  

behövde mer träning och utbildning inom 

området. 

K 

III 

Brinn, F. 

(2000). 

England. 

 

 

 

 

 

 

Patients with mental 

illness: general nurses’ 

attitudes and expectations. 

Att mäta de emotionella 

reaktionerna och 

förväntningarna hos 

omvårdnadspersonal mot 

beskrivna patientfall. 

Patientfallen innehöll dels 

patienter med både somatiska 

och psykiska besvär samt 

patienter med enbart 

somatiska problem. 

En kvantitativ enkätstudie 

där informanterna fick läsa 

tre olika patientfall och 

utifrån detta skatta sina 

känslor och förväntningar på 

den beskrivna patienten. 

Efter detta fick 

informanterna även lägga till 

egna känslor och upplevelser 

i fritext. 

n=65 

(125) 

(sjuksköters

kor och 

undersköter

skor) 

Informanterna uttryckte mer negativa känslor  

mot patienter med psykiska störningar än mot 

psykiskt friska patienter. Negativa känslor  

innefattade rädsla och brist på empati för  

patienten. Aggressivitet och störande beteende  

förväntades i högre grad från en patient med  

schizofreni än en psykiskt frisk patient. De  

informanter som hade mer erfarenhet av psykiatri 

kände sig bättre utrustade att vårda patienter med psykiska  

störningar. 

P 

II 

                                                           Bilaga II 



 

 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Clark, C., 

Parker, E., 

Gould, T. 

2005. 

Australien. 

Rural generalist nurses’ 

perceptions of the 

effectiviness their 

therapeutic interventions 

for patients with mental 

illness. 

Att undersöka 

omvårdnadspersonals 

uppfattning om sin 

effektivitet i att vårda 

patienter med psykiska 

störningar på landsbygden. 

Kvantitativ enkätstudie 

baserad på en Likert-skala. 

n=163 

(181) 

(Sjuksköters

kor och 

undersköter

skor) 

Över hälften av sjuksköterskorna uppfattade att  

de hade tillräckligt med kompetens för att  

upptäcka och vårda psykiska störningar hos 

sina patienter. Legitimerade sjuksköterskor  

rapporterade högre kompetens i att vårda  

patienter med psykiska störningar än de som 

enbart var undersköterskeutbildade. 

P 

I 

Hopkins, C. 

2002. 

England. 

 

 

 

 

 

”But what about the really 

ill, poorly people?” (An 

ethnographic study into 

what it means to nurses on 

medical admissions units 

to have people who have 

harmed themselves as their 

patients).  

Att öka förståelsen för vad 

det innebär för 

sjuksköterskor på 

medicinavdelningar att vårda 

patienter som avsiktligt 

skadat sig själva. 

Datainsamling skedde via en 

etnografisk metod. Funnen 

information användes sedan 

för att öka förståelsen för 

data som framträdde i semi-

strukturerade intervjuer med 

fyra sjuksköterskor 

arbetandes på en 

medicinavdelning. 

n=4 

(0) 

Sjuksköterskorna uttryckte att patienterna med 

självskadebeteende ofta utgjorde ett hinder för  

effektivt arbete med de andra patienterna, vilket 

ledde till känslor av frustration och misslyckande. 

Begränsad kunskap om självskadebeteende  

gjorde att sjuksköterskorna kände dåligt  

självförtroende i omvårdnadssituationer med  

dessa patienter. Hopplöshet och förtrytelse var 

andra känslor som framträdde. 

K 

I 

Kerrison, 

S.A., 

Chapman, R. 

2007. 

Australien. 

 

 

 

 

 

What general emergency 

nurses want to know about 

mental health patients 

presenting to their 

emergency department. 

Att fastställa, ur 

sjuksköterskans perspektiv, 

vilka problem som uppstår i 

omvårdnaden av patienter 

med psykiska störningar som 

söker somatisk akutsjukvård.  

 

 

 

 

 

En fokus-grupp bestående av 

fem akutsjuksköterskor 

intervjuades för att 

sammanställa information 

om erfarenheter, attityder och 

åsikter. Den samlade 

informationen analyserades 

och utgjorde sedan grunden 

för semi-strukturerade 

intervjuer med samma 

akutsjuksköterskor. 

n=5 

(0) 

Akutsjuksköterskorna uttryckte att de kände sig 

dåligt utrustade att triagera och bemöta patienter 

med psykiska störningar. Brist på kunskap om 

denna patientgrupp och dåligt självförtroende hos 

sjuksköterskan identifierades som faktorer som 

påverkade omvårdnaden negativt. Dålig 

omvårdnad av patienter med psykiska störningar 

ledde ofta till långa väntetider i akutsjukrummet 

för denna patientgrupp vilket ökade behovet av  

att farmakologiskt och fysiskt lugna och  

begränsa patienterna. 

K 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
  

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lethoba,K.G. 

Netswera, 

F.G., 

Rankhumise, 

E. 2006. 

Sydafrika.  

How professional nurses in 

a general hospital setting 

perceive mentally ill 

patients. 

Att beskriva sjuksköterskans 

uppfattning om att vårda 

patienter med psykiska 

störningar på ett allmänt 

sjukhus. 

En enkät delades ut till 170 

sjuksköterskor med minst två 

års erfarenhet. Enkäten 

besvarades anonymt. 

n=124 

(46) 

Manliga sjuksköterskor kände bättre 

självförtroende än kvinnliga i att vårda patienter  

med psykiska störningar. Mer än hälften av de 

manliga sjuksköterskorna fann det normalt att  

skrika åt patienter med psykiska störningar.  

Sjuksköterskor som arbetade deltid hade sämre 

kunskap och självförtroende i att vårda patienter 

med psykiska störningar än de som arbetade  

heltid. 

P 

I 

 

MacNeela, 

P., Scott, 

P.A., Treacy, 

M., Hyde, A., 

O’Mahony.R. 

2012. Irland.  

A risk to himself: attitudes 

toward psychiatric patients 

and choice of psychosocial 

strategies among nurses in 

medical-surgical units. 

Att analysera om 

sjuksköterskor på allmänna 

sjukhus har förutfattade  

föreställningar och 

uppfattningar om patienter 

med psykiska störningar. 

Två olika metoder användes. 

Först fick informanterna 

tänka högt kring ett fiktivt 

och videoinspelat patientfall. 

Patienten som var beskriven i 

fallet var en man med 

psykisk störning vårdad på 

somatisk avdelning. Efter 

patientfallet fick 

informanterna själva beskriva 

en kritisk situation de upplevt 

i vården av en patient med 

psykisk störning. 

n=13 

(0) 

Två olika attityder uppträdde när  

sjuksköterskorna fick tänka högt kring 

patientfallet: att patienten var en risk för sig själv 

och för andra eller att han var sårbar. En risk- 

orienterad attityd innehöll föreställningar om att 

patienten kunde bli aggressiv, våldsam och 

avvika från avdelningen. De som såg patienten 

som sårbar förskrev patienten med egenskaper 

som stressad, hjälplös och ensam i en ovan sjuk- 

husmiljö. Över hälften av sjuksköterskorna (8) 

hade samma attityder i patientfallet som vid den 

självupplevda situationen. Fler uttryckte risk- 

orienterade attityder i det självupplevda fallet  

än vid det beskrivna patientfallet. 

K 

I 

 

Mavundla, 

T.R. (2000). 

Sydafrika. 

 

 

 

 

 

Professional nurses’ 

perception of nursing 

mentally ill people in a 

general hospital setting. 

Att utforska och beskriva 

allmänsjuksköterskans 

uppfattning av att vårda 

patienter med psykiska 

störningar. 

Fältundersökningar av 

området kompletterade semi-

strukturerade intervjuer med 

informanterna. Informanterna 

var utbildade 

allmänsjuksköterskor utan 

vidareutbildning inom 

psykiatri. 

n=12 

(0) 
Bristande erfarenheter och utbildning inom  

psykiatrisk vård fick flertalet av informanterna 

att känna en otillräcklighet inom detta område. 

En uppfattning om att patienter med psykiska  

störningar tog längre tid att vårda än psykiskt 

friska, att de kunde bli våldsamma mot personal  

och medpatienter, och att de egentligen inte  

skulle vårdas på somatisk avdelning påverkade 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda dessa 

patienter negativt. Författaren fastslår att mer  

utbildning inom psykiatrisk vård är nödvändigt 

för en adekvat omvårdnad av patienter med 

psykiska störningar. 

K 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McDonald, 

D.D., Frakes, 

M.,Apostolid

is, 

B.,Armstrong

, B., 

Goldblatt, S., 

Bernardo, D. 

2003. USA. 

 

Effect of a psychiatric 

diagnosis on nursing care 

for nonpsychiatric 

problems. 

Att undersöka om 

omvårdnadspersonal planerar 

annorlunda omvårdnad för 

patienter med psykiska 

störningar än för psykiskt 

friska patienter. 

Tre olika grupper beståendes 

av medicin- och 

kirurgsköterskor slumpades 

fram att svara på en enkät 

som inleddes med ett 

patientfall där patienten 

visade symtom på 

hjärtinfarkt. Patientfallet var 

olika beskrivet för de olika 

grupperna. I ett av fallen 

bifogades en medicinlista 

med anti-psykotiska 

läkemedel, i ett av fallen tog 

patienten ångestdämpande 

läkemedel och i ett av fallen 

var patienten tidigare helt 

frisk. 

n=60 

(0) 

(Sjuksköters

kor och 

undersköter

skor) 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de tre 

grupperna när de skulle uppskatta hur mycket tid  

som behövde avsättas för den aktuella patienten. 

En psykos-diagnos korrelerade med signifikans  

för att omvårdnadspersonalen ej skulle tolka  

symtomen som en hjärtinfarkt. Sjuksköterskor  

med högre utbildning (magisterexamen) var mer  

benägna att tolka patientens symtom som  

hjärtinfarkt än de sjuksköterskor med enbart 

grundutbildning. 

 

RCT  

I 

 

Reed, F., 

Fitzgerald, L. 

(2005). 

Australien.  

The mixed attitudes of 

nurse’s to caring for people 

with mental illness in a 

rural general hospital. 

Att utforska 

omvårdnadspersonalens 

attityder mot mental ohälsa 

och hur detta påverkar 

omvårdnaden, problem som 

uppstår i 

omvårdnadssituationer, och 

vilken del utbildning, stöd 

och erfarenhet har i dessa 

attityder. 

Semi-strukturerade intervjuer 

med fokus på frågor om 

uppfattningar och 

erfarenheter av att vårda 

patienter med psykiska 

störningar. De intervjuade 

sköterskorna valdes 

slumpmässigt ut. 

Omvårdnadspersonal med 

utbildning inom psykiatri 

eller med betydande 

erfarenhet inom psykiatrisk 

vård exkluderades. 

n=10 

(0) 

(Sjuksköters

kor och 

undersköter

skor) 

Negativa attityder mot att vårda patienter med  

psykiska störningar fanns hos 50 procent av  

informanterna. Rädsla för att patienten kunde bli  

våldsam, okunskap om psykiska störningar,  

brister i arbetsmiljön och en känsla av att inte  

räcka till påverkade informanternas upplevelse 

av att vårda patienter med psykiska störningar 

negativt. I en stöttande och kunnig arbetsmiljö 

minskade sköterskans rädsla för att vårda 

patienter med psykiska störningar och de positiva 

attityderna till att vårda dessa patienter ökade. 

Informanterna identifierade bristande utbildning 

och brist på stöd i vården av patienter med  

psykiska störningar som faktorer som påverkade 

omvårdnaden av dessa patienter negativt. 

 

K  

I 

 

 

                                                           Bilaga II 



 

 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) Resultat 

Typ 

Kvalitet 

Sharrock, J., 

Happell, B. 

(2005). 

Australien.  

Competence in providing 

mental health care: a 

grounded theory analysis 

of nurses’ experiences. 

Att utforska sjuksköterskans 

subjektiva upplevelse av att 

vårda patienter med psykiska 

störningar på allmän 

vårdavdelning. 

Semi-strukturerade intervjuer 

utfördes och analyserades 

enligt grounded theory. 

n=4 

(0) 

Informanterna uttryckte överlag positiva attityder 

till att vårda patienter med psykiska störningar.  

En stressig arbetsmiljö där det fysiska 

rangordnades högre än det mentala, och 

kunskapen om psykiska störningar var begränsad 

var faktorer som påverkade kvalitén på vården 

negativt. Praktik inom psykiatrin under  

sjuksköterskeutbildningen ökade sjuksköterskans 

självförtroende i att vårda patienter med psykiska 

störningar. 

K 

II 

 

Svediene, L., 

Jankauskiene, 

L., 

Kusleikaite, 

M., 

Razbadauska

s, A. (2009). 

Lettland. 

 

 

 

 

 

Competence of genereal 

practice nurses caring for 

patients with mental health 

problems in the somatic 

departments. 

Att undersöka 

allmänsjuksköterskans 

kompetens för att vårda 

patienter med psykiska 

störningar inom somatiken. 

En kvantitativ enkätstudie 

där informanterna anonymt 

besvarade enkäter bestående 

av 29 frågor. Informanterna 

valdes ut från sju olika 

vårdinrättningar där 

psykiatrisk konsultation mer 

ofta rekommenderades än vid 

andra inrättningar. 

n=128 

(12) 

Författarna fann att antal år som sjuksköterska 

korrelerade med en högre förståelse för att 

vårda patienter med psykiska störningar, mer  

kunskap om mediciner vanliga inom patient- 

gruppen samt en möjlighet att tidigt upptäcka 

hot mot patientens eller medpatienters hälsa.  

Över hälften av informanterna uppgav oönskade 

situationer som en faktor som påverkade  

omvårdnaden negativt. Oönskade situationer var 

i rangordning: avvikande från avdelningen,  

skada till följd av avvikande samt självmord. 

P 

I 

Zolnierek, 

C.D., 

Clingerman, 

E.M. 2012. 

USA. 

 

 

 

 

A medical-surgical nurse’s 

perceptions of caring for a 

person with severe mental 

illness. 

Att undersöka en medicinsk-

kirurgisk sjuksköterskas 

uppfattning av att vårda en 

person med allvarlig psykisk 

störning. 

 

En fallstudie av kvalitativ-

deskriptiv design. Intervju 

om cirka 60 minuter utfördes 

med sjuksköterskan. 

Informationen som framkom 

analyserades och bildade 

sedan fyra olika kategorier. 

n=1 

(0) 

Sjuksköterskan upplevde det negativt att vårda 

en person med allvarlig psykisk störning. Hon  

kände sig oförberedd och okunnig på området, 

tyckte att patienten tog tid från de andra  

patienterna – och på så sätt störde rutinerna i det 

dagliga arbetet. Sjuksköterskan kände frustration 

över detta, då det kolliderade med hennes vilja att 

ge god vård. 

K 
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