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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Psykisk ohälsa är ett växande problem, ändå är det fortfarande stigmatiserat. I studier har 

det framkommit att det finns en överdödlighet hos personer med psykisk ohälsa i 

somatiska sjukdomar. Det har visat sig att dessa personer inte söker somatisk vård i samma 

utsträckning som personer utan psykiatrisk diagnos och att de inte alltid får den vård och 

det bemötande de bör. Sjuksköterskan har ett ansvar i att ge omvårdnad så att varje persons 

värdighet respekteras.  

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva betydelsen av sjuksköterskors attityder i möten med personer som 

lider av psykisk ohälsa inom den somatiska vården för att omvårdnaden ska kunna utföras 

med respekt för personens värdighet. 

  

 

Metod  
 

Vald metod var en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats har granskats och analyserats. Använda databaser var PubMed, CINAHL 

Complete och PsycINFO. 

 

Resultat 
 

Översikten visade på att sjuksköterskor upplevde mötet med personer med psykisk ohälsa 

svårt och det fanns ofta en rädsla för att bemöta dem. Miljön på somatiska vårdavdelningar 

ansågs olämplig för vård av dessa patienter. Sjuksköterskor önskade ge god omvårdnad 

men det framkom i studien att de saknade kunskap om psykisk ohälsa samt att det på 

många vårdavdelningar brast i säkerhet och resurser.  

  

Slutsats 
 

Sjuksköterskor inom somatisk vård upplever flera svårigheter i mötet med personer som 

lider av psykisk ohälsa. Mer utbildning behövs, samt att rutiner och riktlinjer för hur vård 

till dessa personer ska ges, ses över. Detta skulle resultera i sjuksköterskor som känner sig 

tryggare i sin roll och som ger bättre omvårdnad.  

 

Nyckelord: Bemötande, attityd, omvårdnad, psykisk ohälsa, samsjuklighet 
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BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Insjuknande kan bero 

på både biologiska och sociala faktorer som en stressande livssituation, liten möjlighet till 

avkoppling och självbestämmande, ekonomiska orsaker samt brist på socialt stöd 

(Skärsäter, 2014). Psykisk ohälsa kan också bero på drogmissbruk, och det finns även 

människor som tror att det finns religiösa eller ockulta orsaker så som övernaturliga krafter 

(Adewuya & Makanjuola, 2008; Arthur & Whitley, 2015). Det är vanligt att flera av dessa 

faktorer finns hos en och samma patient. När drabbade själva fått svara på vad de trodde 

hade orsakat deras psykiska ohälsa svarade majoriteten att smärtsamma livshändelser som 

de själva inte kunnat kontrollera var det som orsakat deras psykiska ohälsa (Elliott, 

Maitoza & Schwinger, 2011).  
 

När begreppet psykisk ohälsa används i denna text menas personer som fått en psykiatrisk 

diagnos. För att diagnostisera och klassificera psykiska sjukdomar används idag DSM-5, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 

2014). Med somatisk hälsa menas den fysiska hälsan. I begreppet somatisk vård menas 

således all vård där den fysiska hälsan sviktar (Brülde & Tengland, 2003). 

 

 

Samsjuklighet mellan somatisk och psykisk sjukdom 

Trots samverkan i dagens vård påvisas det i en rapport av socialstyrelsen (2010) att det 

finns en överdödlighet hos personer med en psykiatrisk diagnos i somatiska sjukdomar – 

sjukdomar som bedöms vara möjliga att förebygga eller som är behandlingsbara. Det 

konstateras även en överdödlighet hos personer med en psykiatrisk diagnos 28 dagar efter 

en stroke eller hjärtinfarkt, jämfört med personer utan en sådan diagnos. Enligt en annan 

studie dör människor med psykisk ohälsa hela 13-30 år tidigare än människor utan en 

psykiatrisk diagnos (Colton & Manderscheid, 2006). En anledning till detta skulle kunna 

vara att som McCabe och Leas (2008) beskriver, tycker personer med psykisk ohälsa inte 

att deras fysiska hälsoproblem tas på allvar. Det upplevs svårt att förklara sitt mående för 

vårdpersonal och att bli förstådd (McCabe & Leas, 2008). Bland annat tas 

smärtproblematik inte på allvar (Mesidor, Gidugu, Rogers, Kash-MacDonald & Boardman, 

2011).  

 

Den psykosociala arbetsmiljön har stor inverkan på både den mentala hälsan och den 

somatiska hälsan hos befolkningen i västländerna (Yiengprugsawan, Lazzarino, Stepstoe, 

Seubsman & Sleigh, 2015). I höginkomstländerna har det också visat sig att 

sociodemografiska faktorer har en stor inverkan (Atwoli, Stein, Koenen & McLaughlin, 

2015). Dåliga arbetsförhållanden med hög stress, långa arbetsdagar, övertidsarbete, 

skiftarbete och låg autonomi har visat sig leda till dåliga levnadsvanor som rökning, fysisk 

inaktivitet och alkoholkonsumtion som i sin tur kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa 

(Yiengprugsawan et al., 2015).  

 

Cook et al. (2015) konstaterar att det är vanligare hos psykiskt sjuka patienter att gå med 

ett exempelvis högt blodtryck utan att få en hypertonidiagnos eller ett högt blodsocker utan 

att få en diabetesdiagnos än hos den övriga befolkningen. De konstaterar även att denna 

patientgrupp ofta är obehandlade, under- eller felbehandlade då de fått en diagnos. Shefer, 
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Henderson, Howard, Murray och Thornicroft (2014) bekräftar i deras studie att psykisk 

ohälsa ofta överskuggar fysiska symtom vilket leder till feldiagnostik av dessa patienter. I 

vägen för att söka somatisk vård står även personliga och symtomatiska problem som 

exempelvis problem att planera in specifika möten, ångest och oro eller rädsla för en viss 

procedur eller undersökning. Personer med psykisk ohälsa har särskilda behov vilket ställer 

särskilda krav på sjukvårdsorganisationen (Mesidor et al., 2011).  

 

Samsjuklighet har visat sig ha negativa konsekvenser som funktionsnedsättning, ökade 

sjukvårdskostnader, låg följsamhet till medicinering och egenvård, högre andel symtom 

och ökad dödlighet (Ambaw, Mayston, Hanlon & Alem, 2015). Studier har visat att 

patienter med kronisk somatisk sjukdom kan utveckla exempelvis depression på grund av 

både den somatiska sjukdomens påverkan på kroppen och den ökade stressen som 

sjukdomen innebär. Utvecklingen kan även ske i motsatt riktning, det vill säga utveckling 

av somatisk sjukdom till följd av ett ohälsosamt leverne som ofta är associerad med 

psykisk ohälsa (Ambaw et al., 2015). 

 

 

Stigma 

Goffman (2014) beskrev tidigt stigma och dess betydelse. Ordet kommer från början från 

grekiskan och användes för att beskriva ”kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting 

ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status” (Goffman, 2014, s. 9). Stigma kan 

delas in i tre olika typer. Den första är synliga missbildningar på kroppen. Den andra är 

avvikelser i den personliga karaktären. Den tredje är beroende på grupptillhörighet, 

exempelvis religion eller nationalitet. Att ha ett stigma innebär således att avvika från 

önskvärda förväntningar. Termen används fortfarande idag men syftar snarare till det 

tragiska ödet än kroppsliga kännetecken (Goffman, 2014).  

 

Goffman (2014) talar även om hur människor automatiskt och omedvetet placerar andra 

människor de träffar i kategorier. Det är inte förrän en person inte uppfyller dessa krav 

eller besitter en egenskap olik de andra inom samma kategori vi blir medvetna om det. 

Denna person blir i vårt medvetande nedgraderade från vanlig människa till utstött, detta 

innebär ett stigma. Senare har en komplettering till Goffmans beskrivning gjorts av Weiss, 

Ramakrishna och Somma (2006) där stigmatisering beskrivs som en upplevd eller 

förväntad process som karakteriseras av utfrysning, skam eller nedvärdering som kommer 

från att en person eller grupp människor dömts ut på grund av en egenskap, medicinskt 

tillstånd eller annat hälsorelaterat tillstånd. 

 

Stigmatisering av psykisk ohälsa 

 

Trots att psykisk ohälsa blir allt vanligare i samhället och ses som en av vår tids 

folksjukdomar är det fortfarande något som är både tabubelagt och stigmatiserat (Adewuya 

& Makanjuola, 2008; Corker et al., 2015; Murphy, Phelan, Haslam, MartinMisener, 

Kutcher & Gardner, 2016). Vårdpersonal upplever att det faktum att denna patientgrupp 

ofta har begränsad kunskap om hälsa, dålig ekonomi, bristande socialt stöd samt en känsla 

av maktlöshet, hopplöshet och dålig självkänsla i att styra sina egna liv ställer till problem 

för dem i vården (McCabe & Leas, 2008). Det finns forskning som visar på att 

stigmatisering även förekommer på psykiatriska vårdinrättningar (Ebrahimi, Namdar, & 

Vahidi, 2012). I bemötandet av patienter har tidigare erfarenheter och den egna 

inställningen spelat större roll i mötet än vilken teoretisk kunskap och träning som funnits 



 3     

sedan tidigare (Ketterer et al., 2014). Hardy (2012) menar dock på att även en kortare 

utbildning har effekt på sjuksköterskors upplevelse och attityd. 

 

Att bli diagnostiserad med en psykisk sjukdom kan upplevas som att bli placerad i en viss 

kategori. Enligt Brülde och Tengland (2003) räknas ofta psykiska sjukdomar som 

schizofreni och andra psykossjukdomar som ”lågstatusdiagnoser” och den drabbade kan 

känna skam över sin sjukdom. Den sjuke kan bli illa bemött eller illa behandlad, känna sig 

missförstådd eller ignorerad eller blir bemött med misstänksamhet vilket kan leda till att 

personen håller sin sjukdom hemlig (Brülde & Tengland, 2003). MoraRios,  

OrtegaOrtega och Natera (2016) berättar också om hur personer med just schizofreni ofta 

upplever stigma och diskriminering relaterat till sin sjukdom. I studien talades det om hur 

personer med schizofreni upplevt att de förlorat en del av sin sociala status när de fick 

diagnosen och att det upplevdes svårt att berätta för andra om sin sjukdom. Oavsett 

sjukdom är stigmatisering något som förvärrar sjukdomsbördan och kan exempelvis göra 

att dessa personer söker hjälp senare, något som i värsta fall kan göra att en sjukdom som 

hade kunnat behandlas upptäcks för sent (Weiss et al., 2006).  

 

Under 1970- och 1980-talet avvecklades mentalsjukhusen i Sverige. Istället skulle personer 

med psykiatriska diagnoser vårdas på somatiska sjukhus och samhällsbaserade 

vårdinstanser. Målet med detta var att minska stigmatiseringen och diskrimineringen av 

psykiskt sjuka i Sverige. Landstingen i Sverige skapade sektorskliniker som skulle ansvara 

för hela utbudet av vård inom ett särskilt geografiskt område med förhoppning om en ökad 

samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och somatisk vård. På detta sätt skulle resurser 

göras mer tillgängliga (Markström, 2003).  

 

I en jämförelse mellan de nordiska länderna konstaterades det att Sverige efter 

psykiatrireformen haft svårt att få ett helhetsperspektiv på vård för personer med psykisk 

ohälsa och att där det brustit framförallt är i samverkan mellan olika vårdnivåer. 

Utvecklingen av individanpassade vård- och stödinstanser har gått framåt och flera 

metoder som boendestöd och personligt ombud har lyckats bra. Det berättas också om 

Sveriges unika fokus på konsekvenserna av att leva med psykisk ohälsa samt en ideologisk 

inriktning mot full delaktighet i samhällslivet. Det som saknas är ett systemperspektiv – 

något som skulle få ihop de olika fragmenten till en helhetsbild på individens behov av 

samhällsbaserad vård och socialt stöd (Lindqvist, Rosenberg & Fredén, 2011). 

 

 

Det vårdande mötet 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde och specialitet är omvårdnad vilket 

innefattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet. I grunden 

handlar omvårdnad om mötet mellan sjuksköterska och patient (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] står det att vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet 

(SFS, 1982:763). För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad krävs ett 

professionellt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I Svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2014) fastställs att som grunddokument 

för etisk vägledning står sjuksköterskans etiska kod från International Council of Nurses 

[ICN]. Sjuksköterskans förhållningssätt vilar således på denna etiska kod. Detta innefattar 

att uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet 

och integritet i mötet med en patient (ICN, 2014).  
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Sjuksköterskans uppgift är inte primärt att bota utan att lindra lidande och främja hälsa. 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson talar om en vårdande gemenskap, en gemenskap 

där vårdandets idé förverkligas. Vårdgemenskap är ett förtroligt möte mellan två personer 

som präglas av intensitet, värme, utrymme, respekt, ärlighet och tolerans. Enligt Eriksson 

kan en sådan gemenskap medverka till att lindra lidande. För att detta ska bli möjligt krävs 

ett inbjudande och ett mottagande (Eriksson, 2015a). Att vårdpersonal får öva sig i hur de 

ska kommunicera med patienter har visat sig ha god effekt för vårdpersonalens tro på den 

egna förmågan samt på vården i helhet (Nørgaard, Ammentorp, Ohm Kyvik & Kofoed, 

2012). 

 

I det vårdande mötet mellan sjuksköterskor och patienter är närvaro en viktig faktor och att 

sjuksköterskan ser patienten som en unik person (Holopainen, Kasén & Nyström, 2014; 

Nygren, Skär, Olsson & Söderberg, 2015). I ett vårdande möte inges en trygghet för den 

andra att öppna upp sig men för detta är även ett inbjudande tillmötesgående av vikt 

(Eriksson 2015a; Holopainen et al., 2014; Nygren et al., 2015).  

 

Attityder 

 

Begreppet attityd är synonymt med inställning eller förhållningssätt 

(Nationalencyklopedin, 2016; Öresland & Lützen, 2014) och är således en viktig del i 

mötet med en patient. Wiklund Gustin (2015) beskriver tre olika komponenter som 

tillsammans bildar sjuksköterskans attityd. Den kognitiva komponenten handlar om hur vi 

tänker om människor eller företeelser. Den affektiva komponenten om våra känslor och 

reaktioner, exempelvis glädje och intresse eller rädsla och förakt. Den sista komponenten 

är handlingskomponenten vilken handlar om hur vi agerar utifrån våra känslor och tankar.   

 

Vilken attityd vi har spelar stor roll för vårt beteende (Sandberg, 2014; Wiklund Gustin, 

2015). För att sjuksköterskan ska kunna uppvisa en professionalitet krävs att tankar om 

människor och företeelser vilar på en medveten och klart artikulerad värdegrund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Wiklund Gustin (2015) beskriver också hur beteendet 

påverkas av både våra egna föreställningar men också normativa föreställningar, det vill 

säga grupptryck. Attityden färgas av den kultur och de sociala sammanhang vi lever i 

vilket för en sjuksköterska kan innebära att beteendet påverkas av kollegorna. Slutligen är 

en annan viktig faktor bakom attityden huruvida personen i fråga tror sig klara av 

uppgiften, vilken tilltro någon har till sin egen förmåga, både rent praktiskt och 

resursmässigt. Tilltron till den egna förmågan påverkar intentionen att handla och kommer 

därför vara avgörande för sjuksköterskans beteende och förhållningssätt (Wiklund Gustin, 

2015).  

 

 

Sjuksköterskans syn på människan 

 

I människovårdande yrken är människosynen aktuell. Grunden utgörs av en humanistisk 

icke-reducerande människosyn som bygger på att människan har ett värde i sig själv. Varje 

individ har egna förutsättningar och möjlighet att bestämma över sig själv och sitt liv. När 

människor tvingas söka hälso- och sjukvård och bli patient blir det tydligt att de är sårbara 

och beroende av andra. För att förstå innebörden av vad det innebär att vara sårbar och 

beroende krävs förståelse för hur det är att bli patient. Hur vi ser på en annan människa 

påverkar vårt förhållningssätt och handlande gentemot henne (Arman, 2015).  
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Eriksson (2015a) beskriver sin syn på människan som en oskiljaktig helhet bestående av 

kropp, själ och ande. Vidare menar hon att alla dessa dimensioner av människan måste 

vårdas, det krävs en helhetssyn på människan och hennes omgivning. Att bara se 

patientens kropp eller symtom är att reducera människan och det går då inte att förstå 

varken dennes lidande eller dennes hälsa (Arman, 2015).   

 

Lidande 

 

Lidande är ett av Erikssons omvårdnadsteoris grundbegrepp då att lindra lidande är 

grundskälet till all vård. Eriksson menar att varje människa har ett unikt lidande som 

formas av denne själv och dennes omgivning. I vården kan lidandet beskrivas som 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Att våga möta den lidande människan och 

bekräfta dennes lidande är avgörande för att människan ska kunna få kraft och växa 

(Eriksson, 2015a). 

 

Sedan 1940-talet har begreppet lidande försummats och ersatts av andra termer som 

smärta, ångest och sjukdom. Dessa ord liknar termen ’lidande’ men tankeinnehållet skiljer 

sig åt, ändå har sjukdom och lidande använts som synonymer. Eriksson (2015a) menar att 

lidande och smärta inte är synonymer, det kan exempelvis finnas ett lidande trots frånvaro 

av smärta och smärta utan lidande. Begreppet ’patient’ betyder ursprungligen den lidande 

och syftar till en människa som uthärdar något, till exempel en sjukdom.  

 

Bemötande  

 

I Fossums bok om kommunikation (2013) försöker författaren definiera bemötandet ur ett 

vårdperspektiv. Bemötande är ett brett begrepp som är svårdefinierat och som saknar direkt 

översättning på andra språk, det finns exempelvis inget direkt ord för bemötande på 

engelska. Ord som treatment, recieve, interaction, approach, bedside manner, 

communication skills eller interaction skills är alla ord som föreslås när det pratas om 

begreppet på engelska.  

 

Om begreppet bemötande ska sammanfattas, innefattar det en kombination av den 

bemötande personens kroppsspråk, ordval och tonfall, människosyn och dennes syn på 

människovärde, alltså hur någon uppträder gentemot en annan person. Inom vården har 

bemötandet en extra viktig roll då ett dåligt bemötande enligt Fossum (2013) får fler 

konsekvenser än på andra platser; exempelvis bristande compliance, onödiga 

sjukvårdskostnader eller ökad ohälsa. Jakobsson (2007) visade även på att människor som 

upplevde att de blivit dåligt bemötta i vården hade färre vårdkontakter än de som ansåg sig 

blivit väl bemötta. 

 

Bemötande som en del av mötet mellan sjuksköterska och patient inom vården är således 

en stor del omvårdnadsvetenskapen och en del av sjuksköterskans ansvarsområde, då mötet 

mellan sjuksköterska och patient är vårdande i sig. Ett gott bemötande innefattar 

följaktligen att mottagandet av patienten är vänligt, att sjuksköterskan är hjälpsam och 

visar värme och engagemang. Sjuksköterskan ger information med god kvalitet och med 

respekt för vem personen är, vilka förkunskaper personen besitter samt dennes förmåga att 

ta in informationen (Fossum, 2013).  
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Patienter inom psykiatrisk vård önskar bli bemötta med empati och medlidande. Även 

respekt anses vara en viktig faktor, både i mötet mellan sjuksköterska och patient, samt att 

sjuksköterskor mellan varandra pratar om patienter på ett respektfullt sätt. Ett holistiskt 

vårdande lyfts fram som betydelsefullt (Guansekara, Pentland, Rodgers & Patterson, 

2014). Även patienter inom somatisk vård tar upp att bli bemötta med respekt och 

värdighet som en av de viktigaste faktorerna för en god personcentrerad vård (Cramm, 

Leensvaart, Berghout & Van Exel, 2015). Känslan av att inte bli tagen på allvar, att bli 

misstrodd eller när personalens tidsbrist märks av, anges som vanliga exempel på dåligt 

bemötande inom vården (Jakobsson, 2007). Det konstateras att bli lyssnad på och att få 

delge sina individuella mål, hopp och styrkor, och att dessa visas hänsyn för i 

omvårdnaden, är viktigt för patienterna likväl inom somatisk vård som inom psykiatrisk 

vård (Cramm et al., 2015; Guansekara et al., 2014).  

 

 

Problemformulering  

Personer med psykiatriska diagnoser söker i mindre utsträckning somatisk vård och får ofta 

inte de diagnoser de borde (Cook et al., 2015). I en rapport från socialstyrelsen påvisas 

dessutom en överdödlighet i somatiska sjukdomar för denna patientgrupp (Socialstyrelsen, 

2010). Personer som lider av psykisk ohälsa berättar om en önskan om vård utifrån ett 

helhetsperspektiv, och de önskar bli bemötta med empati och respekt (Guansekara, 2014). 

För att god omvårdnad ska kunna ges, där personens värdighet inte kränks, är en 

helhetsbild av patienten av vikt och det går inte att skilja på kropp och själ (Arman, 2015; 

Eriksson, 2015a). Det förutsätter ett professionellt förhållningssätt (ICN, 2014). Genom att 

undersöka sjuksköterskors attityder och erfarenheter av mötet med personer som lider av 

psykisk hälsa kan det klarläggas vilka faktorer i mötet som bidrar respektive hindrar 

sjuksköterskor från att ge god omvårdnad till personer som lider av psykisk ohälsa inom 

den somatiska vården, med respekt för personens värdighet. 
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SYFTE  

Syftet var att beskriva betydelsen av sjuksköterskors attityder i möten med personer som 

lider av psykisk ohälsa inom den somatiska vården för att omvårdnaden ska kunna utföras 

med respekt för personens värdighet. 

 

METOD  

Val av Metod 

Då psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och numer en av de stora 

folksjukdomarna (Skärsäter, 2014) finns redan gedigen forskning inom ämnet. För att 

sammanställa och ge nya perspektiv på ett problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde har en litteraturstudie valts som metod. För att få en bredare bild av vad 

forskning visat vad gäller sjuksköterskors erfarenhet av att möta personer med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård studerades vetenskapliga artiklar. Med ett kritiskt 

förhållningssätt har både kvantitativ och kvalitativ forskning därför inkluderats (Friberg, 

2012). Kvantitativ forskning använder sig av mer precisa mätmetoder och en kontrollerad 

metod medan kvalitativ forskning undersöker ett fenomen och ofta är mer flexibla i sin 

metod (Polit & Beck, 2017).   

 

 

Urval  

För att inte slumpen eller godtycklighet ska ha inverkan på resultatet menar Rosén (2012) 

att det är viktigt med tydliga inklusions- och kvalitetskriterier. Ett inklusionskriterium 

aktuellt för denna studie var vetenskapliga artiklar på engelska och svenska då det är det 

språk författaren till föreliggande studie behärskar. Engelska är dessutom enligt Friberg 

(2012) vetenskapens officiella språk och det språk flest forskare publicerar sina arbeten på. 

Artiklarna som användes var publicerade efter 2005 för att forskningen skulle vara aktuell. 

Forskningen var peer-reviewed. Det innebär att den är granskad och bedömd av två till tre 

framstående forskare på området och uppfyller övriga krav som omnämns i Fribergs 

(2012) litteratur för vad som krävs av en vetenskaplig artikel; den redovisar ny kunskap, är 

möjlig att granska och publiceras på engelska.  

 

Ett inklusionskriterium var att studierna skulle behandla sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda personer med psykisk ohälsa på somatiska avdelningar. Artiklar som redovisade 

erfarenheter hos sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin exkluderades ur översikten. 

Inga exklusioner har gjorts i förhållande till ålder, diagnoser eller geografiskt läge för 

studierna.  

 

Ett undantag har gjorts då en artikel som inkluderades i studien var en intervjustudie med 

både sjuksköterskor som arbetade inom somatisk vård och inom psykiatrin. Då studien 

ansågs besvara syftet till föreliggande studie och det gick att skilja på vilka sjuksköterskor 

som sa vad inkluderades studien ändå.  
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Datainsamling  

För att säkerställa bästa möjliga sökresultat har sökningar efter vetenskapliga artiklar har 

gjorts i såväl PubMed, CINAHL Complete som i PsycINFO. PubMed är en databas med 

biomedicinsk litteratur. I sökningar användes engelska Medical Subject Headings [MeSH-

termer] som är bestämda söktermer för olika ämnen. Detta säkerställer att samma term 

alltid används för samma begrepp (PubMed, 2016). CINAHL Complete är en databas med 

omvårdnads- och hälsoforskning. För effektiv sökning i CINAHL Complete användes 

CINAHL Subject Headings [CINAHL Headings], dessa följer samma struktur som MeSH-

termer (EBSCO, 2016a). Slutligen har även databasen PsycINFO använts. I PsycINFO 

hittas främst beteendemedicinsk forskning och forskning om psykisk hälsa (EBSCO, 

2016b).  

 

Den 14 april genomgicks även en handledning i databassökning tillsammans med 

bibliotekspersonal från Sophiahemmet högskola. Det genererade i djupare kunskap i hur 

effektiva sökningar görs i de olika databaserna, vilka MeSH-termer respektive CINAHL 

Headings som lämpligen används samt hur hjälp kunde tas av limiteringar. Det är en viktig 

tillgång att vid denna typ av arbete utnyttja bibliotekariernas kompetens (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

I sökningarna i PubMed har MeSH-termerna Attitude of health personnel, Mental 

Disorders/nursing, Hospitals, general, Nursing staff, Hospital/psychology, Mental 

disorders och Stereotyping använts i olika kombinationer. Genom att lägga till /nursing 

efter Mental Disorders generade MeSH-termen i studier där omvårdnadsaspekten av 

psykiska sjukdomar belysts. Tillägget /psychology genererade i studier där upplevelser 

belysts. Tillägget general till Hospitals genererar i studier som på något sätt inkluderat 

allmänsjukhus. I CINAHL Complete har CINAHL Headings i olika kombinationer 

använts; Mental disorders, Attitude to Mental Illness, Nurse Attitudes och Comorbidity. 

Slutligen har termerna Health Personnel Attitudes, Mental Disorders, Physical Health och 

Nurses använts för sökningar I PsycINFO. Anledningen till att dessa sökord valts att 

använda är att kombinationen av sökord som innefattar psykisk ohälsa, somatisk ohälsa 

eller somatiska sjukhus, sjuksköterskor och omvårdnad samt attityder ansågs motsvara 

syftets huvudsakliga teman.   

 

I samtliga databaser användes booleska operatorer för att begränsa sökningarna. I dessa 

sökninar har endast AND varit aktuell. Exakta sökningar och kombinationer redovisas i 

tabell 1. Sökningar som inte genererat i artiklar som använts har uteslutits ur tabellen.  

 

Som beskrivs i litteraturen kan även manuella sökningar göras (Forsberg & Wengström, 

2016). I denna studie har inga manuella sökningar gjorts då tillräcklig mängd artiklar 

hittats ändå.  

 

Samtliga titlar som sökningarna resulterade i granskades. Sammanfattningar (abstract) för 

de artiklar där titlar lät intressanta och passande för föreliggande litteraturöversikts syfte 

lästes igenom och en första uppfattning om studiens syfte och innehåll skapades. I de fall 

sammanfattningarna upplevdes relevanta och passa litteraturöversiktens syfte togs 

artiklarna fram för att läsas och bedömas i sin helhet (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Tabell 1. Sökningar 

Databas, 

datum 

Sökord, 

limiteringar 

Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

Complete 

16-04-13 

Attitude to Mental 

Illness AND Nurse 

Attitudes 

 

Limiteringar: 

Published Date: 

2005-2016; Peer 

Reviewed; Research 

Article 

42 7 5 4 

PubMed 

16-04-14 

Attitude of health 

personnel AND 

Mental 

disorders/nursing 

AND Hospitals, 

general 

 

Limiteringar: 

Abstract; Publication 

date from 2005-2016; 

Language: English 

27 3 2 1 

PubMed 

16-04-14 

Nursing Staff, 

Hospital/psychology 

AND mental 

disorders AND 

attitude of health 

personnel 

 

Limiteringar: 

Abstract; Publication 

date from 2005-2016; 

Language: English 

176 10 5 2 

PsycINFO 

16-04-17 

MM “Mental 

Disorders” AND 

Nurses 

 

Limiteringar: 

Publication Date 

from 2005-2016 

123 11 4 2 

CINAHL 

Complete 

16-04-17 

MH Mental 

Disorders AND 

Nurse Attitude 

 

Limiteringar: 

Publication Date 

from 2005-2016; 

Peer Reviewed; 

93 9 4 3 
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Research Article; 

language English 

PubMed 

16-04-20 

Stereotyping [MeSH 

Terms] AND attitude 

of health personnel 

[MeSH terms] AND 

nurses 

 

Limiteringar: 

Publication Date 

from 2005-2016; 

Abstract; 

English 

218 4 2 1 

PubMed 

16-04-20 

Nurses AND Clinical 

competence[MeSH 

Terms] AND Mental 

health 

services[MeSH 

Terms] 

 

Limiteringar: 

Publication Date 

from 2005-2016; 

Abstract; 

English 

126 5 3 2 

Totalt:  805 49 25 15 

 

 

Databearbetning 

Artiklar som valdes ut avgjordes utifrån problemformulering och syfte samt inklusions- 

och exklusionskriterier. En granskning av de vetenskapliga artiklarnas kvalitet var 

nödvändig (Friberg, 2012). I denna studie har artiklarna granskats med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) för vetenskaplig klassificering 

och kvalitet (Berg, Dencker och Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Kvaliteten har bedömts som låg, medel eller hög. Som Friberg (2012) beskriver användes 

granskningen till att avgöra vad artiklarna belyste, om de passade syftet samt hade 

tillräckligt god kvalitet. De artiklar som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades ur studien. 

Artiklarna har lästs igenom flera gånger för att säkerställa att artiklarna svarade mot 

föreliggande studies syfte och således passade att inkluderas i litteraturöversikten.   

 

Dataanalys 

Efter att de utvalda artiklarna lästs igenom flera gånger för att helheten skulle förstås 

påbörjades analysen (Friberg, 2012). Analysera innebär att dela upp det undersökta 

materialet i delar och undersöka dessa enskilt. Detta följs åt av syntesen som innebär att 

sätta ihop delarna igen på ett nytt sätt, till en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författaren till denna studie har börjat med att föra in de valda artiklarna i en artikelmatris 

(Bilaga B). Artikelmatrisen ger en god översikt över de olika artiklarna då den presenterar 
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författare, årtal och land, titel, syfte, metod, antal deltagare och bortfall, en sammanfattning 

av studiens resultat samt resultat av kvalitetsgranskningen (Friberg, 2012). I matrisen 

(Bilaga B) har det valts att endast redovisa studiernas interna deltagarbortfall. Externt 

bortfall är det bortfall som sker innan studien egentligen påbörjats, exempelvis de personer 

som tillfrågas att delta men som väljer att inte delta. Internt bortfall är när deltagare i 

studien undvikt att svara på vissa frågor eller av andra anledningar tagits ur studien senare 

under processen (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

De delar av artiklarnas resultat som bedömts svara mot denna studies syfte och 

problemformulering markerades för att förtydliga och hjälpa till i granskningen. För denna 

studie har sedan en innehållsanalys gjorts. Detta innebär att efter att de olika artiklarna 

lästs igenom flertalet gånger har koder satts ut. Koderna kunde vara ord som stigma, 

attityd, rädsla, säkerhet, kunskap med flera. Koden stigma sattes således ut där studien 

redovisade någon typ av stigmatisering. Koderna som liknade varandra kondenserades 

sedan till kategorier (Forsberg & Wengström, 2016). Ett exempel på detta var koderna 

stigma, aggressivitet och sårbarhet som tillsammans kondenserades till kategorin 

Sjuksköterskors syn på patienterna.  

 

Utifrån de olika kategorierna som funnits har skillnader och likheter inom de olika 

kategorierna i artiklarna jämförts, vilka mönster som kunnat ses har tagits fram. Ur 

kategorierna har underkategorier skapats. Kategorier benämns i resultatdelen som 

huvudteman och presenteras tillsammans med underkategorier i resultatdelen av denna 

översikt (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

För att öka det vetenskapliga värdet är det av stor betydelse att endast använda artiklar som 

blivit godkända av en etisk kommitté eller som påvisar grundliga etiska överväganden 

(Wallengren & Henricson, 2012). Har detta inte framkommit i artikeln har tidskriftens 

hemsida undersökts för att se vilka krav det ställs på artiklarna som publiceras i tidskriften. 

Har inget hittats har den vetenskapliga artikeln exkluderats ur arbetet.  

 

Forskningsetik är alla de etiska reflektioner som görs genom hela arbetet, från 

förberedelser till arbetets slut och har för avsikt att upprätthålla människors grundläggande 

värde och rättigheter samt värna alla livsformer (Kjellström, 2012). Vissa etiska 

svårigheter med examensarbeten som rör människor är att se till att deltagarna inte 

utnyttjas, skadas eller såras samt att säkerhet, välbefinnande och rättigheter hos dessa 

personer säkerställs. För att lyckas med detta kan hjälp tas av de etiska principerna 

(Kjellström, 2012). Kjellström (2012) anger att tre etiska principer ligger till grund för de 

etiska koderna. Människovärdesprincipen som syftar till alla människors lika värde. Göra-

gott-principen innefattar dels att inte skada deltagarna och dels att maximera möjliga 

fördelar och minimera skada. Rättviseprincipen går ut på att fördela för- och nackdelar 

rättvist och används för att motivera selektionen av deltagare till forskningen. I 

föreliggande studie har alla inkluderade artiklar granskats utifrån dessa principer för att 

säkerställa att studierna tagit hänsyn till dessa.  

 

Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer som tagits fram av 

Världsläkarförbundet. Den behandlar etiska principer gällande forskning som involverar 

människor och bör vara utgångspunkt för etiska övervägande i alla studier 
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(Världsläkarförbundet [WMA], 2013). I deklarationen (WMA, 2013) tas bland annat upp 

att forskningen för att vara etisk försvarbar, bör vara av nytta, vilket är ett övervägande 

som gjorts innan denna studie påbörjades. Det har under arbetsprocessen varit viktigt att 

inkluderade artiklar tagit hänsyn till samtliga principer i Helsingforsdeklarationen.   

 

Etiska krav ställs både på forskaren och forskningens inriktning och genomförande. I all 

forskning bör en god forskningssed följas. Detta innebär att metodval, genomförande och 

resultat hålls öppet samt att ingen fabricering, förvanskning eller plagiering förekommer. 

Att uppträda respektfullt gentemot andra forskare, att medge varandras vetenskapliga 

insatser och att låta alla höras och få sina argument uppmärksammade är en viktig del i god 

forskningssed (Helgesson, 2015). För att undvika plagiering och medge andra forskares 

insatser används Sophiahemmet högskolas modifierade version av referenssystemet 

American Psychological Association [APA] (2009).  

 

I studien avses en god forskningssed följas samt att forskningsprojekt som beskrivits i 

valda artiklar bedrivits med en god forskningssed. I denna studie gjordes det i varje steg av 

metoden etiska reflektioner. Som Kjellström (2012) beskriver kan översättning från 

engelska till svenska vara misstolkande och orsaka att innehållet ändras. För att minska 

riskerna för detta har en utomstående tillfrågats att läsa igenom och delge sin tolkning av 

det som varit otydligt efter att artiklarna lästs igenom och översatts.  
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RESULTAT  

Ur sammanställda sökningar har 15 artiklar tagits ut för vidare analys. Artiklarna är en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa studier gjorda sedan 2005. De studier som 

artiklarna baserats på är utförda i Australien (5), Sverige (1), Nederländerna (1), 

Storbritannien (4), Irland (1), USA (1) och Sydafrika (2). I referenslistan presenteras 

artiklar inkluderade i resultatdelen med en asterisk (*) före varje referens.  

 

Ur artiklarna har tre huvudteman identifierats: Sjuksköterskors syn på patienterna, 

sjuksköterskors tilltro till den egna kompetensen och vårdmiljön. Dessa teman presenteras 

nedan i flytande text.  

 

Sjuksköterskors syn på patienterna  

Sjuksköterskors attityder och syn på personer med psykisk ohälsa och psykiatriska 

diagnoser omnämns till stor del av den granskade litteraturen. Sjuksköterskor som arbetade 

inom somatisk vård hade en mer negativ attityd jämfört med sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård (Björkman et al., 2008). Att vårda patienter med psykisk ohälsa var inte en 

roll de tränats att åta sig (Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006) och dessa 

patienter undveks av en del personal (Kerrison & Chapman, 2007; Poggenpoel et al., 

2011). Flera sjuksköterskor medgav att det finns ett stigma kring psykisk ohälsa och 

personer som lider av psykisk ohälsa (Arnold & Mitchell, 2008; Pryjmachuk et al., 2011). 

 

Olika typer av attityder 

 

Patienter med psykisk ohälsa beskrevs ofta som aggressiva eller oberäkneliga (Arnold & 

Mitchell, 2008; Björkman et al., 2008; Kerrison & Chapman, 2007; Lethoba et al., 2006; 

MacNeela et al., 2012; Reed & Fitzgerald, 2005; ReidSearl et al., 2009). I en av studierna 

kopplades aggressivitet och oberäknelighet ihop med vad som beskrevs som en riskattityd. 

I studien fick deltagarna ta del av ett fiktivt patientfall där patienten var en psykiskt sjuk 

patient på en somatisk vårdavdelning. Riskattityden innebar att deltagarna såg patienten 

från patientfallet som en risk både för sig själv och andra, samt ansågs vara en svår patient 

att vårda (MacNeela et al., 2012). Även i studien av ReidSearl et al. (2009) uttryckte 

sjuksköterskorna en oro över säkerheten för de andra patienterna på vårdavdelningen.  

 

MacNeela et al. (2012) tog även upp en så kallad sårbarhetsattityd. Denna attityd innebar 

att sjuksköterskorna såg en patient som var överväldigad av situationen, som saknade 

stabilitet och som kände sig ensam. De såg en patient med ett lidande. Denna syn liknade 

den några av sjuksköterskorna i studien av Reed och Fitzgerald (2005) hade. I den studien 

menade deltagarna att det handlade om en tolkning av patienters beteende. En 

sjuksköterska beskrev det som att det beteende som andra såg som aggressivt och hotande 

oroade inte henne då hon istället såg det som att patienten snarare uttryckte rädsla. I båda 

studierna menades det på att det som krävdes för att lugna dessa patienter var att våga möta 

dem, att få dem att känna sig sedda, lyssna på dem, och på så sätt skapa en bra relation 

mellan sjuksköterska och patient (MacNeela et al., 2012; Reed & Fitzgerald, 2005).  

 

Påverkan på attityden 

  

I en studie där attityderna till olika psykiatriska diagnoser jämförts visade det sig att de 

diagnoser som var kopplade till mest negativa attityder var schizofreni samt alkohol- och 
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drogmissbruk (Björkman et al., 2008). Detta stärktes av Kerrison och Chapman (2007) där 

sjuksköterskorna också tog upp patienter med alkohol- och drogmissbruk som en 

problemgrupp. Diagnosen depression visade sig i flera av studierna vara kopplat till mer 

positiva inställningar (Björkman et al., 2008; Haddad et al., 2005; Haddad et al., 2007).  

 

Enligt van der Kluit et al. (2013) var den viktigaste faktorn bakom vilken attityd 

sjuksköterskorna hade huruvida de ansåg sig ha kompetens att vårda dessa patienter. Detta 

stärktes i flera av de granskade artiklarna där det konstaterades att erfarenhet och 

utbildning inom psykiatri hade en positiv effekt på sjuksköterskornas inställning (Reed & 

Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; van der Kluit et al., 2013).  

 

I studierna återfanns dock en vilja om att ge god vård även till dessa patienter och det 

ansågs att denna patientgrupp hade rätt till vård även på somatiska sjukhus och 

vårdavdelningar. Det går inte att separera kropp och själ och psykisk hälsa måste vara en 

del av ett holistiskt vårdande (Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006). 

 

 

Sjuksköterskors tilltro till den egna kompetensen 

I flera av de granskade studierna beskrev sjuksköterskorna hur de hade bristande kunskap 

när det kom till psykisk ohälsa och att vårda personer med denna typ av problematik 

(Kerrison & Chapman, 2007; Poggenpoel et al., 2011; Pryjmachuk et al., 2011; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; Weiland et al., 2011). Trots att psykiatri till 

viss del ingått i sjuksköterskeutbildningen hade fokus mest legat på somatisk hälsa. Detta 

var ett mönster som återsågs i arbetslivet; fokus låg på den fysiska hälsan (Arnold & 

Mitchell, 2008; Poggenpoel et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006).  

 

Bemötande av personer med psykisk ohälsa 

 

I två av studierna där sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta psykiskt sjuka patienter på 

en akutmottagning undersökts lyftes det fram hur sjuksköterskorna saknade kunskaper i 

hur patienter som uppvisade psykiska symtom skulle triageras – något som kunde leda till 

längre väntetider än lämpligt för dem (Kerrison & Chapman, 2007; Weiland et al., 2011). I 

en annan studie beskrevs sjuksköterskors roll i att kunna göra en första bedömning för att 

assistera läkare, framförallt när det gällde att rekommendera användningen av 

psykotropiska mediciner (läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet) och föreslå 

andra behandlingsalternativ. I studien jämfördes sjuksköterskor inom akutsjukvården med 

sjuksköterskor inom kvinnohälsovården. Sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar 

hade generellt en högre tilltro till sin kompetens gällande att vårda och göra en första 

bedömning av personer med psykisk ohälsa jämfört med sjuksköterskor som arbetade inom 

kvinnohälsovård. Dock var det få som ansåg sig ha full kompetens inom området (Rutlege 

et al., 2013).  

 

Att lugna aggressiva patienter belystes som ett område sjuksköterskorna hade bristande 

kunskap inom (Kerrison & Chapman, 2007; Reed & Fitzgerald, 2005; ReidSearl et al., 

2009; Rutledge et al., 2013). Det saknades rutiner för hur det skulle förhindras vilket ledde 

till förändrade regler från dag till dag och ett bemötande som inte var konsekvent 

(ReidSearl et al., 2009). Även rutiner för vad som skulle ske, efter att en våldsam eller 

aggressiv incident hänt, saknades (Kerrison & Chapman, 2007). 
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Kommunikation 

 

Ett område som beskrevs som problematiskt var när det gällde att kommunicera med 

patienter med olika typer av psykiatriska sjukdomar (Björkman et al., 2008; Kerrison & 

Chapman, 2007; ReidSearl et al., 2009). Bristande kommunikationsfärdigheter hos 

vårdpersonal kunde leda till att patienter blev mer agiterade eller irriterade än vad de var 

innan. Det kunde också leda till att personal helt undvek dessa patienter, och frågor som 

upplevdes som konfronterande eller jobbiga ställdes aldrig (Kerrison & Chapman, 2007). 

Såväl Pryjmachuk et al. (2011), Reed och Fitzgerald (2005) som Reid-Searl et al. (2009) 

beskrev hur sjuksköterskor ibland undvek samtal med patienter som hade psykiatrisk 

problematik. I båda studierna berättade sjuksköterskor att anledningen till detta var att de 

inte visste vad de skulle säga, det fanns en rädsla att säga fel sak och bara göra saken värre. 

Detta stärks av Arnold och Mitchell (2008) där vissa sjuksköterskor menade att börjar de 

prata med patienter om deras mentala hälsa är risken stor att de öppnar upp en port till 

något de sedan inte är kompetenta nog att hantera. Schizofreni, demenssjukdom och 

allvarlig depression ansågs vara de diagnoser som orsakade störst 

kommunikationssvårigheter (Björkman et al., 2008). En sjuksköterska i Pryjmachuks et al. 

(2011) studie menade att de typer av diagnoser som var svårast att hantera var 

självskadebeteende, missbruksproblematik och ätstörningar. 

 

Gemensamt för flera av studierna var att en önskan och ett behov av ytterligare kunskap 

och utbildning gällande psykisk hälsa och ohälsa belystes (Arnold & Mitchell, 2008; 

Haddad et al., 2005; Haddad et al., 2007; Lethoba et al., 2006; Poggenpoel et al., 2011;; 

Reed & Fitzgerald, 2005; Rutledge et al., 2013; Sharrock & Happell, 2006; Weiland et al., 

2011). En upplevelse av att grundutbildningen inte involverat tillräckligt stor del psykiatri 

delades av flera sjuksköterskor (Arnold & Mitchell 2008; Reed & Fitzgerald, 2005).  

 

 

Vårdmiljön 

Icke psykiatriska vårdavdelningar ansågs ofta inte vara en bra miljö för personer som lider 

av psykisk ohälsa. Detta ur flera aspekter, bland annat betonades bristande säkerhetsrutiner 

för personal, bristande säkerhet för patienterna, för lite tid och resurser samt att miljön 

kunde vara för stressande och rörig för personer som inte är psykiskt stabila (Arnold & 

Mitchell, 2008; Kerrison & Chapman, 2007; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 

2005; Sharrock & Happell, 2006; Weiland et al., 2011).  

 

Bristande säkerhet 

 

Att personal inte kände sig säkra framkom i flera av studierna. Reed och Fitzgerald (2005) 

beskrev hur sjuksköterskorna kände sig rädda när de vårdade patienter som led av psykisk 

ohälsa då de inte kände att de hade kontroll över situationen samt att de var rädda för andra 

patienters säkerhet. På vårdavdelningar där de inte var vana vid denna patientgrupp 

saknades rutiner för hur aggressiva och agiterade patienter bäst skulle hanteras (Kerrison & 

Chapman, 2007; ReidSearl et al., 2009). Lokalerna var dessutom anpassade för medicinsk 

vård och inte psykiatrisk vård. De flesta rum var isolerade vilket ledde till begränsad 

möjlighet till observation och assistans om så skulle behövas. I lokalerna fanns flera olåsta 

dörrar och utgångar, något som gjorde det lätt för patienterna att avvika från 

vårdavdelningen och orsaka skada för sig själva och andra. Detta styrktes både av 
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Poggenpoel et al. (2011) och MacNeela et al. (2012) där sjuksköterskorna också anmärkte 

på de olåsta dörrarna och möjligheten att få tag på föremål att skada sig på.   

 

Det var inte bara personalens och de andra patienters säkerhet det uttrycktes oro för. 

ReidSearl et al. (2009) framhävde en otrygghet för patienterna själva och hur 

sjuksköterskorna kunde känna sig skyldiga för detta. På en icke psykiatrisk vårdavdelning 

finns för mycket saker patienterna själva kan skada sig på och det var svårt för personalen 

att hitta och ta bort allt (Kerrison & Chapman, 2007; ReidSearl et. al., 2009).  

 

I två av artiklarna där akutmottagningar studerats lyfte sjuksköterskorna fram problemen 

med att intervjua patienter som led av psykisk ohälsa (Kerrison & Chapman, 2007; 

Weiland et. al., 2011). En sjuksköterska beskrev det som att det som borde vara ett ganska 

privat samtal inte är möjligt i många situationer på en akutmottagning. Vidare berättade 

hon att det finns intervjurum men att då dessa är en bit bort är det inte alltid sjuksköterskor 

känner sig säkra att ta med en patient dit och därför sker många samtal på de mer öppna 

ytorna. Där finns dessutom mycket stimuli och det är mycket som händer vilket är svårt för 

patienterna att hantera (Weiland et al., 2011) Även Kerrison och Chapman (2007) belyste 

just säkerhetsaspekten av samtalet.  

 

Stöd och resurser 

 

Tidsbrist togs upp av många sjuksköterskor som ett stort problem när det kom till att vårda 

personer som led av psykisk ohälsa (Poggenpoel et al., 2011; Pryjmachuk et al., 2011; 

Reed & Fitzgerald, 2005; ReidSearl et al., 2009;). En sjuksköterska från Pryjmachuks et al. 

(2011) studie berättade hur hon trodde att de flesta skolsjuksköterskor gärna skulle 

involvera sig mer i psykisk ohälsa men att tidsbristen gjorde att de inte skulle hinna dyka 

djupt i det. Detta bekräftades av ReidSearl et al. (2009) där det konstaterades att patienter 

med psykisk ohälsa var mer tidskrävande än andra patienter på vårdavdelningen. Det 

berättades om hur patienter med fysiska problem var tvungna att prioriteras över patienter 

med psykiska problem då de uppfattades som mer sjuka. Även sjuksköterskorna i 

Poggenpoels et al. (2011) studie beskrev en frustration över tidsbristen när det gällde att ta 

hand om både fysiskt och psykiskt sjuka patienter samtidigt. Att inte ha tid till att hela 

tiden övervaka de psykiskt instabila patienterna ökade rädslan för att någon patient skulle 

bli aggressiv eller utåtagerande (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005).  

 

Sjuksköterskorna önskade mer stöd från kollegor och organisationen, det upplevdes även 

att rädsla och klagomål inte togs på allvar (Reed & Fitzgerald, 2005; ReidSearl, 2009; 

Sharrock & Happell, 2005). Sharrock och Happell (2005) framhäver betydelsen av både 

emotionellt, praktiskt och kunskapsmässigt stöd. Vidare utvecklar Reed och Fitzgerald 

(2005) känslan av en ökad risk för skada på grund av den begränsade tillgången på 

personal med kunskap om psykisk ohälsa att tillgå. Att kunna få professionell hjälp och att 

ha ett närmare samarbete med psykiatrin ansågs betydelsefullt och det togs upp som en 

brist eller förslag till förbättringsåtgärd i flera studier (Haddad et al., 2005; Haddad et al., 

2007; Pryjmachuk et al., 2011; ReidSearl, 2009; Weiland et al., 2011). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva betydelsen av sjuksköterskors attityder 

i möten med personer som lider av psykisk ohälsa inom den somatiska vården för att 

omvårdnaden ska kunna utföras med respekt för personens värdighet. De huvudfynd som 

återfinns i resultatdelen är sjuksköterskors syn på patienterna, sjuksköterskors tilltro till 

den egna kompetensen samt vårdmiljön, vilket sammanfattar hur sjuksköterskor upplever 

möten med personer som lider av psykisk ohälsa och vilka faktorer som påverkar mötet. 

Således anser författaren att studiens syfte är besvarat.  

 

I föreliggande studie framkom att många sjuksköterskor har en negativ attityd till personer 

som lider av psykisk ohälsa. Synen på dessa patienter som mer aggressiva och 

oberäkneliga än andra patienter lyftes fram som ett problem vilket skapade en rädsla hos 

många av sjuksköterskorna. I enlighet med svensk hälso- och sjukvårdslag ska alla 

bemötas lika vilket inte är fallet här (SFS, 1982:763). Ett dåligt bemötande leder enligt 

Fossum (2013) till ökad ohälsa vilket innebär en brist i ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden (ICN, 2014). Det framkom exempel på när sjuksköterskor helt undvikit 

mötet med dessa patienter då de sökt sig till eller blivit placerade på somatiska 

vårdavdelningar, något som går emot både hälso- och sjukvårdslagen såväl som 

sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2014; SFS, 1982:763). Som Arman (2015) beskrev är en 

humanistisk icke reducerande människosyn grunden i sjukvården där att se en helhet av 

människan är fundamentalt. Detta inkluderar i enlighet med Erikssons (2015a) syn på 

människan, en helhet bestående av kropp, själ och ande. Genom att undvika möten med 

vissa patienter uppvisar sjuksköterskan en reducerande människosyn och gör det omöjligt 

för sig själv att se helheten. Patienterna får således inte omvårdnad med respekt för sin 

egen värdighet.  

 

Utöver bilden av dessa patienter som aggressiva och oberäkneliga såg vissa sjuksköterskor 

dessa patienter som sårbara och lidande även om denna bild inte var lika vanlig. En av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att lindra lidande (Eriksson, 2015a; ICN, 2014) 

Kärlek och barmhärtighet är värden som står till grund för vården sjuksköterskan ger.  

Som Eriksson (2015a) bekräftar i sin omvårdnadsteori menade vissa sjuksköterskor i 

föreliggande studie att det är viktigt att våga möta alla patienter, även de som upplevs som 

skrämmande. Sjuksköterskor bör, som bekräftas av både patienter, sjuksköterskor själva 

och Eriksson (2015a), vara närvarande i mötet med patienten (Guansekara et al., 2014; 

Holopainen et al., 2014; Nygren et al., 2015). Eriksson (2015a) menar att lidandet bör 

bekräftas och tillåtas ta plats, först då ges patienten möjlighet att utkämpa lidandets kamp. 

Denna studie har visat att det ibland är en utmaning för sjuksköterskor att våga möta dessa 

patienter men precis som Eriksson (2015a) säger måste sjuksköterskan ändå alltid ha 

modet att delta i mötena – se människan i patienten, samt vilka behov denna person har här 

och nu. Detta är en del av vad Eriksson (2015a) kallar en vårdande gemenskap. 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och som Svensk sjuksköterskeförening 

(2009) hävdar, är grunden i omvårdnad mötet mellan sjuksköterska och patient vilket 

således gör att detta inte är något som går att undvika.  

 

Det togs även upp att sjuksköterskors tilltro till sin egen kompetens påverkar såväl 

attityden som kvaliteten på vården sjuksköterskor ger, i likhet med vad som beskrevs av 

Wiklund Gustin (2015). Sjuksköterskor önskade mer utbildning och övning i hur personer 
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som lider av psykisk ohälsa bör bemötas och hanteras. Att detta skulle hjälpa bekräftas av 

Hardy (2012) som visade på hur endast en kort utbildning i psykisk ohälsa påverkat 

sjuksköterskors uppfattning och attityd till det bättre gällande dessa patienter. Även 

tidigare erfarenhet av möten med patienter med psykisk ohälsa påverkar attityden och 

upplevelsen. Detta tillsammans med den personliga inställningen menade Ketterer et al. 

(2014) var viktigare än vilken utbildning sjuksköterskorna hade.  

 

Det faktum att sjuksköterskor hade bristande kompetens gällande kommunikation kom 

fram i flera av de granskade studierna. Även om flera olika anledningar till detta framkom 

lyftes särskilt rädsla att öppna upp för konversation fram, rädsla för att säga fel saker och 

bara göra det värre eller att inte kunna besvara det som patienter sa på ett lämpligt sätt. 

Även här skulle mer utbildning behövas då kommunikation är viktigt både gällande att 

upptäcka symtom och ställa diagnos, samt för att skapa en terapeutisk relation till patienten 

(Guansekara et al., 2014; Shefer et al., 2014). Detta bekräftas även av Nørgaard (2014) 

som visade på att övning i kommunikation ökade vårdpersonals tro på sin egen förmåga 

vilket enligt denna litteraturöversikt är något sjuksköterskorna ansåg sig sakna. 

 

Eriksson (2015b) skiljer på naturlig vård och yrkesmässig vård där naturlig vård handlar 

om att hela genom att se helheten, det vill säga människan, och yrkesmässig vård utgör en 

form av naturlig vård men inom professionalismens ramar. Yrkesmässig vård ska komma 

in som stöd då den naturliga vården inte är tillräcklig. Eriksson (2015b) medger förvisso att 

viss professionell vård alltid kommer att behövas men att det skulle behövas i mindre 

utsträckning om den naturliga vården fungerade väl. Detta stödjer å ena sidan behovet av 

mer utbildning för att den yrkesmässiga vården ska kunna fungera som ett stöd, å andra 

sidan är det kanske möjligt att sjuksköterskorna skulle komma långt på att utveckla sitt 

naturliga vårdande istället.  

 

Som framkommit i tidigare studier är psykisk ohälsa fortfarande stigmatiserat (Adewuya & 

Makanjuola, 2008; Corker et al., 2015; Murphy et al., 2016). Stigmatiseringen bekräftas av 

denna litteraturöversikt där det framkommit att förutfattade meningar, negativa attityder 

och att vårdpersonal som undviker vissa patienter förekommer. Detta överensstämmer med 

Weiss’ et al. (2006) definition av stigmatisering som en process av utfrysning, skam, eller 

nedvärdering på grund av en egenskap, medicinskt tillstånd eller annat hälsorelaterat 

tillstånd. De förutfattade meningarna inkluderade uppfattningar om hur patienter med 

psykisk ohälsa skulle bete sig olämpligt, vara aggressiva och vara mer tidskrävande än 

andra. När sjuksköterskor ibland helt undvek dessa patienter är ett exempel på utfrysning 

och nedvärdering. Det är inte heller i enlighet med hur Eriksson (2015a) menar att kärlek, 

värme och respekt ska prägla mötet mellan sjuksköterska och patient. Genom att inte se 

människan eller genom att nonchalera patienter utsätter sjuksköterskan patienten för den 

vanligaste typen av vårdlidande (Eriksson, 2015a).  

 

Som i studien av MoraRios et al. (2016) och Brülde & Tengland (2003) visade 

föreliggande studie att schizofreni är värre stigmatiserat än andra sjukdomar. 

Missbruksproblematik verkade också vara mer stigmatiserat än andra diagnoser. 

Depressioner var en av de diagnoser som var kopplat till minst negativa attityder. 

Skillnaden mellan personer med schizofreni, missbruk och depression var att personer med 

schizofreni och missbruksproblematik gav intryck av att vara mer oberäkneliga och 

aggressiva än personer med andra diagnoser. Personer under pågående psykos eller som är 

drog- eller alkoholpåverkade uppvisar ett avvikande beteende – de blir således svårare att 
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hantera för sjuksköterskor och passar in på Goffmans (2014) beskrivning av en typ av 

stigma, de avviker från önskvärda förväntningar.   

 

Psykiatrireformen som genomfördes på 1970-talet hade som mål att minska 

stigmatiseringen och diskrimineringen av psykiskt sjuka i Sverige. Som påvisat av 

Lindqvist et al. (2011) har Sverige utvecklats på flera sätt men ett helhetsperspektiv 

saknas, framförallt ett samarbete mellan olika instanser. Då de flesta studier inkluderade i 

denna översikt inte är utförda i Sverige går inte jämförelsen att göras men det konstateras 

ändock en önskan om ett bättre samarbete med psykiatrin i resultatet av denna översikt. 

Tydligt är att i en värld där patienter med psykisk ohälsa även söker somatisk vård krävs 

ett samarbete med psykiatrin då kompetensen på somatiska vårdavdelningar eller 

mottagningar inte alltid räcker till. Detta för att ge dessa patienter bästa möjliga vård med 

ett helhetsperspektiv präglat av Erikssons (2015a) människosyn och för att de inte ska 

känna sig diskriminerade på grund av sin psykiatriska diagnos. Ett samarbete kan behövas 

för att säkerställa att patienten får alla sina behov tillgodosedda. Bristande förmåga att 

identifiera och bedöma behov hos patienten är ett exempel på ickevård eller utebliven vård 

vilket enligt Eriksson (2015a) är att utsätta patienten för en annan typ av vårdlidande. 

 

Resultatet av denna översikt visade att säkerheten på somatiska vårdavdelningar inte är 

tillräckligt hög för personalen att hantera eventuellt aggressiva och agiterade patienter. 

Sjuksköterskor upplevde dessutom bristande stöd och en tidsbrist. Som bekräftas av 

tidigare forskning kräver personer med psykisk ohälsa särskilda resurser (Mesidor et al., 

2011). Det lyftes fram att sjuksköterskor inte alltid kunde känna sig säkra på sin arbetsplats 

vilket också är ett problem. Det framkom att förutsättningarna för sjuksköterskor att ge god 

vård och ett gott bemötande till alla typer av patienter brister i och med bristande säkerhet, 

resurser och tid. Tidigare forskning på vad ett gott bemötande innebär, bekräftar detta då 

att bli bemött med respekt och värdighet, samt att sjuksköterskor tar sig tid till patienter 

visade sig vara viktigt (Guansekara et al., 2014; Jakobsson, 2007). Jakobsson (2007) visade 

dessutom att de patienter som ansåg sig blivit dåligt bemötta inom vården hade färre 

vårdkontakter än de som blivit väl bemötta vilket ger en anledning till varför personer med 

psykisk ohälsa inte söker vård i samma utsträckning (Cook et al., 2015). Oavsett orsak till 

varför sjuksköterskor inte kände sig säkra på sin arbetsplats är det ett problem då 

arbetsmiljön i enlighet med arbetsmiljölagen [AML] ska vara god och säker (SFS 

1977:1160).  

 

  

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt valdes som metod till föreliggande studie. Eftersom att det är en 

upplevelse som undersökts gör det att det går att ifrågasätta huruvida en kvalitativ 

intervjudesign inte hade varit bättre då det är den design som brukar användas för att 

studera upplevelser (Danielson, 2012). Trots detta valdes ändå litteraturstudie då det på så 

sätt var möjligt att få med fler sjuksköterskors erfarenhet genom fler studier, samt att detta 

gav möjlighet till ett mer internationellt perspektiv då studierna var utförda i olika länder. 

Då ämnet psykisk ohälsa är ett aktuellt och ökande folkhälsoproblem ansågs en överblick 

över aktuellt forskningsläge relevant.  

 

Det bör tas i beaktning att endast en studie var utförd i Sverige vilket gör att det inte går att 

generalisera studiens resultat till alla svenska vårdavdelningar utan studien ger endast en 

antydan om hur det kan se ut i Sverige. Dock kom studier som inkluderades från 
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västerländska länder vilket stärker föreliggande studies generaliserbarhet jämfört med om 

studier utförts i länder med en vårdkultur helt olik Sveriges (Polit & Beck, 2017). Det är 

troligt att om studier från flera olika kulturer inkluderats hade det genererat i ett annat 

resultat.  

 

Inkluderade artiklar begränsades till att innefatta publicering efter 2005. Detta trots att 

Forsberg & Wengberg (2016) rekommenderar att välja artiklar publicerade under de 

senaste tre till fem åren. Då det är ett område där förändringar sker var det viktigt att 

forskningen skulle vara aktuell. För strikta avgränsningar i tid hade dock begränsat 

möjligheten att hitta tillräckligt mycket forskning av god kvalitet att inkluderas i studien 

varvid aktuella tidsbegränsningar användes. Att artiklarna kunde vara upp till 11 år gamla 

kan ha påverkat resultatet något då en ökad aktualitet hade varit önskvärt.  

 

För att säkerställa kvaliteten granskades artiklarna med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmodell för kvalitetssäkring av kvalitativa- och kvantitativa studier (Bilaga A). 

Då det var första gången författaren till denna studie genomförde ett arbete av denna typ, 

bör det tas med i beräkningen att granskningen skett på en lägre kunskapsnivå. Alla 

inkluderade artiklar är originalartiklar och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Denna 

typ av artikel kännetecknas av att den är kritiskt granskad av experter inom området, den är 

tillgänglig för andra forskare genom att den går att hitta i olika databaser och den har en 

tillförlitlig och enhetlig presentation (Forsberg & Wengström, 2016). Detta säkerställer en 

viss kvalitet på forskningen vilket i sin tur höjer kvaliteten och tillförlitligheten på 

föreliggande studie.  

 

I översikten har både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats. Detta har gjort att 

undersökt fenomen kunnat belysas ur olika synvinklar. Då kvantitativa studier ofta har en 

större undersökningsgrupp (Forsberg och Wengström, 2016) har dessa studier bidragit med 

information om hur stora andelar som erfarit vad, medan de kvalitativa studierna gått 

djupare in på varje erfarenhet och upplevelse. Båda typer av ansatser har både för- och 

nackdelar. I föreliggande studie har det ansetts att en kombination av studier med båda 

ansatser bidragit till ett rikare resultat. Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar att 

resultat från kvalitativa respektive kvantitativa studier presenteras för sig vilket inte är 

fallet i denna översikt. Detta kan ha minskat tydligheten i resultatet. Resultaten från de 

olika studierna har istället analyserats utifrån studiernas syfte och redovisats som en 

integrerad analys där skillnader och likheter belysts.  

 

Sökningarna är gjorda i PubMed, Cinahl och PsychINFO då dessa databaser behandlar 

medicinsk forskning, omvårdnadsforskning samt psykologisk forskning inom medicin och 

omvårdnad. Att använda tre databaser gav goda förutsättningar att hitta den mest relevanta 

forskningen inom ämnet. Hjälp av bibliotekspersonal i hur sökningarna bäst utförs bidrog 

också till goda förutsättningar att utföra litteratursökningarna. Till denna översikt utfördes 

inga manuella sökningar då det bedömdes att tillräckligt många artiklar av god kvalitet 

hittades ändå. Det finns en möjlighet att manuella sökningar hade genererat i fler eller 

andra studier som kunde ha lett till ett annat resultat.  

 

Självständiga arbeten kan utföras ensam eller tillsammans med en annan student. Till hjälp 

och stöd finns också en handledare (Friberg, 2015) och i detta fall även externa granskare i 

form av en hanledargrupp. Att ha externa granskare kan stärka innehållsvaliditeten, 

trovärdigheten och pålitligheten av studien (Wallengren & Henricson, 2012). Externa 

granskare har varit en styrka under arbetsprocessen. Föreliggande studie påbörjades av två 
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författare men delades upp och har resulterat i två olika uppsatser. Efter att splittringen 

skedde har ingen diskussion mellan de två författarna förts. Eventuella nackdelar med detta 

är att fynd ur artiklarna och fyndens relevans inte kunnat diskuteras vilket kan ha påverkat 

arbetets totala kvalitet. I enlighet med Wallengren och Henricsson (2012) har arbetet efter 

opponentskap och examinatorns kommentarer reviderats något för att öka arbetets validitet 

och trovärdighet.   

 

Slutligen bör tas i beaktning att samtliga inkluderade artiklar varit på engelska vilket gör 

att det inte går att garantera att inga språkliga feltolkningar gjorts. För att minska risken har 

svensk-engelskt lexikon använts samt att otydligheter diskuterats med utomstående för att 

försäkra sig om en så korrekt uppfattning som möjligt. 

 

 

Slutsats   

Denna översikt har visat på att många sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård 

upplever det svårt att bemöta personer som lider av psykisk ohälsa. Detta grundar sig i en 

reducerande syn på dessa patienter och förutfattade meningar hos sjuksköterskorna. Det 

finns dock en vilja och önskan om att ge god vård till alla men det saknas kunskap och 

resurser. Att sjuksköterskor får mer utbildning inom psykiatri skulle ha positiva effekter på 

vården och få sjuksköterskor att känna sig tryggare i sin roll. Som Eriksson (2015a) i sin 

omvårdnadsteori beskriver måste sjuksköterskan våga möta varje lidande patient med 

kärlek och öppenhet för att omvårdnaden ska ges med värdighet för personen bakom 

patienten.  

 

 

Fortsatta studier   

 

Denna studie har visat att sjuksköterskor upplever sig sakna resurser att tillgodose 

vårdbehovet hos personer som lider av psykisk ohälsa och som samtidigt behöver somatisk 

vård. Mer utbildning behövs men frågan är vilken typ av utbildning som skulle vara till 

nytta. Detta är vad vidare forskning bör rikta in sig på. Även tydligare riktlinjer för hur 

patienter med både psykisk och somatisk sjukdom bör tas om hand och var de bör vårdas 

behövs.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Personer som lider av psykisk ohälsa kommer även att drabbas av somatiska sjukdomar 

och det är därför viktigt att ge sjuksköterskor förutsättningar att vårda även dem. Denna 

översikt har belyst faktorer som påverkar mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa 

och visat på vilka svårigheter sjuksköterskor upplever i dessa möten. Genom att detta lyfts 

fram och uppmärksammas kan det lättare behandlas och bli bättre, samt minska 

stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Studiens resultat indikerar att det finns vissa brister 

i sjuksköterskors grundutbildning samt att vårdmiljön och bristande resurser försvårar 

omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor. Förhoppningsvis kan denna studie genom att belysa 

bakgrundsfaktorer hjälpa sjuksköterskor att våga möta även dessa patienter samt framhålla 

vilka förbättringsområden som finns. 
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I 

 

BILAGA A 

 

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, 

Klart beskriven kontext 

(sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 



II 

 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

resultatredovisning. 

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



III 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(internt 

bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalite

t 

Arnold, M. & 

Mitchell, T. 

(2008) 

Storbritannie

n 

Nurses’ perception of care 

received by older people 

with mental health issues 

in an acute hospital 

environment 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

psykiatrisk vård av 

äldre på ett 

akutsjukhus. 

Kvalitativ 

intervjustudie i 

fokusgrupper.  

n=14 (0) Det fanns ett stigma gentemot patienter med psykiska sjukdomar  

och detta måste kunna diskuteras mer öppet. Sjuksköterskor kände  

inte heller att de hade tillräcklig kunskap och erfarenhet för att  

vårda denna typ av patienter. De önskade få mer utbildning inom  

området men även ett närmare samarbete med psykiatriska enheter  

för hjälp med dessa patienter. 

K II 

 

Björkman, 

T., 

Angelman, T. 

& Jönsson, 

M. (2008) 

Sverige 

Attitudes towards people 

with mental illness: a 

cross-sectional study 

among nursing staff in 

psychiatric and somatic 

care 

Undersöka och jämföra 

attityderna hos 

sjuksköterskor 

arbetande inom 

somatisk vård 

respektive psykiatrisk 

vård gällande psykiska 

sjukdomar och personer 

med psykiska 

sjukdomar. 

Tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

n=120 (0) 

 

Sjuksköterskor inom somatisk vård hade en negativare attityd  

gentemot personer med psykisk ohälsa, främst gällande farlighet  

och oberäknelighet hos personer med schizofreni, drog- och  

alkoholberoende. Gällande förbättring med behandling och  

möjlighet till tillfrisknande sågs ett samband mellan en positivare  

attityd och arbetslivserfarenhet, erfarenhet av psykisk ohälsa och  

typ av vårdinrättning sjuksköterskorna arbetade på. 

P I 

Haddad, M., 

Plummer, S., 

Taverner, A., 

Gray, R., 

Lee, S., 

Payne, F. & 

Knight, D. 

(2005) 

Storbritannie

n 

District nurses’ 

involvement and attitudes 

to mental health problems: 

a three-area cross-sectional 

study 

Undersöka i vilken 

utsträckning 

distriktssjuksköterskor 

träffar på patienter med 

psykisk ohälsa samt 

undersöka deras 

upplevelse av detta, 

deras träning/utbildning 

samt attityder till dessa 

problem.  

Tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

n=218 (0) Det var vanligt att som distriktssköterska träffa på personer 

med psykisk ohälsa bland sina patienter. Det rapporterades att  

deltagarna i studien fått för lite träning och utbildning inom  

psykiatrisk vård men att det fanns ett intresse för vidare utbildning 

om det skulle erbjudas. Generellt sett kände sig sjuksköterskor 

bekväma att arbeta med patienter med depression. Negativa  

attityder och förutfattade meningen om dessa patienter förnekades.  

 

P II 

 

Haddad, M., 

Walters, P., 

& Tylee, A. 

(2007) 

Storbritannie

n 

District nursing staff and 

depression: A 

psychometric evaluation of 

Depression Attitude 

Questionnaire findings 

Utveckla kunskapen om 

distriktssjuksköterskors 

attityder gentemot 

patienter med samtidig 

depression samt 

undersöka de 

psykometriska 

egenskaperna av det 

mätredskap som 

Tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

n=189 (0) Denna kategori av sjuksköterskor hade generellt en positiv attityd  

gentemot patienter som led av depression. Ett behov av ytterligare  

träning och utbildning fanns, främst vad gällde olika alternativ för  

behandling och hantering av depressioner. 

P II 

                                                           Bilaga B  



IV 

 

används hos denna 

yrkesgrupp. 

Kerrison, S. 

A., & 

Chapman, R. 

(2007) 

Australien 

What general emergency 

nurses want to know about 

mental health patients 

presenting to their 

emergency department 

Undersöka vilka 

eventuella problem 

sjuksköterskor 

upplevde i vården av 

patienter med psykisk 

ohälsa som sökte till 

akutmottagningen på ett 

allmänsjukhus i 

Australien. 

Semi-strukturerad 

intervjustudie i 

fokusgrupp. 

n=6 (0) På grund av bristande kunskap och erfarenhet av att vårda patienter 

med akuta psykiatriska problem ansåg sjuksköterskorna i denna  

studie att vården av dessa patienter var otillräcklig på  

akutmottagningen. Mer träning behövs, framförallt inom  

bemötande, hantering av aggressivitet och våld samt  

missbruksproblematik. 

K II 

Lethoba, 

K.G., 

Netswera, 

F.G. & 

Rankhumise, 

E. (2006) 

Sydafrika 

How professional nurses in 

a general hospital setting 

percieve mentally ill 

patients 

Beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda psykiskt sjuka 

patienter på ett 

allmänsjukhus. 

Enkätstudie. n=124 (0) Många sjuksköterskor hade en negativ inställning till psykiskt  

sjuka patienter. Sjuksköterskor, framförallt kvinnliga och de som  

endast arbetade deltid hade en negativ självuppfattning och saknade 

självförtroende vad gällde sin förmåga att vårda personer med  

psykiatriska sjukdomar. Mer träning, utbildning och kontakt med  

psykiatriska sjukhus behövs.   

P II 

MacNeela, 

P., Scott, A., 

Treacy, M., 

Hyde, A. & 

O’Mahony, 

R. (2012) 

Irland 

 

A Risk to Himself: 

Attitude Toward 

Psychiatric Patients and 

Choice of Psychosocial 

Strategies Among Nurses 

in Medical-Surgical Units 

Undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till att vårda 

personer med psykisk 

ohälsa på en medicinsk 

eller kirurgisk 

vårdavdelning. 

”Think-aloud 

decision-making 

task” vilket innebar 

deltagarna fick titta 

på ett simulerat 

patientfall samtidigt 

som de fick ”tänka 

högt” kring en 

uppgift kring 

patientfallet, samt 

intervjuer baserade 

på en personlig 

erfarenhet av denna 

patientgrupp. 

n=13 (0) Två olika typer av attityder hittades – en som såg patienterna som  

en risk och en som såg dem som en extra sårbar patientgrupp. Det 

konstaterades också att sjuksköterskorna gärna använde sig av ett 

mer pragmatiskt och resultatinriktat arbetssätt gentemot dessa  

patienter, snarare än personcentrerat. 

K I 

 

Poggenpoel, 

M., 

Myburgh, 

C.P.H. & 

Morare, M.N. 

(2011) 

Sydafrika 

Registred nurses’ 

experiences of interaction 

with patients with mental 

health challenges in 

medical wards in 

Johannesburg 

Undersöka och beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta 

patienter med psykisk 

ohälsa på medicinska 

vårdavdelningar på ett 

sjukhus i Johannesburg. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

 

n=8 (0) Sjuksköterskorna upplevde en frustration, kände sig inte glada,  

kände rädsla och upplevde en fara när de interagerade med dessa  

patienter. Det konstaterades att sjuksköterskor behöver mer  

utbildning när det gäller vård av patienter med psykisk ohälsa,  

även mer stöd och en högre säkerhet även på medicinavdelningar  

skulle underlätta denna vård. 

K I 



V 

 

 

 

Pryjmachuk, 

S., Graham, 

T., Haddad, 

M. & Tylee, 

A. (2011) 

Storbritannie

n 

 

 

 

 

 

School nurses’ 

perspectives on managing 

mental health problems in 

children and young people 

Undersöka 

skolsjuksköterskors syn 

på psykisk ohälsa hos 

ungdomar samt deras 

potential att arbeta med 

denna problematik hos 

dessa ungdomar. 

Kvalitativ 

intervjustudie, 

fokusgrupper. 

n=33 (0)  Deltagarna i studien medgav att psykisk ohälsa är ett viktigt 

område att arbeta med. Dock identifierades flera svårigheter när  

det gällde detta arbete, bland annat stress och tidsbrist,  

rivalitet mellan professioner, bristande tilltro till den egna 

kompetensen samt bristande utbildning och träning inom området. 

Betydelsen av samarbete med specialiserad psykiatrisk vård  

framhölls som viktigt. 

 K II 

Reed, F. & 

Fitzgerald, L. 

(2005) 

Australien 

The mixed attitudes of 

nurse’s to caring for people 

with mental illness in a 

rural general hospital 

Undersöka och bidra till 

förståelse för 

sjuksköterskors 

attityder och 

uppfattningar av att 

vårda personer med 

psykisk ohälsa, vilka 

problem som påverkade 

deras förmåga att 

erbjuda vård samt 

effekten av utbildning, 

erfarenhet och stöd. 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=10 (0) Många sjuksköterskor hade en negativ attityd till att vårda patienter 

med psykisk ohälsa och uttryckte till och med en ovilja att vårda  

dessa patienter. Tidigare erfarenheter verkade vara det som  

påverkat deras inställning och attityd mest. Negativ attityd ledde till  

sämre vård av dessa patienter. Det upplevdes att det på vanliga  

vårdavdelningar inte fanns resurser eller tid att vårda patienter med  

psykiatriska problem. Många sjuksköterskor uttryckte rädsla för  

dessa patienter då de kan vara aggressiva och våldsamma och att  

det på vårdavdelningarna inte finns tillräckliga säkerhetsrutiner.  

Utbildning och erfarenhet hade en positiv effekt på vården och var  

något som de flesta önskade få mer av. 

K I 

ReidSeirl, K., 

Dwyer, T., 

Happell, B., 

Moxham, L., 

Kahl, J., 

Morris, J. & 

Wheatland, 

N. (2008) 

Australien 

 

 

 

Caring for children with 

complex emotional and 

psychological disorders: 

experiences of nurses in a 

rural paediatric unit 

Undersöka 

allmänsjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda barn med 

psykiska sjukdomar och 

vilka strategier som 

används för att förbättra 

vården av dessa barn.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

n=20 (0) Sjuksköterskorna rapporterade att de inte kände att de hade  

tillräcklig kunskap för att vårda dessa barn. De saknade  

dessutom stöd från andra enheter på sjukhuset som bättre skulle  

kunna vårda dem. Det önskades mer kunskap och utbildning inom  

området för att kunna ge den vård som behövdes.  

K II 

Rutledge, D. Hospital Staff Nurse Beskriva Enkätstudie  n=844 (0) Sjuksköterskor saknade tilltro till sin förmåga att vårda denna  P II 



VI 

 

N., 

Wickman, E. 

M., Cacciata, 

M., Winokur, 

E. J., Loucks, 

J. & Drake, 

D. (2013) 

USA  

 

Perceptions of 

Competency to Care for 

Patients With Psychiatric 

or Behavioural Health 

Concerns  

sjuksköterskors 

uppfattning av sin 

kompetens gällande att 

vårda patienter med 

psykisk ohälsa eller 

beteendestörningar 

inom somatisk vård.  

patientgrupp, främst vad gällde att rekommendera olika  

behandlingsalternativ, att avvärja aggressivt beteende samt  

rekommendera psykotropiska mediciner för att skapa en kurativ  

och terapeutisk miljö för patienterna.  

Sharrock, J. 

& Happel, B. 

(2006) 

Australien 

 

Competence in providing 

mental health care: a 

grounded theory analysis 

of nurses’ experiences 

Beskriva 

sjuksköterskors 

subjektiva upplevelse 

av att vårda personer 

med psykisk ohälsa. 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer 

n=4 (0) Generellt fanns en positiv attityd gentemot denna patientgrupp.  

Det upplevdes dock svårt att ge dessa patienter en holistisk vård  

på en somatisk vårdavdelning där fokus låg på den fysiska  

sjukdomen.  

  

K II 

Van der 

Kluit, M. J., 

Goossens, P. 

J. J. & de 

Leeuw, J. R. 

J. (2013) 

Nederländern

a  

Attitude Disentangled: A 

Cross-Sectional Study into 

the Factors Underlying 

Attitudes of Nurses in 

Dutch Rehabilitation 

Centers toward Patients 

with Comorbid Mental 

Illness 

Undersöka och 

klarlägga faktorerna 

bakom attityderna till 

patienter med samtidig 

psykiatrisk sjukdom 

hos sjuksköterskor 

arbetande på holländska 

rehabiliteringscenter.  

Tvärsnittsstudie med 

enkät innehållande 

attitydskala och en 

lista av potentiella 

bakomliggande 

faktorer.  

n=358 (5)  De faktorer som visade sig ha störst betydelse för sjuksköterskors  

attityder gentemot denna patientgrupp var sjuksköterskornas tilltro  

till sin egen kompetens och erfarenheten av att vårda dessa  

patienter. Andra viktiga faktorer var stöd, hur ofta man träffade  

patienter med denna typ av samsjuklighet, arbetslivserfarenhet  

inom psykiatrin och olika personlighetsdrag. 

P I  

 

Weiland, T. 

J., 

Mackinlay, 

C., Hill, N., 

Gerdtz, M. F. 

& Jelinek, G. 

A. (2011)  

Australien 

Optimal management of 

mental health patients in 

Australian emergency 

departments: Barriers and 

solutions 

Beskriva vilka barriärer 

vårdpersonal upplever i 

mötet och hanteringen 

av patienter med 

psykisk ohälsa på 

akutmottagningen samt 

vilka strategier som 

används för att ge en så 

bra vård som möjligt 

till dessa patienter på 

akuten. 

 Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

n=71 (35)  

 

Flera svårigheter med att vårda patienter med psykisk ohälsa  

hittades. Akutmottagningar ansågs vara en olämplig plats för dessa  

patienter, med för lite resurser och ett system som inte är anpassat  

till personer med psykisk ohälsa. En del vårdpersonal hade en  

negativ attityd gentemot dessa patienter och framförallt saknades 

kunskap i hur man bäst behandlar denna patientgrupp. 

K I 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 


