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Sammanfattning  

Psykisk ohälsa ökar i samhället och samsjukligheten ökar med det. Allt fler patienter 

med somatisk sjukdom lider idag även av psykisk ohälsa och sjuksköterskor i 

sjukvården möter dessa patienter allt mer. Vårt syfte med denna studie är därför att 

undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa på 

somatisk avdelning. Detta gjordes genom en litteraturöversikt där tio artiklar studerades, 

såväl kvalitativa som kvantitativa. Tre huvudteman identifierades i resultatet. Dessa var 

obehag, kunskapens betydelse och organisatoriska faktorer. Därunder fann vi sju 

underteman, dessa är: hopplöshet och frustration, rädsla, kunskap och kompetens, 

attityder, förutfattade meningar, personalbrist och tidsbrist samt stöd och samverkan. 

 

I studien fann vi att sjuksköterskorna är i behov av mer kunskap kring psykisk ohälsa 

för att kunna ge en god och adekvat vård. Negativa attityder var ofta associerade med 

okunskap. Sjuksköterskorna med negativa attityder upplevde även bristande stöd från 

psykiatrin och ledningen. Om stöd och kunskap fanns upplevde sjuksköterskorna en 

större säkerhet och trygghet i att vårda dessa patienter, vilket gav mer positiva 

upplevelser kring att vårda patienter med psykisk ohälsa. Genom att redan i 

grundutbildningen till sjuksköterska integrera psykisk ohälsa i fler kurser kan 

stigmatisering kring denna patientgrupp minskas och vårdrelationerna förbättras. Detta 

ger patienten en bättre upplevelse av vårdtiden vilket kan ge snabbare tillfrisknande och 

kortare vårdtider. 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, somatisk vård, sjuksköterska, upplevelse, kunskap, attityder, 

rädsla, samsjuklighet. 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Somatisk vård _____________________________________________________________ 1 

Psykisk ohälsa ____________________________________________________________ 1 
Hälsa och ohälsa ________________________________________________________________ 1 
Förekomst _____________________________________________________________________ 2 
Samsjuklighet __________________________________________________________________ 2 
Stigmatisering__________________________________________________________________ 3 

Vårdandet och sjuksköterskan _______________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 5 

Datainsamling _____________________________________________________________ 5 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

RESULTAT __________________________________________________________ 7 

Obehag __________________________________________________________________ 8 
Hopplöshet och frustration _______________________________________________________ 8 
Rädsla ________________________________________________________________________ 9 

Upplevelsen av kunskap ____________________________________________________ 9 
Okunskap och kompetensbrist ____________________________________________________ 9 
Upplevda attityder _____________________________________________________________ 10 
Förutfattade meningar _________________________________________________________ 11 

Upplevelsen av organisatoriska faktorer ______________________________________ 12 
Upplevelsen av personalbrist och tidsbrist _________________________________________ 12 
Upplevelsen av stöd och samverkan _______________________________________________ 12 

DISKUSSION _______________________________________________________ 13 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 13 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 15 
Vårdrelation ___________________________________________________________________ 15 
Kunskapsbrist och stigmatisering __________________________________________________ 17 
Organisatoriska faktorer __________________________________________________________ 17 
Betydelse för vårdandet __________________________________________________________ 18 
Hållbar utveckling ______________________________________________________________ 18 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 19 
Förslag till framtida forskning _____________________________________________________ 20 

REFERENSER ______________________________________________________ 21 

BILAGOR __________________________________________________________ 26 

Bilaga 1 _________________________________________________________________ 26 

Bilaga 2 _________________________________________________________________ 27 



 1 

INLEDNING 

Psykisk ohälsa ökar successivt i samhället, och därmed även inom sjukvården 

(Socialdepartementet 2012, s. 5). Idag är den psykiska och somatiska sjukvården väl 

uppdelad samtidigt som den enskilda patienten allt oftare lider av en samsjuklighet 

innefattande psykisk och somatisk ohälsa. På våra verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser har vi stött på personer med psykisk ohälsa inom somatisk vård. 

Under dessa placeringar upplevde vi att sjuksköterskor hade förutfattade meningar om 

patienter med psykisk ohälsa, att de endast såg diagnosen och dess karaktäristiska 

symtom men inte människan bakom diagnosen, graden av symtom eller deras 

individuella behov. Till exempel kunde vi uppleva att personalen på de somatiska 

avdelningarna vi var på reagerade negativt redan vid överrapportering av patienter från 

tidigare personal när någon psykisk ohälsa eller sjukdom angavs i sjukdomshistorien. Vi 

upplevde suckar och negativa kommentarer om att patienten inte var på rätt avdelning 

utifrån sin psykiska ohälsa och detta kunde snabbt skapa problem om vilken personal på 

avdelningen som skulle gå in till patienten. Psykisk ohälsa kan ses som något 

skrämmande och oförutsägbart, vilket vi uppfattar kan vara en påverkande faktor till att 

sjuksköterskorna inte känner sig tillräckliga i bemötandet av dessa patienter. Detta 

upplever vi kan bidra till en ojämlik vård där bemötandet och omvårdnaden hamnar i 

skymundan på grund av sjuksköterskans bristande kunskap och känsla av 

otillräcklighet. Därför vill vi undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. 

 

BAKGRUND 

Somatisk vård 

Somatisk kommer från det grekiska ordet somatikos och betyder kroppslig. Somatisk 

vård innefattar läran om kroppsliga sjukdomar till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes mellitus och sjukdomar i mag- och tarmkanalen (Brehmer-Andersson 2011, s. 

11). Däremot kan somatiska sjukdom vara en konsekvens av psykisk ohälsa till exempel 

stress. Torgerson, Kjellström, Overgaard och Johnson Dimberg (2016) finner i sin 

studie att en stor andel av deras deltagare som lider av somatisk sjukdom även lider av 

psykisk ohälsa. De visar att 1600 personer av 60 000 deltagare med diabetes hade en 

samtidigt psykiatrisk diagnos, likaså hade 160 stycken av 8 500 deltagare som drabbats 

av hjärtinfarkt även en psykisk diagnos. 1177 (2018) presenterar att psykisk ohälsa som 

till exempel stress kan leda till somatiska symtom eller sjukdom som förhöjt blodtryck, 

hjärtinfarkt, fibromyalgi och annan långvarig smärta. Somatisk sjukdom kan orsakas av 

psykisk sjukdom och det är därför svårt att skilja på somatisk och psykiatrisk vård i 

praktiken. I detta arbete avgränsar vi den somatiska vården till vård på sjukhus med 

vårdavdelningar och akutmottagningar som inte omfattar den psykiatriska kliniken.  

Psykisk ohälsa  

Hälsa och ohälsa 

Hälsa innebär inte endast att se sig som hel på det fysiska planet utan som en helhet där 

tankar och känslor ingår. Hälsa handlar om att se världen som begriplig och 

meningsfull. Det handlar också om att vara förmögen att genomföra små eller stora 
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livsprojekt (Wiklund Gustin 2014, s. 31). Hälsa är en helhet och kan därför inte delas in 

i psykisk och fysisk. Psykisk hälsa handlar om att kunna bidra till samhället, förverkliga 

sig själv och hantera de motgångar som livet bär med sig. Frånvaro av sjukdom innebär 

därmed inte att livet upplevs vara värt att leva, utan det krävs även andra meningsfulla 

komponenter (Jormfeldt & Svedberg 2014, s. 82). 

 

Psykisk ohälsa är i allmänhet ingen klar definition, begreppet används både för att 

definiera psykiska sjukdomar där diagnos finns, till exempel depression, schizofreni 

eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom, men även i andra sammanhang där 

psykisk ohälsa definierar allmänna problem och störningar i den psykiska hälsan som 

inte innefattar en diagnos till exempel som sömnproblem, stress och missbruk (1177 

Vårdguiden u.a.). Orsaken till psykisk ohälsa kan vara många. Det kan bero på 

människans sårbarhet för olika faktorer och påfrestningar från samhället, det kan vara 

relaterat till kriser som uppstår i livet, ekonomiska problem, separation eller förlust av 

någon närstående, kroppslig sjukdom eller arbetsrelaterade faktorer (Neij, 2018). I detta 

arbete definieras psykisk ohälsa som upplevelse av bristande hälsa, därmed krävs ingen 

psykisk sjukdom för att uppleva psykisk ohälsa.  

Förekomst 

Enligt Socialdepartementet (2012, s. 5) har den psykiska ohälsan ökat successivt sedan 

1990-talet, detta yttrar sig genom ökade sjukskrivningar där det vardagliga livet kan 

vara svårt att hantera. Enligt Försäkringskassan (2017a, s. 1) är psykisk ohälsa den 

vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, år 2016 var 82 000 personer sjukskrivna 

för psykisk ohälsa. Socialdepartementet (2012, s. 5) beskriver att cirka 5-10% av 

Sveriges befolkning lider av psykisk ohälsa som kräver psykiatrisk behandling. Under 

år 2010 var 50 000 personer i behov av vård och vårdades inom psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning, medan cirka 260 000 personer hade kontakt med den psykiatriska 

öppenvården. Enligt Socialstyrelsen (2017) har den psykiska ohälsan bland unga vuxna 

ökat med 70 % de senaste tio åren. Den enskilt största gruppen är unga kvinnor mellan 

18-24 år där 63 000 personer lider av psykisk ohälsa. Socialdepartementet (2012, s. 4) 

beskriver samtidigt att många personer med psykisk ohälsa vårdas även inom andra 

instanser inom vården, bland annat primärvården som vårdar många patienter med lätt 

eller måttlig depression.  

Samsjuklighet 

Socialstyrelsen (2012) presenterar att det inte är ovanligt att patienter med psykisk 

ohälsa lider av samsjuklighet. Samsjuklighet innebär en förekomst av två eller fler 

sjukdomstillstånd samtidigt. Detta är vanligt vid psykisk sjukdom som ångest, 

depression och missbruksproblematik. Dessa sjukdomstillstånd kan vara både psykiska 

och somatiska, men även endast innefatta sjukdomar eller ohälsa inom det ena området. 

Ett vanligt sjukdomssamband mellan psykisk och somatiska sjukdom är depression eller 

ångest i kombination med en smärtproblematik. Personer med psykisk sjukdom eller 

ohälsa löper i större utsträckning risk för att drabbas av somatisk sjukdom än resten av 

befolkningen och prognosen vid somatisk sjukdom är ofta sämre hos denna 

patientgrupp. Det är viktigt att som personal inom hälso- och sjukvården ta hänsyn till 

samsjukligheten genom att bemöta och bedöma patientens hela sjukdomsbild och 

därifrån identifiera problemet och behovet (Socialstyrelsen 2012). Enligt Socialstyrelsen 

(2014, s. 34) kan psykisk ohälsa eller sjukdom i kombination med somatisk sjukdom 
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öka risken för komplikationer eller för tidig död. Detta kan bero på sämre följsamhet till 

förebyggande behandling eller behandling av sjukdom de redan har. 

Stigmatisering 

Enligt Socialdepartementet (2012, s. 6) har patienter med psykisk ohälsa sämre 

förutsättningar och tillgång till vård vid somatisk sjukdom eller symtom till skillnad 

från befolkningen i helhet. Detta är bland annat relaterat till att somatisk sjukdom 

upptäcks i ett senare skede hos patienter med psykisk ohälsa samt att de får en sämre 

omvårdnad av personal inom den somatiska vården jämfört med andra patienter. 

Stigmatisering definieras enligt Fokuo et al. (2016) som en skadlig attityd mot olika 

grupper i samhället som leder till diskriminerande beteenden. Inom hälso- och 

sjukvården kan stigmatisering förringa kvaliteten på vården hos dessa samhällsgrupper. 

Inom den somatiska vården finns en risk att patienter med psykisk ohälsa får bristande 

omvårdnad av personalen. Generellt uppkommer stigmatisering då människor inte är 

beredda på eller har kontroll på vilka reaktioner eller känslor som kan uppstå hos 

personen som lider av psykisk ohälsa. Det finns fördomar och stereotyper om psykisk 

ohälsa, där det kan ses som avvisande, nedlåtande och auktoritära, något som kan ses 

som främmande och onaturligt av allmänheten. Fördomarna kan också ge en felaktig 

bild av patienter inom vården och kan resultera i att patienterna inte får samma kvalitet 

på vård och bemötande. Enligt Socialdepartementet (2012, s. 5) är stigmatisering kring 

psykisk ohälsa idag vanligt och de personer som lider av psykisk ohälsa möts ofta av 

föraktfulla, kritiska och förolämpande attityder. 

Vårdandet och sjuksköterskan 

Sjuksköterskans uppgift är att arbeta hälsofrämjande och personcentrerat samt 

uppmärksamma patientens behov, möjligheter och rättigheter. Genom att arbeta nära 

och i samråd med patienten kan sjuksköterskan lättare utforma en god vård för den 

enskilda patienten. Sjuksköterskan har i uppgift att leda omvårdnadsarbetet. Omvårdnad 

inkluderar patientens grundläggande behov som innefattar olika dimensioner, till 

exempel psykosocial, kulturell, andlig och fysisk (Svensk sjuksköterskeförening, 2017, 

s. 3). Genom att arbeta nära och i samråd med patienten kan goda vårdrelationer skapas. 

Vårdrelationen innebär relationen mellan vårdaren och patienten och är grunden för en 

god vård. I den vårdande relationen kan kropp, själ och ande beröras vilket i sin tur 

formar människan. Det är patientens berättelse som öppnar upp för sjuksköterskans 

delaktighet och gör det möjligt att skapa en god vårdrelation, samt en anpassad vård 

som är hälsofrämjande och utvecklande för patienten. För att det ska finnas en 

fungerande vårdprocess krävs det en god och fungerande vårdrelation (Björck & 

Sandman 2007). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017, ss. 3-5) beskriver att sjuksköterskans 

arbetsområden syftar till att lindra lidande, främja och återställa hälsa samt förebygga 

sjukdom. I detta ligger även respekt för den enskilda människans rättigheter där 

människan ska bli bemött med respekt för sitt egna val och sin värdighet. Vården ska 

ges med respekt oberoende av ålder, tro, etnisk- eller kulturell bakgrund, sexuell 

läggning, sjukdom eller funktionsnedsättning, kön, politiska åsikter, nationalitet eller 

social ställning. Sjuksköterskan har ett ansvar att upprätthålla en aktiv kärna med aktuell 

forskningsbaserad kunskap för en evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening 

2017, ss. 3-5). Sjuksköterskans arbete baseras även på erfarenhet, och de erfarenheter vi 
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som sjuksköterskor bär med oss kommer att spela in när vi analyserar hur vi tror att 

vissa situationer kommer att utspela sig. Med andra ord kommer förförståelsen 

medverka i hur vi som människor tänker, handlar och känner i varje situation vi 

befinner oss i (Wiklund 2003, s. 52). Det är inte alltid som vi människor är medvetna 

om att vi har denna förförståelse och att det är den som avgör hur vi agerar i olika 

situationer. Detta kan leda till att sjuksköterskan tror sig förstå hur patienten känner när 

det egentligen är den egna uppfattningen om situationen. Det gäller därför att sätta sin 

förförståelse åt sidan för att kunna se det ur patientens perspektiv och på så sätt få en 

annan förståelse (Wiklund 2003, s. 224). 

 

Människan är en helhet, som består av kropp, själ och ande (Wiklund 2003, s. 82). Det 

innebär att när en patient vårdas, så vårdas inte bara kropp eller psyke, utan det ses som 

en helhet där alla dimensioner ingår. Att se hela människan innebär att ha ett holistiskt 

synsätt. Det syftar till att förstå hela människan för att förstå denne i sitt sammanhang, 

hur den upplever, tolkar och lever sitt liv (Mason 2014). Ordet “människa” beskrivs 

som mångdimensionell där den ses som en individ både universellt och individuellt. Där 

alla är lika värda samtidigt som varje individ har en alldeles särskild karaktär (Arman 

2015, ss. 79-80). Det är viktigt att försöka förstå patientens situation och hur patienten 

erfar sitt sammanhang för att kunna stärka och stödja patientens hälsa. Detta görs 

genom att se hela patienten och försöka förstå dennes livsvärld. Livsvärlden är den värld 

vi lever och upplever genom vår kropp (Wiklund 2003, s. 40). Livsvärlden innebär att vi 

måste förstå patientens unika värld för att kunna utföra en god vård samt stärka hälsa 

och välbefinnande. För att förstå patientens livsvärld måste vi försöka förstå hur 

patienten upplever sjukdom, lidande, hälsa och välbefinnande och hur det påverkar och 

erfars ur patientens sammanhang (Dahlberg, Todres & Galvin 2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Den psykiska ohälsan ökar, vilket leder till att fler patienter inom somatisk vård 

kommer lida av en samtidig psykisk ohälsa. Det är känt att stigmatisering är vanligt 

förekommande vid psykisk ohälsa. Stigmatisering kan leda till ojämlik vård där 

bemötandet och omvårdnaden påverkas negativt. Detta kan öka risken för 

komplikationer och för tidig död. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att 

ansvara för omvårdnaden kring patienten, vilket innebär att även värna om den 

psykosociala dimensionen. Sjuksköterskan ansvarar även för att värna om patientens 

rättigheter. Vid utebliven eller bristfällig omvårdnad från sjuksköterskan riskerar 

patientens integritet och rättigheter till en god och jämlik vård att kränkas. För att 

sjuksköterskorna ska kunna ge en så jämlik vård som möjligt till alla patienter är det 

viktigt att undersöka deras upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa, för att 

därefter kunna identifiera och möta sjuksköterskans behov. Genom detta arbete kan 

sjuksköterskans behov belysas och öka möjligheten till förbättringsåtgärder. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård. 
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METOD 

Vi har valt att göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017, ss. 141-152). Vilket 

syftar till att sammanfatta och söka kunskap från tidigare forskning. En allmän 

litteraturöversikt handlar om att få en överblick kring hur kunskapsläget ser ut inom ett 

specifikt område. För att få en översikt måste den förekommande forskningen studeras, 

detta innebär att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ingå i analysen (Friberg 

2017, ss. 141-142). 

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med att följa Östlundhs (2017, ss. 59-82) modell av 

informationssökning. Enligt Friberg (2017, s. 40) görs den inledande sökningen för att 

förstå hur kunskapsläget ser ut inom området, samt för att se vilken forskning som är 

gjord sedan tidigare. Denna inledande sökning är viktig för att se om det 

överhuvudtaget finns något material att göra en litteraturöversikt på. Den är också viktig 

för att se om sökorden som används funkar bra för att få fram rätt forskningslitteratur 

eller om sökorden behöver ändras. Vi anser att det finns forskning kring området men 

att det är svårt att hitta forskning som både är aktuell i tid, yngre än 10 år, och svarar 

mot vårt syfte. Vi upplever även att det finns tidigare forskning kring upplevelsen av 

specifika psykiatriska sjukdomar men inte tillräcklig forskning kring den generella 

upplevelsen av psykisk ohälsa. Vi ser i tidigare forskning att det råder kunskapsbrist och 

stigmatisering kring psykisk ohälsa, men ingen vidare bredd på förbättringsområden och 

utvärderingar av huruvida åtgärder ger resultat. 

 

Den egentliga litteratursökningen är den sökning som brukar kallas för datainsamling. 

Det är olika skriftliga dokument som utgör data i en litteraturöversikt. Främst är det 

forskningsartiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter som används. Det är 

syftet och problemformuleringen som styr valet av litteratur. Den egentliga 

litteratursökningen ska dokumenteras tydligt i en bilaga. Inklusions- och 

exklusionskriterier väljs ut utifrån syftet och utifrån dessa kommer vissa artiklar väljas 

bort och vissa kommer inkluderas i studien och gå vidare till analys (Friberg 2017, ss. 

45-46). 

 

Under den egentliga informationssökningen har framför allt fyra sökord används för att 

ringa in syftet. Dessa sökord är: nurse, attitude, mental health och general hospital. 

Varför sökordet attitude används framför experience, som är ett sökord mer specifikt för 

problemformuleringen, är ett aktivt val då ett större antal sökträffar svarade an mot 

syftet med attitude. Experience har däremot används som en synonym under 

sökningsarbetet. För att få en bredare vidd på sökningen utformades synonymer till 

sökorden, detta gjordes med hjälp av databaser som Östlundh (2017 ss. 69-71) 

rekommenderade. Valda databaser är Medical Subject Headings (MeSH) och Cinahl 

Headings. Varför mental health valdes när syftet snarare syftar till mental illness är då 

vi snabbt fann att mental health ringade in området av psykisk ohälsa samt fångade in 

ämnesord som mental health problems, mental health issues och mental health 

challenges. Det upptäcktes även att mental health var ett generellt ämnesord för den typ 

av artiklar som ville finnas. Utifrån mental health valdes sedan synonyma sökord som 

mental illness och mental disorders ut. Det gjordes även sökningar på synonymer till de 
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andra valda sökorden med hjälp av MeSH och Cinahl Headings, (se bilaga 1 för val av 

sökord och sökkombinationer). 

 

Sökningarna skedde i databaserna Cinahl och Medline då deras artiklar är inriktade på 

omvårdnadsvetenskap vilket är relevant för vår studie. När det är svårt att avgränsa 

området kan flera sökkombinationer och avgränsningar behövas innan området är 

inringat (Friberg 2017, s. 147). Flera sökkombinationer med olika synonymer och 

sökord gjordes för att hitta relevanta artiklar. 

 

För att ringa in sökområdet ytterligare är ett vidare steg i litteratursökningen relevanta 

avgränsningar som svarar mot syftet (Friberg (2017, s. 146). För att få fram artiklar som 

besvarade syftet har ett antal inklusions- och exklusionskriterier använts. 

Inklusionskriterier var bland annat att artiklarna skulle rikta sig mot sjuksköterskans 

upplevelse och att sjuksköterskorna skulle jobba på somatiska vårdavdelningar på ett 

sjukhus. Däremot har andra somatiska instanser med psykiatriska insatser som 

primärvård och hemsjukvård exkluderats. Även artiklar som endast handlar om 

psykiatrisjuksköterskors upplevelser, samt sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrisk 

vård har exkluderats. Dels då specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor ansågs ha en 

annan kunskapsnivå än allmänsjuksköterskor och dels att de sjuksköterskor som arbetar 

inom psykiatrisk vård inte jobbar på en somatisk avdelning och därför speglar inte deras 

upplevelse syftet. Artiklar som endast är medicinskt inriktade är även exkluderade. 

 

Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på 2000-talet. I de 

första sökningar inkluderades endast artiklar från 2008 och framåt men då det inte fanns 

tillräckligt många relevanta artiklar utökades spannet. De artiklar som är äldre än tio år 

ansågs ändå var relevanta då de innehöll liknande resultat som nyare studier samtidigt 

som de besvarade syftet på ett bra sätt. Därför valdes även äldre artiklar ut. Artiklarna 

skulle även vara peer reviewed och skrivna på engelska, detta för att endast få fram 

vetenskapligt publicerade artiklar. Att de är skrivna på engelska ansågs nödvändigt då 

det är ett språk som vi båda behärskar. Östlundh (2017, s. 77) rekommenderar att 

avgränsa språket till engelska där tillräckligt stort antal artiklar bör finnas, då Östlundh 

(2017, s. 77) menar att majoriteten av alla vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska. 

 

Enligt Östlundh (2017, ss. 76-77) kan det vara bra att som ett första urval läsa titlar och 

ämnesord till artiklarna för att förstå relevansen. Passar titel och ämnesord till syftet är 

nästa steg att läsa abstract för att få en djupare förståelse kring innehållet. Den egentliga 

informationssökningen resulterade i 316 stycken artiklar där titlarna i första hand lästes. 

Ansågs titlarna vara relevanta lästes även abstract. 15 artiklar valdes som upplevdes 

passa in mot syftet, dessa lästes senare igenom. Fem av dessa valdes senare bort då de 

inte passade in i inklusion- och exklusionskriterierna. Tio artiklar valdes tillslut ut, åtta 

kvalitativa och två kvantitativa. De kvalitativa artiklarna ansågs svara bäst an mot syftet 

samt beskrev sjuksköterskans upplevelse. Trots detta valdes två kvantitativa artiklar 

som upplevdes relevanta och besvara syftet. Alla studier var gjorda på sjuksköterskor på 

vårdavdelning på sjukhus och beskrev tydligt sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Det gjordes även sekundärsökningar i de artiklar vi med 

tiden valt ut, detta för att relevanta artiklar inte skulle gå förlorade. Enligt Östlundh 

(2017, s. 78) är sekundärsökningar en effektiv sökmetod om sökningen görs utifrån 
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redan relevanta artiklar. I sekundärsökningarna som gjordes valdes fyra artiklar ut som 

lästes igenom, dock svarade dessa inte an mot syftet och valdes därför bort. 

Dataanalys 

En dataanalys gjordes av de utvalda artiklarna med stöd från Fribergs (2017, ss. 141-

152) beskrivning av att analysera vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2017, s. 148) 

ska de valda artiklarna först läsas igenom flera gånger för att förstå helheten. 

Granskningen av artiklarna görs för att få en bättre förståelse för vad de handlar om. 

Artiklarna fördelades mellan oss för att läsas igenom flera gånger för att skapa en 

helhetsbild och förstå innehållet. Friberg (2017, s. 148) beskriver att en översiktstabell 

över artiklarna bör göras för att ha som stöd i analysarbetet, på så sätt bearbetas 

artiklarna ytterligare och förståelsen för innehållet ökar. Det är också ett sätt för att 

skapa struktur i sin analys. Vilka rubriker som väljs i tabellen väljs av forskarna själva 

utifrån hur detaljerade de väljer att vara. Valda artiklar sammanfattades i en 

översiktstabell där författare, titel, årtal, tidskrift, syfte, metod och resultat fanns med. 

(se bilaga 2). Dessa rubriker valdes då de ansågs relevanta för den information som 

skulle framkomma i tabellen och för att jämförelser av artiklarna skulle vara enkla att 

genomföra. I samband med sammanfattningarna av artiklarna gjordes även en 

kvalitetsgranskning enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(2014), som Friberg (2017, s. 147) hänvisar till. För att säkerställa artiklarnas kvalitet. 

 

Enligt Friberg (2017, s. 149) ska likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter, 

tillvägagångssätt, analys, syfte och resultat identifieras i samtliga artiklar. Kvantitativa 

och kvalitativa artiklar kan inte jämföras då resultatet redovisas på olika sätt. De 

kvalitativa artiklarna lästes igenom igen för att finna likheter respektive skillnader. 

Dessa färgmarkerades för att få en bättre översikt. Därefter gjordes samma sak med de 

kvantitativa. När detta är gjort beskriver Friberg (2017, ss. 149-150) att materialet kan 

börja sorteras under lämpliga rubriker, dessa rubriker blir olika kategorier eller teman. 

Under varje rubrik görs referenser till de artiklar som passar in under just det temat. De 

valda artiklarna lästes igenom ytterligare en gång och de resultat som ansågs relevanta 

för studien markerades och sorterades in som underteman. Utifrån dessa underteman 

identifierades huvudteman som ansågs relevanta. De teman som framkom var obehag, 

upplevelsen av kunskap och upplevelsen av organisatoriska faktorer. Totalt 

presenterades tre huvudteman och sju underteman. 

 

RESULTAT 

Huvudteman Underteman 

Obehag • Hopplöshet och frustration 

• Rädsla 

Upplevelsen av kunskap • Okunskap och kompetensbrist 

• Upplevda attityder 

• Förutfattade meningar 

Upplevelsen av organisatoriska 

faktorer 

• Upplevelsen av personalbrist och tidsbrist 

• Upplevelsen av stöd och samverkan 
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Obehag 

Hopplöshet och frustration 

I Liggins och Hatchers (2005) studie upplevde sjuksköterskorna en känsla av 

hopplöshet, speciellt gentemot de patienter med en psykisk sjukdom som ofta återkom 

till de somatiska vårdavdelningarna. Personalen kände till slut igen patienterna och 

upplevde att de inte blev bättre och sjuksköterskorna visste inte längre vad de skulle 

göra för patienten. Även Zolnierek och Clingerman (2012) märkte att sjuksköterskorna 

upplevde en känsla av hopplöshet gentemot patienterna då dessa sällan ville delta i sin 

vård. Sjuksköterskorna fann det svårt att involvera patienten i sin vård då denne inte 

ansåg det meningsfullt. Sjuksköterskorna såg sällan någon förbättring i patientens 

psykiska ohälsa vilket även det spädde på upplevelsen av hopplöshet. Brist på 

uppskattning och tacksamhet från patientens sida ökade sjuksköterskans känsla av 

hopplöshet och frustration ytterligare. 

 

Zolnierek och Clingerman (2012) beskriver sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med allvarlig psykisk ohälsa ständigt innebar en känsla av att behöva vara 

medveten om patienten, var den var och vad den gjorde. Detta ledde till stress hos 

sjuksköterskan eftersom denna uppgift blev tidskrävande och påverkade de andra 

uppgifterna som skulle utföras. Omvårdnaden av en patient med en allvarlig psykisk 

ohälsa störde strukturen i sjuksköterskans arbete vilket ledde till frustration hos 

sjuksköterskan. Även sjuksköterskorna i Harrison och Zohhadis (2005) studie ansåg att 

de kunde bli störda i sitt arbete av att patienterna förde oväsen med höga rop och skrik 

eller att de vandrade fram och tillbaka i korridorerna. Sjuksköterskorna var oroliga att 

dessa patienters beteende kunde påverka andra patienters välbefinnande och göra dem 

oroliga samtidigt som de själva kände att de blev störda i sitt arbete. Sjuksköterskorna 

tyckte inte att patienterna vårdades på rätt avdelning, detta baserades på att de kände att 

deras arbete ofta blev avbrutet samt att patienterna inte var samarbetsvilliga. Med detta 

beteende tyckte sjuksköterskorna att en akutvårdsavdelning inte var en passande plats. 

 

Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) beskriver att sjuksköterskorna upplevde 

frustration på grund av att de inte visste hur de skulle hantera situationer som uppstod 

till följd av patientens oförutsägbara beteenden. Dessa beteenden kunde vara att 

patienterna inte ville samarbeta i sin vård eller att de var verbalt eller fysiskt aggressiva. 

Sjuksköterskan ansåg att dessa oförutsägbara beteenden bidrog till en känsla av att inte 

vara i kontroll över situationen, samt att sakna bra hanteringsmekanismer i mötet med 

patienten. Detta påverkade deras attityd gentemot psykisk ohälsa negativt. 

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av frustration, bedrövelse och ilska kopplat till 

brist på utbildning inom psykiatrisk vård på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna uttryckte 

själva att om de hade fått mer tillgång till utbildning och stöd inom området hade de 

haft lättare att hantera patienter med psykisk ohälsa. De påpekar också att patientens 

beteenden påverkas av hur sjuksköterskan bemöter patienten. Har inte sjuksköterskan 

kompetens att bemöta patienten och deras beteende kunde det leda till frustration hos 

sjuksköterskan. 
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Rädsla 

Det finns olika typer av rädsla, den kan exempelvis bygga på brist på kunskap eller brist 

på förståelse kring patientens tillstånd. Sjuksköterskan beskrev en känsla av rädsla 

gentemot patienten och dess oberäkneliga beteende. Det kunde till exempel vara en 

rädsla för att patienten skulle bli våldsam, hotfull eller att patienten själv eller någon 

annan på avdelningen skulle komma till skada. Sjuksköterskorna erfar också tankar och 

känslor som gjorde det svårt för dem att gå in till en patient med psykisk ohälsa då det 

uppkom tankar som “är det säkert att gå nära patienten” (Mavundla 2000). Svediene, 

Jankauskiene, Kusleikaite och Razbadauskas (2009) fann att sjuksköterskorna var rädda 

för oförutsägbara händelser som de senare inte kunde vara med att påverka, till exempel 

att patienten skulle bli aggressiv, avvika från avdelningen och då råka illa ut eller begå 

självmord. Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) redogör att sjuksköterskans rädsla 

för att patienten ska komma till skada kan grunda sig i hur vårdmiljön är uppbyggd. 

Sjuksköterskan upplever en utmaning i att ha koll på patienter och deras säkerhet om de 

är suicidala och befinner sig många våningar upp i sjukhuset. Det fanns även en rädsla 

hos sjuksköterskan att stressen de upplevde varje gång en patient med psykisk ohälsa 

fanns på avdelningen kunde leda till att de till slut blev utbrända. En ständigt inre stress 

fanns över att vilja ha tid som inte fanns till att prata med patienten. 

 

Även Reed och Fitzgerald (2005) beskriver att sjuksköterskor känner sig obekväma i att 

vårda patienter med psykisk ohälsa trots att det finns en önskan och vilja till att göra det. 

Sjuksköterskorna relaterade detta till en rädsla för sin egen och andra patienters 

säkerhet. Det visade sig att tidigare negativa erfarenheter av liknande situationer 

påverkade sjuksköterskornas upplevelse av att det fanns en ökad risk för skada vid 

omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa. Faktorer som dessa skapar en sårbarhet hos 

sjuksköterskorna som leder till att de utvecklar olika strategier för att undvika liknande 

situationer. Både i Reed och Fitzgeralds (2005) och Liggins och Hatchers (2005) studier 

fanns det en rädsla hos sjuksköterskan att råka förolämpa eller säga fel saker till 

patienten, vilket skulle kunna öka risken för att själv eller andra skulle komma till 

skada. Detta resulterade i att sjuksköterskan undvek att prata med patienten om den 

psykiska ohälsan i rädsla att det skulle ge fel effekt. Liggins och Hatcher (2005) redogör 

för att okunskap kring psykisk ohälsa förvärrar rädslan hos sjuksköterskan. 

Upplevelsen av kunskap 

Okunskap och kompetensbrist 

Enligt Mavundla (2000) kan en känsla av att ha kunskap om att vårda patienter med 

psykisk ohälsa associeras med en positiv självuppfattning hos sjuksköterskor. En god 

kunskap inom området ger en ökad förståelse, vilket i sig kan öka viljan till att möta och 

förstå patienten. Sjuksköterskorna i studien är av den åsikt att de bör ha god kunskap 

och kompetens för att kunna förstå och ge patienter med psykisk ohälsa så bra vård som 

möjligt. Mavundla (2000) skriver också att sjuksköterskorna upplevde att om de har 

kunskap och färdigheter kring omvårdnaden av psykisk ohälsa, har de även en mer 

positiv attityd gentemot den patientgruppen jämfört med sjuksköterskor utan den 

kompetensen. Björkman, Angelman och Jönsson (2008) visar att sjuksköterskor som 

har längre arbetslivserfarenhet och som har vårdat patienter med psykisk ohälsa har en 
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mer positiv attityd till dessa patienter och såg positivt på deras omvårdnad, behandling 

och tillfrisknande. 

 

Enligt Reed och Fitzgerald (2005) kände sig vissa sjuksköterskor inte bekväma med att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. Detta hade ett samband med en känsla av bristande 

utbildning och kontroll. Däremot upplevde de flesta sjuksköterskor i både Reed och 

Fitzgeralds (2005) och Arnold och Mitchells (2008) studier att när en känsla av kontroll 

ingav sig fanns det en vilja till att försöka utföra god vård. Men det fanns även en vilja 

att försöka prata med patienten om deras psykiska ohälsa, detta för att försöka förstå och 

skapa sig en egen uppfattning av patienten. Svediene et al. (2009) beskriver i sin 

forskning att sjuksköterskor önskar mer kunskap och information kring hur de ska vårda 

och bemöta patienter med psykisk ohälsa i framtiden, det i form av lektioner, praktiska 

och internetbaserade övningar, konferenser, seminarier och litteratur. Deras forskning 

visar också att nästan alla deltagare upplevde att de skulle få en mer positiv syn på 

patienter med psykisk ohälsa om deras kunskap ökade. 

Upplevda attityder 

MacNeela, Scott, Treacy, Hyde och O'Mahon (2012) fann i sin studie att 

sjuksköterskorna hade två olika attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa. Den 

ena var att patienten är en fara för sig själv och andra, medan den andra attityden var att 

patienten är sårbar i sin situation. De sjuksköterskor som upplevde patienten som en 

fara såg dem som aggressiva och krävande, att de inte samarbetade och att de riskerade 

att avvika från vårdavdelningen. De sjuksköterskor som upplevde patienten som sårbar 

hade mer sympatiska värderingar gentemot patienten, och ansåg att patienten kunde bli 

påverkad av sjukhusmiljön och lätt kunde bli orättvist behandlad av personalen. 

 

Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) fann i sin studie att sjuksköterskorna såg 

patienterna med psykisk ohälsa som tidskrävande och att de inte kunde förstå vad 

patientens riktiga problem faktiskt var, detta kunde de relatera till okunskap kring 

psykisk ohälsa. De beskriver att sjuksköterskorna på somatiska avdelningar var mindre 

medvetna om patientens emotionella och psykiska symtom. Sjuksköterskorna menade 

att de främst fokuserade på patientens fysiska symtom, och associerade psykiska 

symtom med ett besvärligt beteende. Forskarna fann också att sjuksköterskornas 

negativa attityd mot patienter med psykiska symtom speglades i erfarenheter av att 

dessa patienter kunde vara verbalt och fysiskt aggressiva. Reed och Fitzgerald (2005) 

beskriver i sin artikel att vissa sjuksköterskor ogillade att vårda patienter med psykisk 

ohälsa och de skulle inte göra det om de själva hade fått välja. De såg det som en 

uppgift de inte hade blivit utbildade i att genomföra, och upplevde därför att de inte 

hade den kunskap som krävdes för att vårda dessa patienter. Detta missnöje var inte 

enbart grundat i de problematiska beteende de associerade dessa patienter med, utan 

också brist på personlig tillfredsställelse de kände vid denna vård. Detta grundades i 

brist på uppskattning och medverkan i vården från patientens sida. 

 

Reed och Fitzgerald (2005) fann däremot i sin studie att de sjuksköterskor som var 

mycket positiva till att vårda patienter med psykisk ohälsa hade en holistisk syn på 

patienten och att detta kommit genom erfarenhet. Dessa sjuksköterskor associerade inte 

psykisk ohälsa med en ökad risk för att själv skadas eftersom deras tolkning av 

beteenden som andra såg som potentiellt farliga var annorlunda. De upplevde att när de 
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hade ett mer positivt förhållningssätt till att vårda patienter blev vården bättre och 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten utvecklades. De fick även ut mer positiv 

respons och information från patienten vilket ledde till en mer effektiv vård. Även 

Svediene et al. (2009) studie visar att vissa sjuksköterskor hade en positiv attityd 

gentemot patienter med psykisk ohälsa, till exempel upplever sjuksköterskorna att 

patienterna har rätt till vård liksom alla andra, men att de borde behandlas av personal 

med specialiserad kunskap. Sjuksköterskorna i Reed och Fitzgeralds (2005) studie 

förknippar en positiv attityd till psykisk ohälsa med en ökad bekvämlighet i att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Detta var ett resultat av utbildning, interaktion med 

patienter och stöd från kollegor på avdelningen. De sjuksköterskor som angav att de inte 

hade tillräcklig kunskap kände sig ändå trygga i sin roll när de upplevde stöd från 

avdelningen och när det fanns fungerande rutiner kring patienternas vård. Vid tillgång 

till ökat stöd och tillgänglighet från psykiatrin ökade personalens förståelse och kunskap 

om psykisk ohälsa vilket i sin tur minskade sjuksköterskornas rädsla, oro och negativa 

attityder gentemot dessa patienter. Denna ökade bekvämlighet ledde till att 

sjuksköterskorna interagerade och förde mer samtal med patienterna, vilket ledde till en 

mer adekvat vård till alla patienter. 

Förutfattade meningar 

Arnold och Mitchell (2008) beskriver i sin studie att alla sjuksköterskor uttryckte ett 

behov av en bredare introduktion kring att vårda patienter med psykiska problem samt 

ett behov av ett mer holistiskt synsätt. Detta skulle öka sjuksköterskornas 

självförtroende i att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 

tyckte att det var lika självklart att vårda patienter med psykisk ohälsa som somatisk 

ohälsa men menade att personalen lättare sätter “etiketter” på patienter med psykisk 

ohälsa, oberoende av patientens diagnos, symtom eller behandling. Detta baserade 

sjuksköterskorna på stigmatisering och förutfattade meningar snarare än okunskap och 

brist på erfarenhet. De upplevde att erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa var 

relaterat till arbetslivserfarenhet inom vården. De sjuksköterskor som mer nyligen hade 

tagit examen hade mindre eller ingen erfarenhet av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa medan de som hade längre arbetslivserfarenhet hade både mer erfarenhet och 

kunskap kring att vårda dessa patienter. Zolnierek och Clingerman (2012) finner att 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att förstå patienten och dennes ohälsa när de kände 

sig oförberedda eller okunniga inom ämnet. Sjuksköterskorna kände sig inte tillräckligt 

förberedda från sin grundutbildning för att möta patienter med psykisk ohälsa. De kände 

sig obekväma i sin roll när de stötte på situationer som de inte hade kunskap inom. 

 

MacNeela et al. (2012) visar att sjuksköterskorna i deras studie snabbt skapar 

förutfattade meningar och har förutbestämda tankar kring hur patienten kommer agera i 

olika situationer. Redan vid rapportering av patienten skapar sjuksköterskorna 

förutfattade meningar. Forskarna hittar en koppling mellan erfarenhet och vilken attityd 

sjuksköterskan går in med och vilken attityd som förväntas från patienten. Det visar sig 

att de sjuksköterskor med mer erfarenhet kring psykisk ohälsa har en bild av att 

patienten är i en sårbar situation, medan de med mindre eller ingen erfarenhet ser 

patienten som en risk för sig själv och andra. 

 

Sjuksköterskorna i Arnold och Mitchells (2008) studie upplevde att stigmatiseringen 

kring psykisk ohälsa påverkade hur sjuksköterskan uppfattade patientens beteende och 
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att de påverkade hur patienten bemöttes. För att sjuksköterskorna ska gå in med ett mer 

naturligt förhållningssätt gentemot dessa patienter är stigmatiseringen kring psykisk 

ohälsa något som måste öppnas upp för diskussion. Detta behöver ske både inom 

personalgruppen men även tillsammans med patienter och anhöriga för att normalisera 

den psykiska ohälsan och reducera den stigmatisering som finns. 

Upplevelsen av organisatoriska faktorer 

Upplevelsen av personalbrist och tidsbrist 

I Mavundlas (2000) studie uttrycker sjuksköterskorna att det fanns en brist på personal i 

relation till den belastning avdelningarna hade. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att 

skapa relationer till patienterna och främst till patienter med psykisk ohälsa då tiden inte 

fanns till, en av orsakerna var att rutinarbete och det mest akuta var att prioritera. 

Samtidigt lyfte sjuksköterskorna fram att patienterna med psykisk ohälsa inte fick en 

tillräckligt god vård på grund av överbeläggningar på avdelningarna. Detta såg 

sjuksköterskorna som ett problem och ett allvarligt hot då alla patienter, oavsett psykisk 

ohälsa eller inte, är i ett behov av en lugn miljö för att återhämta sig. 

 

Både Harrisson och Zohhadi (2005) och Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) 

finner i sina studier att en dålig relation mellan patienter och sjuksköterskor gör det 

svårare för sjuksköterskorna att klara av arbetsbelastningen samtidigt som de ska finnas 

tillgängliga för patienterna. Sjuksköterskorna såg det som en börda att sätta patienter 

med fysisk smärta åt sidan för att ta hand om patienter med psykisk ohälsa, samtidigt 

som patienter med psykisk ohälsa upplevdes vara mer tids- och energikrävande i 

omvårdnaden. Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) visar även att 

sjuksköterskornas frånvaro av interaktion med patienter med psykisk ohälsa berodde på 

att det inte fanns personal med erfarenhet av att vårda dessa patienter. 

 

I Poggenpoel, Myburgh och Morares (2011) och Mavundlas (2000) studier beskrev 

sjuksköterskorna att deras dagliga uppgifter ofta inte kunde genomföras på grund av att 

vissa patienter hade störande eller oförutsägbara beteenden som tog upp mycket av 

sjuksköterskornas tid med andra patienter. Den ökade andelen patienter med psykisk 

ohälsa på avdelningarna upplevdes betungande för arbetsbelastningen. Likaså visar 

Zolnierek och Clingerman (2012) att sjuksköterskorna upplevde att de blev störda i sin 

struktur och sina rutiner vid vård av patienter med psykisk ohälsa samtidigt som vården 

med dem både krävde tid och ansträngning. Tighta scheman, mycket rutinarbete och 

fokus på somatisk vård ökade utmaningarna att finnas till för patienter med psykisk 

ohälsa. Ibland valde de dock att avstå från vanliga rutiner för att kunna anpassa vården 

och finnas tillgängliga för patienter med psykisk ohälsa. 

Upplevelsen av stöd och samverkan 

Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) beskriver att patienter som vårdats på en 

avdelning några dagar kunde drabbas av konfusion och att sjuksköterskorna inte 

upplevde att de fick det stödet från läkarna de önskade när detta hände. Arnold och 

Mitchell (2008) skriver i sin studie att sjuksköterskorna önskade mer assistans för att 

hjälpa patienter som de tror påverkas mycket av den nya miljön som sjukhuset medför. 

De menar nämligen att den nya miljön kan påverka patientens psykiska hälsa till det 

negativa, och för att undvika detta önskade de assistans för att få patienten att känna sig 



 13 

mer trygg i miljön. Sjuksköterskorna talar även om ett generellt dåligt samarbete mellan 

olika instanser på sjukhuset och speciellt samarbetet med psykiatrin där de saknade 

stöd. I Svediene et al. (2009) studie önskar sjuksköterskorna mer personal på 

avdelningen och psykiatrisk konsultation för att lättare kunna hantera och bemöta 

patienter med psykisk ohälsa. 

 

Sjuksköterskan beskrev att de var bekymrade över att deras rädsla inte skulle tas på 

allvar av kollegor och ledningen. De upplevde en rädsla för de inte kunde få den hjälp 

de kände att de skulle behöva i olika situationer, till exempel när det fanns patienter som 

kunde agera hotfullt eller våldsamt på avdelningen. Rädslan fanns speciellt på kvällar, 

nätter och helger när mindre vårdpersonal och säkerhetspersonal fanns tillgänglig. 

Däremot visade det sig att sjuksköterskor som haft kontakt med det lokala 

psykiatriteamet upplevde en mer positiv syn och kände sig mer säkra i att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde generellt en bristande förmåga 

i att vårda dessa patienter på rätt sätt, men med stöd från psykiatriteamet ökade deras 

självkänsla och upplevelsen av att ha kontroll över arbetet. När sjuksköterskorna kände 

att det fanns support att vända sig till vågade de prata med patienterna om deras 

psykiska ohälsa och försöka ta tag i den. Sjuksköterskorna upplevde då att de gett 

patienterna en mer adekvat vård, där både den psykiska och somatiska ohälsan 

omhändertogs (Reed och Fitzgerald 2005). Harrison och Zohhadi (2005) beskrev att 

bristen på stöd från ledningen påverkade vården av patienter med psykisk ohälsa 

negativt. Sjuksköterskorna ansåg att ledningen borde vara mer förstående och empatiska 

gällande kraven på att vårda dessa patienter. Det fanns även en önskan om att kunna ha 

möjlighet att prata med sin chef eller någon annan från ledningen om sina känslor kring 

att vårda patienterna. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2017 ss. 141-152) valdes för att besvara studiens 

syfte. Vi ansåg att tiden och kunskapen för att göra en empirisk studie inte fanns. Efter 

informationssökningarna hade flera intressanta artiklar valts ut för att gå igenom mer 

metodiskt. Sekundärsökningarna gjordes, där hittades tidigare valda artiklar, vilken kan 

stärka bedömningen av redan valda artiklar. Att hitta artiklar som redan valt ut till 

arbetet i tidigare skrivna publikationer kan vara ett tecken på att artiklarna är trovärdiga 

och relevanta för arbetet. Det gjordes ett val att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar då båda modellerna av datainsamling ansågs gav svar på syftet. En 

litteraturöversikt innebär en kartläggning av såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar 

(Segersten 2017, s. 108). Att ha med både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ses 

som en styrka då ett bredare resultat kan framkomma eftersom det ger en inblick i både 

sjuksköterskans upplevelse men även en syn på hur utbredda upplevelserna är bland 

sjuksköterskor. 

Ett inklusionskriterie var att sjuksköterskorna skulle arbeta på somatiska 

vårdavdelningar på sjukhus, detta för att vi upplever att somatisk vård kan skilja sig åt 

beroende på vad det är för slags vårdform. Vi kan tycka att relationen mellan patient och 

sjuksköterska skiljer sig åt beroende på om det är ett kort besök på vårdcentral jämfört 
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med flera dagars inläggning på vårdavdelning. Eftersom vi ville att sjuksköterskorna 

skulle ha liknande förutsättningar och arbetssituation valdes endast vårdavdelningar på 

sjukhus som ett inklusionskriterie. Vi valde även artiklar som skulle svara på 

sjuksköterskans upplevelse. Dock har några studier gjorts på flera olika yrkeskategorier, 

i dessa studier har sjuksköterskans upplevelse noga analyserats, detta för att inte ta del 

av upplevelsen av andra yrkeskategorier. Vi har även med en artikel som undersöker 

sjuksköterskor både inom somatisk och psykiatrisk vård. Detta är vi väl medvetna om 

och har noga skiljt dessa upplevelser åt och endast fokuserat på sjuksköterskor som 

arbetar inom somatisk vård. 

Slutligen valdes artiklar skrivna från år 2000 och framåt, detta då spannet behövdes 

utökas från 2008 eftersom tillräckligt många artiklar som besvarade syftet inte fanns. 

Att artiklarna är äldre än 10 år kan ses som en svaghet då attityden kring psykisk ohälsa 

kan ha förändrats med tiden samt att forskningen kan ha gått framåt. Detta fanns med i 

åtanke när artiklarna lästes igenom men det ansågs inte finnas några vidare skillnader i 

resultatet mellan yngre och äldre artiklar. Vi ansåg att artiklarnas innehåll fortfarande är 

aktuellt och ser därför inte detta som ett problem. Detta kan ses som en styrka då vi har 

hittat fler antal artiklar som svarar an mot vårt syfte och därmed gav oss en bredare bild 

av området. 

En av exklusionskriterierna var att artiklarna inte endast skulle vara medicinskt 

inriktade, detta för att forskningsområdet är vårdvetenskapligt och inte medicinskt 

inriktat. Hade medicinska artiklar valts hade det inte svarat an mot området. Vi upplever 

inte att någon av artiklar är medicinskt inriktad, däremot finns en artikel från en 

medicinsk tidskrift med. Detta har vi tillsammans diskuterat och kommit fram till att 

den ändå passar in i våra kriterier. Artikeln har ingen medicinsk koppling utan syftar till 

sjuksköterskornas kunskap och upplevelsen av sin egen kunskap kring psykisk ohälsa. 

Därmed inkluderades artikeln trots att den är publicerad i en medicinsk tidskrift, vilket i 

sig kan vara en svaghet. Detta kan ses som en svaghet då forskare med medicinsk 

utgångspunkt kanske missar det vårdvetenskapliga perspektivet, däremot upplevdes 

denna artikel har en vårdvetenskaplig utgångspunkt. 

Endast artiklar skrivna på engelska valdes, detta för att det är det enda språk utöver 

svenska som vi behärskar, vilket minskar risken för feltolkningar. Hade artiklarna varit 

skrivna på något annat språk hade översättning tagit längre tid samt att risken för 

feltolkning hade ökat. Att endast inkludera artiklar skrivna på engelska anses vara en 

styrka eftersom det ökar studiens trovärdighet. Därför kan artiklar skrivna på andra 

språk ha gått förlorade som skulle kunnat vara av värde, detta kan ses som en svaghet då 

vårt resultat blir begränsat. 

Vi har valt att artiklarna ska vara peer reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade, 

men i databasen Medline finns inte den avgränsningen med i sökningen. Därför har vi 

manuellt fått verifiera att alla artiklar är peer reviewed och är relevanta för vår 

avgränsning. Artiklarnas upphovsländer sträcker sig över stora delar av världen, detta 

har funnits i åtanke och vi anser ha fått en bredare bild av sjuksköterskans upplevelse 

om forskning från olika delar av världen sammanställs. Artiklarna kommer från 

Sydafrika, USA, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Irland, Litauen och Sverige. 

Detta kan vara en styrka då deltagarna kommer från olika länder utbredda i världen. 
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Dock kan alla länder räknas som västerländska och har därmed en västerländsk kultur, 

därför kan även synen på psykisk ohälsa vara relativt liknande. Det visar på att 

upplevelserna är utbredda över världen, vilket innebär att resultatet med stor sannolikhet 

kan appliceras på svensk sjukvårdspersonal. Däremot kan det ses om en risk då vården 

och utbildningarna är uppbyggda på olika sätt i olika delar av världen och att de då 

kanske inte alltid går att jämföra med varandra. Olika kulturer kan påverka hur personer 

ser på psykisk ohälsa och sjuksköterskornas uppfattning kan då påverkas. 

Olsson och Sörensen (2011, ss. 123-124) beskriver validitet som ett mått på att det som 

ska undersökas eller beskrivas verkligen beskriver det som syftet avser. Reliabilitet 

beskrivs som tillförlitlighet där det som undersöks ska ge samma resultat vid ett senare 

tillfälle. I och med att en litteraturöversikt görs, som är en analys av tidigare forskning 

bygger vår tillförlitlighet på våra subjektiva tolkningar som kan ändras med tiden, vilket 

kan försämra vår reliabilitet. Analyserna av den litteratur som valts ut har hela tiden haft 

sin utgångspunkt i syftet vilket stärker validiteten. Vi har försökt att beskriva vår metod 

och vårt resultat så noggrant som möjligt för att stärka arbetets validitet och reliabilitet. 

Dahlberg (2014, s. 81) skriver att om det finns en avsikt i att förstå en annan människa 

så krävs en följsamhet och öppenhet gentemot den datainsamling som finns. Det måste 

också finnas en vilja att förstå och tolka texten på nytt. Vi har försökt lägga vår 

förförståelse åt sidan och visat en öppenhet och följsamhet när vi har sökt artiklar. De 

förförståelser som funnits har främst handlat om negativa attityder kring psykisk ohälsa, 

att patienter med psykisk ohälsa inte tas på allvar och lätt negligeras av 

sjukvårdspersonal. Av egen erfarenhet har vi upplevt att psykisk ohälsa är något som är 

oönskat hos patienter och personal vill sällan gå in till patienterna på eget initiativ, 

baserat på att personalen har bildat sig en uppfattning av patienten och dennes psykiska 

ohälsa. Vi har även upplevt att mycket av den rädsla som uppstår hos personal baseras 

på rykten och förvanskade historier från kollegor. Allt denna erfarenheter tillsammans 

med egna förförståelser har vi försökt lägga åt sidan får att bilda oss en ny uppfattning 

utifrån artiklarnas resultatinnehåll. Vi har därmed försökt finna artiklar som svarar mot 

syftet istället för att söka artiklar som svarar mot vår förförståelse. Vi har försökt skriva 

vårt arbete objektivt men samtidigt vara medvetna om vår förförståelse så att den kan 

skiljas från artiklarnas innehåll. När vi har sammanfattat och sammanställt resultatet 

från artiklarna har vi endast skrivit de artiklarna säger och inte valt ut de bitar som 

svarar mot vår förförståelse. 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visade att sjuksköterskorna upplevde stora kunskapsluckor kring psykisk 

ohälsa och att detta påverkade attityden kring att vårda dessa patienter. En ökad kunskap 

kan göra sjuksköterskorna mer positiva till denna vård samt öka förståelsen kring de 

beteenden dessa patienter kan uppvisar. Resultatet visade även att organisatoriska 

faktorer som personalbrist, tidsbrist och brist på stöd från ledning eller psykiatri bidrog 

till mer negativa attityder. Fanns det bra stöd och resurser upplevde sjuksköterskorna att 

de fick mer tid till vården av dessa patienter och att det i slutändan blev en bättre vård. 

Vårdrelation 

Wyder, Bland, Blythe, Matarasso, och Crompton (2015) visar i sin studie som belyser 

patientens upplevelse av att vårdas inom somatisk vård, att patienter med psykisk ohälsa 
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upplever att personalens attityd gentemot psykisk ohälsa har en stor inverkan på hur 

patienten erfar sin vårdtid. Patienterna menar att en god vårdrelation bygger på att 

personalen ser den enskilda individen och fokuserar på hur just denna patient erfar sin 

psykiska ohälsa. En god relation mellan patienten och personalen är i sig en viktig del i 

hälsoprocessen menar Wyder et al. (2015). Att skapa en god vårdrelation mellan 

patienten och sjuksköterskan anser vi är viktigt för att patienten ska få förtroende och 

känna tillit till vården. Hos patienter med psykisk ohälsa är detta viktigt då de måste 

känna tillit till sjuksköterskan för att våga öppna upp sig och prata om sin psykiska 

ohälsa. 

Vi anser att en god vårdrelation bygger på tillit och öppenhet. För att skapa en god 

vårdrelation behövs kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. I många fall 

är patienten redan expert på sin ohälsa och vad som fungerar för att lindra denna. 

Genom att fråga patienten vad sjuksköterskan kan göra för denne skapas inte bara tillit 

utan även kunskap och erfarenhet 

Utifrån vårt resultat har vi uppfattat det som att sjuksköterskans negativa attityd ofta 

baseras på okunskap och rädsla. Detta kan göra att patienten upplever sig negligerad och 

upplever en känsla av att vara i vägen, vilket i sin tur kan påverka vårdrelationen 

negativt. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver ICN:s etiska koder som att 

varje individ ska bemötas utifrån dennes enskilda behov. Om sjuksköterskan då är rädd 

för till exempel patientens oberäkneliga beteende som att bli aggressiv eller våldsam, 

kan vi tro att sjuksköterskan agerar passivt i sitt bemötande med patienten. Detta kan 

leda till att omvårdnaden blir bristfällig och vårdtiderna ökar. 

Enligt Carlén och Nilsson (2008) har vårdpersonal med ett holistiskt synsätt, som 

handlar om att ha en helhetssyn, större respekt för den enskilda patienten och dennes 

livssyn. Detta har vi funnit i vårt resultat där sjuksköterskor med ett holistiskt synsätt 

var mer positiva till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Vi anser att det holistiska 

perspektivet alltid borde vara sjuksköterskans utgångspunkt i omvårdnaden för att 

människans behov ska tillgodoses. Med ett holistiskt synsätt kan personalen lättare få en 

förståelse för individen, vilket skapar förutsättningar för en bättre vårdrelation. Utan det 

holistiska synsättet kan patienten lätt känna sig som ett objekt och inte delaktig i sin 

vård. Enligt Patientlagen (2014:821) ska patienten vara delaktig i sin vård och vården 

ska baseras på patientens önskemål och individuella förutsättningar, utan det holistiska 

synsättet kan detta lätt försummas. 

I vårt resultat fann vi att rädsla kan bero på antingen okunskap eller brist på förståelse 

kring patientens tillstånd. Detta tror vi kan förebyggas genom mer utbildning samt 

genom samtal med patienten om dennes tillstånd så att inga egna förutfattade meningar 

kan ta plats. Då bygger förståelsen på mötet med patienten istället. Rädslan kan även 

förebyggas genom att bli medveten om att den finns och varför. I detta fall kan vi öka 

vår kunskap, bli medvetna om vår förförståelse och skapa kontakt med instanser som 

har god kunskap inom ämnet. Först då kan vi bemöta patienten med ett holistiskt synsätt 

och förstå patientens livsvärld och egna upplevelser. Genom att skapa en god 

vårdrelation med patienten kan även eventuella rädslor kring patientens beteende 

minska och både patienten och vi som sjuksköterskor blir tryggare i vården. 
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Kunskapsbrist och stigmatisering 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever stora kunskapsluckor kring psykisk 

ohälsa. Detta anser vi är ett stort problem då vi upplever att kunskapsbrist är vanligt 

förekommande inom såväl sjukvård, som vård och omsorg. Den psykiska ohälsan ökar 

vilket gör att förekomsten fortsätter att öka inom den somatiska vården. I resultatet 

finner vi att många sjuksköterskor kände en vilja att vårda dessa patienter men att 

kunskapen kring hur vården ska utformas inte fanns. Vi förstår det som att 

sjuksköterskor som upplever kunskapsluckor mer ofta tappar förtroendet för sin egen 

kompetens. Det kan leda till att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och icke 

kompetent till sitt yrke. 

 

Rao et al. (2009) beskriver i sin studie att sjukvårdspersonal generellt borde vara mer 

fördomsfria och öppensinnade gentemot patienter med psykisk ohälsa jämfört med 

samhället. Rao et al. (2009) finner dock att negativa attityder och stigmatisering kring 

dessa patienter finns i hög grad hos sjukvårdspersonal. I vårt resultat framkommer det 

att stigmatiseringen är ett problem, framförallt påverkar det bemötandet och 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Vi anser det problematiskt att 

sjukvårdspersonal stigmatiserar personer med psykisk ohälsa eftersom sjukvården ska 

besitta den största kunskapen kring psykisk ohälsa, samtidigt som de ska ha kunskap om 

att se människan bakom diagnosen. Vi ser det som vårt ansvar som sjuksköterskor att 

bemöta alla patienter jämlikt. Självklart är förutfattade meningar mänskligt, men i vår 

yrkesroll är det vårt ansvar att vara medveten om vår förförståelse och våra förutfattade 

meningar och lägga dessa åt sidan när vi träffar patienter. Detta för att vi ska förstå 

patientens livsvärld och upplevelser ur dennes perspektiv. 

 

Vi upplever att vår utbildning lägger för lite fokus på den psykiska ohälsan, det kan 

vävas in i fler kurser. Vi tycker ändå att vi fått en bra grund till ett holistiskt synsätt då 

utbildningen har grundat sig i vårdvetenskapen. Utbildningen kan dock skilja sig från de 

olika lärosätena i Sverige och skillnaderna mellan olika länder kan vara stor. Därför kan 

vi inte uttrycka våra åsikter om någon annan utbildning då det ligger utanför vårt 

kunskapsområde. 

 

Samsjukligheten med psykisk och somatisk ohälsa ökar (Socialdepartementet 2012). 

Kunskap om psykisk ohälsa är då en självklarhet för att kunna bemöta dessa patienter 

på ett så bra sätt som möjligt inom den somatiska vården. Det är även rimligt att ha 

kunskap om att samsjuklighet är vanligt och vi bör ha det i åtanke när vi möter 

patienter. Därför tycker vi inte att det längre är ett rimligt påstående att den somatiska 

vården endast vårdar fysisk åkommor som vi fann att många sjuksköterskor uttryckte 

sig i resultatet. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att arbeta hälsofrämjande utifrån hela 

människan (Svensk sjuksköterskeförening 2017) och vi kan därför inte välja vilka 

åkommor vi ska vårda på vilken avdelning. Samsjukligheten ökar, och vår kunskap bör 

öka med den. 

Organisatoriska faktorer 

I vårt resultat finner vi att en av anledningarna till att sjuksköterskorna har negativa 

attityder kring psykisk ohälsa var personal- och tidsbrist. Enligt en tillsynsrapport från 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (2016, ss. 31-32) kan patientsäkerheten hotas 
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när bemanningen och kompetensen minskar. Detta upplever vi bidrar till en mer 

ineffektiv vård. Vi kan också se att patientsäkerheten påverkas även vid utlokaliseringar 

då personalen på den avdelning de vårdas på inte besitter den kompetens som krävs. Då 

kan risken för felbehandlingar öka, men även risken för att inte förstå problemet som 

uppstått. IVO (2016 ss, 31-32) belyser även vikten av att vårda utifrån ett 

patientperspektiv och att samverkan ska fungerar bra för att viktig patientinformation 

inte ska försvinna på vägen när de vårdas på andra avdelningar. Överbeläggningar leder 

till att sjuksköterskan får ansvar för fler patienter. Det finns då en risk att omvårdnaden 

blir bristfällig, vilket vi upplever är en stor fara för patientsäkerheten. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) säger att varje enskild person ska få sina behov 

tillgodosedda. I många fall är patienter med psykisk ohälsa i behov av omvårdnad i 

form av samtal, vilket vi tror lätt kan prioriteras bort av personal när arbetsbelastningen 

är hög samtidigt som avdelningen är kort om personal eller tid. Med detta i åtanke kan 

sjuksköterskans negativa attityder kring psykisk ohälsa lättare förstås. Något som är 

främmande för oss kan upplevas som betungande och ovälkommet då tiden till att ta in 

ny information och överkomma sina förutfattade meningar inte finns. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever en större säkerhet i sin kompetens och 

omvårdnad om det finns någon att vända sig till för stöd. Det kan vara att ledningen 

visar en förståelse för arbetet men även att sjuksköterskorna upplever stöttning från 

psykiatrin. Med vetskap om att det finns någon med kunskap om psykisk ohälsa 

upplever sjuksköterskorna en ökad självsäkerhet och trygghet i att vårda dessa patienter. 

Detta leder till en bättre omvårdnad med förutsättningar för en god vårdrelation mellan 

sjuksköterskan och patienten. 

Betydelse för vårdandet 

Vårt arbete kan bidra till att attityder kring psykisk ohälsa uppmärksammas. Detta kan i 

sig leda till att mer utbildning i området ges till sjuksköterskorna, eller att problemen 

uppmärksammas och lyfts fram. Det kan då med tiden bidra till att stigmatisering och 

förutfattade meningar minskas. I längden gör detta att sjuksköterskornas kunskap och 

medvetenhet kan öka, att vården av patienter med psykisk ohälsa förbättras och 

sjuksköterskornas självkänsla och självförtroende kring att vårda dessa patienter blir 

bättre. Genom en bättre vård med bra bemötande och där patienten ses som en enskild 

individ kan patientens upplevelse av vården bli mer positiv. Detta kan bidra till bättre 

vårdrelation mellan patienter och personal vilket i sin tur kan öka patientens 

välbefinnande och rehabiliteringsprocess. Vi anser att detta har en stor betydelse för 

vården och för både personalen och patientens välbefinnande. Allt som kan bidra till ett 

bättre välbefinnande anser vi vara av värde, och detta område ser vi som en viktig 

faktor. 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innefattar tre olika dimensioner. Den ekonomiska, ekologiska och 

sociala dimensionen (Pellmer, Wramner & Wramner 2017, ss. 225-226). 

 

Den psykiska ohälsan beräknas varje år kosta samhället totalt cirka 200 miljarder 

(Vanhainen 2018). Av alla sjukskrivningar i Sverige beror nästan hälften av dessa på 

psykisk ohälsa (Försäkringskassan 2017b). Detta kostar samhället mycket pengar 
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samtidigt som dessa personer inte kan bidra till samhället på samma sätt som en frisk 

person. Även den personliga ekonomin påverkas negativt av sjukskrivningar. Vi anser 

att mer resurser därför borde satsas på denna grupp för att minska sjukskrivningarna och 

på så sätt förbättra ekonomin för samhället och individen. 

 

Resultatet visar att det vid kunskapsbrist kan det vara svårt för sjuksköterskan att förstå 

eller identifiera patientens besvär. I många fall kan psykiska symtom upplevas som 

fysisk smärta, så kallad somatisering vilket innebär att känslor tar sig uttryck i 

somatiska symtom såsom hjärtklappning och spänningshuvudvärk 

(Nationalencyklopedin u.å.), och om sjuksköterskan då inte har detta i åtanke kan det 

leda till att endast symtomen behandlas istället för grundsjukdomen. Detta, utöver att 

det är en hotar patientsäkerheten, kräver både samhället och miljön resurser då patienten 

kan efterfråga diverse undersökningar för att hitta en fysisk orsak till symtomen 

(Nationalencyklopedin u.å.). Det är många dimensioner inom den psykiska ohälsan som 

kan förändras och förbättra miljön. Ett första steg vi kan identifiera är att god kunskap 

hos personalen bidrar till att hantering av material och läkemedel används på ett korrekt 

sätt. Vid god kunskap ges rätt vård tidigare, vilket snabbar på vårdprocessen, kortar 

vårdtiderna och minskar belastningen på vården. 

 

Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver ett socialt hållbart samhälle som ett jämställt 

samhälle där människors lika värde och god hälsa står i centrum och fokus ligger på att 

varje människas grundläggande behov och rättigheter tillgodoses. Det innebär även att 

varje människa inkluderas, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, sjukdom eller 

funktionsnedsättning. För att detta ska fungera krävs det av vårdpersonal en öppenhet 

och ett holistiskt perspektiv där varje människa är unik och får individuellt anpassat 

bemötande och vård. Arbetsmiljöverket (2018, ss. 3-4) lyfter i en rapport om 

arbetsmiljön fram att den psykiska arbetsmiljön har en stor betydelse för om personal 

väljer att lämna arbetsplatsen eller arbetslivet i förtid. Det gäller även om personalen 

upplever ett bristande stöd från ledningen, samt om den fysiska arbetsbelastningen är 

påfrestande med dåliga ergonomiska förutsättningar. För att skapa en hållbar miljö för 

sjukvårdspersonal tycker vi det är viktigt att se till personalens hälsa och hur miljön de 

arbetar på ser ut. För att personalen ska klara av att arbeta i många år utan att skadas 

fysiskt eller mentalt så tycker vi att det krävs en hållbar arbetsmiljö där personalen trivs 

och känner att de gör nytta. Om de negativa upplevelserna blir för många, där stress och 

överarbete är en del av vardagen ökar det risken för sjukskrivningar som 

utmattningssyndrom. Om den psykiska ohälsan minskar i samhället kan fler personer 

som tidigare varit sjukskrivna återgå till arbete och integreras i samhället. På sikt kan 

detta minska utanförskapet och klyftorna i samhället. 

 

SLUTSATSER 

Vi kan utifrån studien identifiera att en bristande utbildning kring omvårdnad och 

bemötande av psykisk ohälsa redan i grundutbildningen till sjuksköterska är en orsak till 

kunskapsbrist och negativa attityder. Hade utbildning i ämnet funnits med parallellt 

under utbildningens gång hade kanske den psykiska ohälsan inte varit lika främmande 

för sjuksköterskorna som vi nu upplever att det är. 
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För att bidra till en bättre upplevelse för sjuksköterskorna att möta patienter med 

psykisk ohälsa har vi i studien identifierat förbättringsarbeten som: 

• Ökad kunskap kring psykisk ohälsa hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter 

• Ökat stöd från ledning och chefer 

• Bättre samarbete mellan psykiatrin och den somatiska vården 

 

Vi vill rekommendera sjuksköterskor, annan vårdpersonal och ledning att 

medvetandegöra okunskap och stigmatisering kring psykisk ohälsa hos 

sjukvårdspersonal för att öka förståelsen och kunskap inom området. Med vår 

litteraturöversikt kan vi bidra till att uppmärksamma vanliga problem inom den 

somatiska vården relaterat till psykisk ohälsa. I och med att samsjukligheten ökar är det 

viktigt att lyfta fram de problem som finns så att åtgärder kan utformas. Vi hoppas att 

vår studie kan bidra till att kunskapen om psykisk ohälsa hos sjuksköterskor på 

somatiska vårdavdelningar ökar och att vårdkvaliteten utvecklas och bli bättre. Vårt 

resultat anser vi även kan överföras på andra somatiska instanser, såsom primärvård och 

hemsjukvård där vi är övertygande om att samma problematik finns. Studiens resultat 

kan även föras över på samhället i helhet då stigmatisering kring psykisk ohälsa finns 

överallt och en ökad kunskap hade kunnat minska detta. 

Förslag till framtida forskning 

I framtiden kan mer forskning om stigmatisering kring psykisk ohälsa hos vårdpersonal 

göras då vi anser att detta är ett av de stora problemen som framkommer i vår studie. 

Studier kan även göras på patientens upplevelse av att bli vårdad inom somatisk vård 

vid samtidig psykisk ohälsa för att få en ökad förståelse av patientens upplevelse och 

vilka förbättringsåtgärder de önskar i vården. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Sökhistorik 

 

Datum Databaser Sökord Avgränsningar Träffar Sparade 

2018-

10-16 

Cinahl mental illness AND 

nurse perception AND 

medical 

peer reviewed 

english 

2008-2018 

14 1 

2018-

10-16 

Cinahl Mental* ill* AND 

general hospital AND 

stigma 

peer reviewed 

english 

2000-2018 

26 1 

2018-

10-22 

Cinahl Psychiatric patients AND 

nurse attitude AND 

medical units 

peer reviewed 

english 

2008-2018 

20 1 

2018-

10-22 

Cinahl Mental health AND nurse 

attitude AND general 

hospital 

peer reviewed 

english 

2000-2018 

75 2 

2018-

10-22 

Medline Mental health AND 

nurses AND care AND 

somatic 

english 

2008-2018 

59 2 

2018-

10-22 

Medline Mental health AND 

professional nurses AND 

general hospital AND 

perception 

english 

2000-2018 

36 2 

2018-

10-22 

Medline Mental health AND 

registered nurse AND 

medical ward 

english 

2000-2018 

18 1 
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Bilaga 2 

Översiktstabell 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte  Metod och urval  Resultat  

Författare: 

Arnold, M., & 

Mitchell, T. 

Årtal: 2008 

Titel: Nurses' 

perceptions of 

care received 

by older 

people with 

mental health 

issues in an 

acute hospital 

environment. 

Tidskrift: 

Nursing Older 

People 

(through 

2013), 20(10), 

28-34; quiz 35 

Syftet är att 

utforska en grupp 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

psykiatrisk 

omvårdnad hos 

äldre människor 

inom akutvård.  

En kvalitativ metodikstudie 

där 14 sjuksköterskor på en 

akutavdelning i 

Storbritannien slumpmässigt 

valdes ut. De ingick i tre 

fokusgrupper där samtalen 

spelades in och 

transkriberades. Även 

observationer gjordes. Data 

analyserades och teman 

identifierades,  

I resultatet kunde 

tre huvudteman 

identifieras: 

“psykiska 

problem”, 

“erfarenhet och 

utbildning” och 

“samarbete”. 

Sköterskorna 

upplevde det lika 

självklart att 

vårda patienter 

med psykiska 

som fysiska 

problem, dock 

bemöttes 

patienter med 

psykiska 

problem 

annorlunda. 

Detta relaterades 

till stigma som 

måste öppnas 

upp för 

diskussion. 

Sjuksköterskorna 

önskade en 

bredare 

introduktion om 

psykisk ohälsa 

och bättre 

samarbeten med 

andra 

professioner. 

Författare: 

Björkman, T., 

Angelman, T., 

& Jönsson, M. 

Årtal: 2008 

Syftet är att 

undersöka attityder 

gentemot psykisk 

ohälsa och personer 

med psykisk ohälsa 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie där 120 

sjuksköterskor på ett 

universitetssjukhus i Sverige 

fick besvara enkäter om 

Sjuksköterskor 

inom somatisk 

vård hade i högre 

utsträckning en 

mer negativ 
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Titel: 

Attitudes 

towards 

people with 

mental illness: 

A cross-

sectional 

study among 

nursing staff 

in psychiatric 

and somatic 

care. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences, 

22(2), 170-

177 

hos sjuksköterskor 

som jobbar inom 

psykiatrisk eller 

somatisk vård.  

deras relation till psykisk 

ohälsa och attityd till sju 

olika psykiska sjukdomar. 69 

stycken arbetade inom 

somatisk vård och 51 inom 

psykiatrisk vård. Data 

analyserades enligt Students 

t-test och Mann-Whitney u-

test. P<0,05 

attityd till 

patienter med 

schizofreni då de 

upplevdes mer 

farliga och 

oförutsägbara. 

Däremot verkade 

yrkeserfarenhet, 

tidigare 

interaktion med 

psykisk ohälsa 

och vilken typ av 

vårdform vara 

associerat med 

vilket attityd 

sjuksköterskorna 

hade kring olika 

former av 

psykisk ohälsa 

rörande synen på 

behandling och 

tillfrisknande. 

Författare. 

Harrison, A., 

& Zohhadi, S. 

Årtal: 2005 

Titel: 

Professional 

influences on 

the provision 

of mental 

health care for 

older people 

within a 

general 

hospital ward. 

Tidskrift: 

Journal of 

Psychiatric 

and Mental 

Health 

Nursing, 

12(4), 472-

480 

Det generella syftet 

är att förbättra 

vården för äldre 

personer med 

psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. De 

underliggande 

syftena är: 

- identifiera de 

faktorer och 

problem som 

sjuksköterskor 

upplever vara 

relevanta i att möta 

patientens behov. 

- Ta fram data som 

bidrar till framtida 

förbättringsåtgärder. 

- Utveckla en 

förståelse av hur en 

utveckling kan 

uppnås i framtiden. 

- att insikterna ska 

göras tillgängliga 

till andra utövare. 

En kvalitativ studie med ett 

fenomenologiskt perspektiv. 

En fokusgrupp med nio 

deltagare, sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter och 

omvårdnadspersonal som 

jobbar på en somatisk 

avdelning på ett 

allmänsjukhus i 

Storbritannien. Samtalen 

transkriberades för att senare 

analyseras. Dataanalysen 

gjordes enligt Burnad (1991) 

och Woods et al. (2002) 

modeller för att senare 

identifiera teman.  

Fyra 

huvudteman 

kunde 

identifieras: 

- Personalen blir 

störda i sitt 

arbete 

- Upplevelse av 

konflikter 

- Brist på 

resurser, support 

och kompetens 

- Personalen 

ifrågasätter sin 

roll som 

sjuksköterska. 

Personalen 

upplevde att de 

saknade 

kompetens kring 

psykisk ohälsa 

för att ge god 

vård till dessa 

patienter. 
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Författare: 

MacNeela, P., 

Scott, P., 

Treacy, M., 

Hyde, A., & 

O'Mahony, R. 

Årtal: 2012 

Titel: A risk 

to himself: 

Attitudes 

toward 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies 

among nurses 

in medical–

surgical units. 

Tidskrift: 

Research in 

Nursing & 

Health, 35(2), 

200-213 

Syftet är att ta reda 

på hur 

sjuksköterskor som 

jobbar på 

medicinsk-

kirurgiska 

avdelningar 

upplever 

bemötandet med 

patienter med 

psykisk ohälsa och 

vilka inställningar 

som redan finns.  

En kvalitativ studie med 

multi-metodisk design där 13 

sjuksköterskor på medicinsk-

kirurgiska avdelningar på två 

akutsjukhus på Irland fick 

iaktta simuleringsfall med en 

patient med psykisk ohälsa. 

Därefter fick de “tänka högt” 

samt blev intervjuade kring 

händelsen. Data analyserades 

enligt Braun och Clarke 

(2006). Datan analyserades 

även av utomstående 

forskare för en bredare 

kontext. 

Två attityder 

kunde 

identifieras. Den 

mest 

dominerande 

attityden var att 

patienten var en 

risk för sig själv 

och andra på 

avdelningen. 

Den andra 

attityden syftade 

till en sårbarhet 

som fanns hos 

patienten. De 

observationer 

som kunde 

identifieras var 

att 

sjuksköterskor 

inom medicinsk-

kirurgisk 

sjukvård är i 

behov av bättre 

förberedelser för 

att bemöta och 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa. 

Författare: 

Mavundla, T. 

Årtal: 2000 

Titel: 

Professional 

nurses' 

perception of 

nursing 

mentally ill 

people in a 

general 

hospital 

setting. 

Tidskrift: 

Journal Of 

Advanced 

Nursing, 32(6) 

Syftet är att 

undersöka 

professionella 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda patienter med 

psykisk ohälsa på 

en somatisk 

avdelning i Durban, 

Sydafrika. 

Det är en kvalitativ studie 

där de undersökte 12 

sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetoden 

bestod av observationer ute 

på fält och fenomenologiska 

individuella intervjuer som 

var inspelade och 

transkriberade. Dataanalysen 

gjordes enligt Giorgis metod 

(1986). Intervjuerna kodades 

både av forskaren och av en 

oberoende expert med 

specialistutbildning i 

psykiatri. 

Fyra teman 

identifierades, 

dessa var 

självuppfattning 

där 

sjuksköterskan 

ifrågasätte sin 

kunskap, den 

kunde vara både 

positiv och 

negativ. Andra 

temat var 

uppfattning om 

patienten, detta 

handlade om att 

sjuksköterskans 

kunskap kring 

psykisk ohälsa 
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påverkade 

erfarenheten av 

att vårda dem. 

Tredje temat var 

uppfattning av 

miljön där 

underbemanning 

och 

överbeläggningar 

gjorde det 

svårare att ge rätt 

vård till patienter 

med psykisk 

ohälsa. Fjärde 

temat handlade 

om upplevda 

känslor vilket 

handlade om 

sjuksköterskans 

känslor kring att 

vårda dessa 

patienter, de 

kunde ställa sig 

frågor som “är 

det säkert för 

mig att gå in till 

patienten?” 

Författare: 

Liggins, J. & 

Hatcher, S. 

Årtal: 2005 

Titel: Stigma 

toward the 

mentally ill in 

the general 

hospital: A 

qualitative 

study. 

Tidskrift: 

General 

Hospital 

Psychiatry, 

27(5), 359-

364. 

Syftet är att 

beskriva 

upplevelsen av 

stigmatisering 

mellan patienter och 

vårdpersonal på ett 

allmänsjukhus 

genom kontakt med 

psykiatrin.  

En kvalitativ intervjustudie 

gjord i Auckland, Nya 

Zeeland. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. Det var 10 

deltagare, fem patienter och 

fem vårdpersonal, tre av dem 

sjuksköterskor och två 

underläkare. En kodning av 

teman i dataanalysen gjordes 

med hjälp av programvaran 

MAX-QDA av forskarna 

själva. 

Närvaron, eller 

misstanke om 

närvaro av 

psykisk ohälsa 

hos patienter på 

allmänsjukhus 

har en negativ 

inverkan på 

atmosfären på 

sjukhuset. 

Patienter med 

psykisk ohälsa 

bidrar till en 

upplevelse av 

rädsla, osäkerhet 

och hopplöshet 

hos 

vårdpersonalen 

samtidigt som 

patienterna 
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upplevdes 

känslomässigt 

krävande, 

skrämmande, 

och 

oförutsägbara. 

Brist på kunskap 

kan vara en 

bidragande 

faktor till 

upplevelsen av 

rädsla och 

osäkerhet. 

Författare: 

Poggenpoel, 

M., Myburgh, 

C., & Morare, 

M. 

Årtal: 2011 

Titel: 

Registered 

nurses’ 

experiences of 

interaction 

with patients 

with mental 

health 

challenges in 

medical wards 

in 

Johannesburg. 

Tidskrift: 

Journal of 

Nursing 

Management, 

19(7), 950-

958 

Syftet med studien 

är att utforska och 

förklara 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

interagera med 

patienter med 

psykiska besvär på 

en medicinsk 

avdelning på ett 

allmänsjukhus i 

Johannesburg. 

En kvalitativ fördjupad 

fenomenologisk 

intervjustudie med åtta 

sjuksköterskor på fyra olika 

medicinska avdelningar på 

ett allmänsjukhus i 

Sydafrika. Intervjuerna var 

inspelade, transkriberade och 

observationsanteckningar 

gjordes. Data analyserades 

med Tesch’s metod 

(Creswell 2007). Data 

analyserades även av 

oberoende kodare. 

Sjuksköterskor 

upplever 

frustration, 

uppgivelse, 

rädsla och fara 

vid integration 

med patienter 

med psykiska 

besvär på 

medicinska 

avdelningar. 

Detta kan bero 

på en bristande 

kunskap om 

psykisk ohälsa, 

vilket bidrar till 

en negativ 

erfarenhet av 

mötet med 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Författare: 

Reed F, & 

Fitzgerald L. 

Årtal: 2005 

Titel: The 

mixed 

attitudes of 

nurse’s to 

caring for 

Syftet är att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

attityder vid 

omvårdnad av 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Faktorer som 

påverkar 

Studien är en kvalitativ 

studie där 10 sjuksköterskor 

på två olika avdelningar på 

ett allmänsjukhus ute på 

landsbygden i Australien 

intervjuades. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades efter Burnads 

I resultatet 

hittade forskarna 

fyra teman, dessa 

var: “inte vårt 

ansvar”, 

“rädsla”, 

“trygghet i 

utbildning och 

stöd” och 
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people with 

mental illness 

in a rural 

general 

hospital. 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Mental Health 

Nursing, 

14(4), 249–

257 

omvårdnaden samt 

vilken påverkan 

utbildning, support 

och erfarenhet har 

på attityden.  

metod (1991) tillsammans 

med experter inom ämnet. 

“psykiatrisk vård 

integrerat i 

omvårdnaden”. 

Majoriteten av 

deltagarna 

uttryckte en 

önskan om att 

kunna ge bra 

vård till 

patienterna med 

psykisk ohälsa, 

för detta 

behövdes mer 

kunskap och 

support. 

Författare: 

Svediene, L., 

Jankauskiene, 

L., 

Kusleikaite, 

M., & 

Razbadauskas, 

A. 

Årtal: 2009 

Titel: 

Competence 

of general 

practice 

nurses caring 

for patients 

with mental 

health 

problems in 

the somatic 

departments. 

Tidskrift: 

Medicina., 

45(10) 

Syftet är att 

undersöka 

kompetensen hos 

sjuksköterskor som 

vårdade patienter 

med psykisk ohälsa 

på en somatisk 

avdelning.  

En kvantitativ studie gjordes 

på 128 sjuksköterskor från 

sju olika somatiska 

avdelningar i Litauen som 

anonymt fick svara på 

enkäter med 29 frågor. Data 

analyserades statistiskt och 

en korrelationsanalys av 

variablerna utfördes genom 

att tillämpa 

rangkorrelationskoefficienten 

av Spearman. 

P<0,05. 

Resultatet visade 

att 32 % av de 

tillfrågade kände 

att de hade 

kunskap kring 

hur de skulle 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa. De 

menade även på 

att 

kompletterande 

utbildning är 

nödvändigt. En 

av faktorerna 

som pekade mot 

mer kunskap var 

oförutsägbara 

händelser och 

veta hur dessa 

skulle hanteras. 

Studien visade 

även att de flesta 

hade en positiv 

attityd mot 

patienter med 

psykisk ohälsa 

och att de 

upplevde att de 

gav lika bra vård 

till patienter 

oavsett 
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förekomst av 

psykisk ohälsa 

eller inte. 

Författare: 

Zolnierek, C., 

& 

Clingerman, 

E. 

Årtal: 2012 

Titel: A 

Medical–

Surgical 

Nurse’s 

Perceptions of 

Caring for a 

Person With 

Severe Mental 

Illness. 

Tidskrift: 

Journal of the 

American 

Psychiatric 

Nurses 

Association, 

18(4), 226-

235 

Syftet med studien 

var att undersöka en 

medicinsk-kirurgisk 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

vårda en patient 

med en allvarlig 

psykisk sjukdom i 

USA.  

Studien är en kvalitativ 

studie där en sjuksköterska 

blev djupintervjuad. 

Sjuksköterskan fick tänka ut 

en specifik patient denne haft 

senaste året och sedan 

beskriva hur det var att vårda 

denna individ. Intervjun 

spelades in och 

transkriberades till text ord 

för ord. Texten analyserades 

sedan och delades in i koder. 

Resultatet 

delades in i fyra 

kategorier: 

Anspänning, 

obehag, brist på 

personlig 

tillfredsställelse 

och besvärlig. 

Sjuksköterskan 

beskrev en 

känsla av att 

ständigt behöva 

vara vaksam på 

säkerheten och 

att behöva vara 

försiktig och 

noggrann i sitt 

vårdande.  

 


