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Sammanfattning    

Att drabbas av psykisk ohälsa innebär ofta en vardag som kantas av svårigheter. Livet 

kan upplevas som en börda och de vardagliga sysslorna blir svåra att klara av. Att som 

sjuksköterska möta och vårda dessa patienter är en viktig del i arbetet. Detta möte ska 

bygga på respekt och öppenhet. Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Metoden bygger på en 

litteraturstudie där sex kvalitativa och en kvantitativ artikel används. Resultatet har 

delats in i två huvudteman med fyra respektive tre subteman. Det ena huvudtemat 

handlar om sjuksköterskors känslomässiga upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa, och det andra huvudtemat handlar om sjuksköterskans vilja till att 

utveckla vården. Rädslor, frustration och hopplöshet var känslor sjuksköterskor beskrev 

i samband med vården av patienter med psykisk ohälsa. De beskrev hur de ibland 

undviker den psykiska ohälsan och istället fokuserar på det fysiska tillståndet hos 

patienten. Studierna visade också en vilja hos sjuksköterskorna att vårda patienter med 

psykisk ohälsa men att brister i resurser och utbildning gjorde dem osäkra inför vården 

av dessa patienter. Slutsatsen är att det idag finns en negativ association till personer 

med psykisk ohälsa och att det finns svårigheter i mötet med dessa patienter. Denna 

studie belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa och 

att det idag finns brister i mötet med dessa patienter. Sannolikt kan en ökad förståelse, 

mer stöd och kontinuerlig utbildning ge en förbättrad syn hos sjuksköterskor vilket leder 

till reducerad stigmatiseringen (Brohan, Slade, Clement & Thornicroft 2010, s. 1) av 

patienter med psykisk ohälsa. 

 

Nyckelord: Attityder, psykisk ohälsa, sjuksköterskor, stigma, upplevelser, utbildning 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Psykisk hälsa och ohälsa ____________________________________________________ 1 
Psykiska sjukdomar ______________________________________________________________ 2 

Stigma ___________________________________________________________________ 3 
Lidande _______________________________________________________________________ 4 

Vårdrelation ______________________________________________________________ 4 

En holistisk människosyn ___________________________________________________ 4 

Utbildning och utveckling ___________________________________________________ 5 

Tidigare studier ___________________________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 6 

METOD _____________________________________________________________ 6 

Datainsamling _____________________________________________________________ 6 

Dataanalys _______________________________________________________________ 7 

RESULTAT __________________________________________________________ 7 

1. Ett känslomässigt möte ___________________________________________________ 8 
1.1 Att uppleva rädsla och otrygghet _________________________________________________ 8 
1.2 Att uppleva frustration _________________________________________________________ 8 
1.2.1 Patienten upplevs som en börda ________________________________________________ 9 
1.3 Att inte räcka till _____________________________________________________________ 9 
1.4 Att undvika den psykiska ohälsan _______________________________________________ 10 

2. En vilja att vårda _______________________________________________________ 10 
2.1 En holistisk människosyn _____________________________________________________ 11 
2.2 Viljan till mer kunskap ________________________________________________________ 11 
2.3 Önskan till ökade resurser _____________________________________________________ 11 

DISKUSSION _______________________________________________________ 12 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 12 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 13 
Ett känslomässigt möte __________________________________________________________ 13 
En vilja att vårda _______________________________________________________________ 14 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 15 

REFERENSER ______________________________________________________ 16 

Bilaga 1 _________________________________________________________________ 19 

Bilaga 2 _________________________________________________________________ 20 
 



 1 

INLEDNING 

Vi har valt att skriva om sjuksköterskans upplevelser kring att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett stora skillnader i 

bemötandet av patienter med psykisk ohälsa, både negativa och positiva upplevelser.   

 

Psykisk ohälsa är ett tillstånd som drabbar de flesta människor någon gång i livet och 

kan handla om ohälsotillsånd så som depressioner eller ångest. Det finns en stor mängd 

psykiska diagnoser som människor lever med i vardagen och som är mer eller mindre 

synliga för omgivningen. Sjuksköterskor har en stor roll i mötet med patienten då de 

flesta människor i samhället någon gång kommer i kontakt med sjukvården. 

Socialstyrelsen genomförde en rapport under 2010 som beskrev hur ungefär var femte 

person i Sverige upplever att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande (Socialstyrelsen 

2012b, s. 35). Socialminister Göran Hägglund, folkhälsominister Maria Larsson och 

Carl Älfvåg, generaldirektör för myndigheten som driver funktionshinderpolitik, skrev 

tillsammans ett debattinlägg i Dagens Nyheter där de beskrev synen på psykisk ohälsa. 

De förklarar hur den psykiska ohälsan fortfarande associeras med tabu och att personer 

med psykisk ohälsa fortfarande inte blir delaktiga i samhället (DN.se). Vi delar denna 

uppfattning och det var en bidragande anledning till att vi valde att skriva om detta 

område. Vi har upplevt att den psykiska ohälsan ofta negligeras inom den somatiska 

vården vilket vi tycker är upprörande.  

 

Att drabbas av någon form av psykisk ohälsa leder ofta till ett stort lidande hos 

patienten. Det är därför viktigt att vi som sjuksköterskor känner trygghet i att möta 

dessa människor. Vi vill belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. Därigenom hoppas vi få vårdpersonal att reflektera och öka sin 

förståelse inför mötet med människor som lider av psykisk ohälsa.   

 

BAKGRUND 

Psykisk hälsa och ohälsa  

World Health Organisation (WHO) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara ett tillstånd där sjukdom eller 

svaghet är frånvarande. Vidare förklarar organisationen att den mentala hälsan är god 

när människan klarar av den normala vardagsstressen, kan arbeta produktivt och för 

övrigt klarar av de olika kraven som ställs i samhället (WHO 2013). Enligt Wiklund 

(2003, s. 78) finns inga entydiga gränser för vad som är hälsa utan hälsan är individuell 

och subjektiv. Ericsson (1989), som refereras i Wiklund (2003, s. 79) förklarar att hälsa 

är en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

 

Symtomatologin bakom den psykiska ohälsan är avgörande för diagnostisering. 

Begreppsinnebörden av psykisk ohälsa är diffus och det finns inte alltid anatomiska 

förändringar i kroppen som visar på ett patologiskt sjukdomstillstånd. Psykisk ohälsa 

definieras med hjälp av kriterier och människans egna upplevelser av sjukdom. De 

viktigaste kriterierna för psykisk sjukdom är: 

 Påvisade, patologiska förändringar i hjärnan och nervernas struktur 

 Svårighetsgrad av de psykiska symtomen  
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 Sjukdomskänsla (människans egna upplevelser av sjukdom). Människan kan 

genomgå ett stort lidande trots att inga fysiska symtom påträffas 

 Funktionsnedsättning, oförmågan att fungera i det vardagliga livet 

 Att det finns ett vårdbehov som speglar sig i ovanstående kriterier  

(Ottosson 2009, ss. 14-15) 

Enligt Levander (2006, s. 21) handlar psykisk ohälsa om störningar i människans 

mentala funktioner. Dessa störningar uttrycker sig i form av ett subjektivt lidande eller 

någon form av funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa kan inte objektivt definieras utan 

det måste ses i ett socialt kontext. De menar att psykisk ohälsa aldrig kommer att kunna 

definieras och bedömas enbart utifrån objektiva förändringar som sker i hjärnan. 

Psykisk ohälsa kommer alltid att vara subjektiv och relativ i förhållande till kulturella 

och sociala faktorer.  

 

För att diagnostisera psykiska sjukdomar används olika klassificeringssystem där 

Sverige främst använder ICD-10. Detta klassificeringssystem går ut på att identifiera 

symtom och sammanställa dessa för en diagnos (Socialstyrelsen 2009).  Enligt WHO 

finns en stor variation av olika typer av psykisk ohälsa med många olika symtom. 

Organisationen beskriver hur sjukdomarna främst kategoriseras med någon form av 

onormala tankegångar, känslor, beteenden och sociala svårigheter. Några exempel på 

dessa sjukdomar är schizofreni, depression, ångest och missbrukssjukdomar (WHO 

1993).  

 

Psykiska sjukdomar 

Det finns en stor variation av psykiska sjukdomar där diagnoserna är många. Några av 

de sjukdomar som vården kommer i kontakt med är schizofreni, affektiva sjukdomar, 

borderline och missbruksproblematik.  

 

Symtomkriterierna vid schizofreni ska enligt ICD-10 innehålla något av symtomen 

vanföreställningar, hallucinationer eller tankestörningar (Ottosson 2009, s. 160). 

Schizofreni karakteriseras av dålig sjukdomsinsikt och dålig följsamhet till 

vårdordinationer (Ottosson H. & Ottosson J-O 2007, s. 124). I Sverige finns det ca 30 

000-40 000 personer som på något sätt är i behov av samhällsinsatser på grund av 

schizofreni (Ottosson 2009, s. 161). 

 

Affektiva sjukdomar inkluderar bland annat depressioner och bipolär sjukdom. Denna 

sjukdomsbild handlar om en förändrad sinnesstämning där en låg sinnesstämning med 

bland annat symtom som låg självkänsla, nedstämdhet och likgiltighet kallas 

depression. En hög sinnesstämning som kategoriseras med bland annat hyperaktivitet, 

minskade hämningar och förhöjd självkänsla kallas mani (Ottosson H. & Ottosson J-O 

2007, ss. 87-89). Vid bipolär sjukdom drabbas de flesta patienter av perioder med både 

depressiva och maniska episoder (Ottosson 2009, s. 234). 

 

Missbruk handlar om ett vanemässigt beteende eller konsumtion av någon typ av drog 

som leder till psykiska, somatiska eller sociala skador. Beroende och missbruk blir det 

när människan tappar kontrollen över beteendet eller intaget. I Sverige har 10-20 % av 

alla män och 3-5 % av alla kvinnor tecken på alkoholism. Alkoholmissbruk kan yttra sig 
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på flera olika sätt, bland annat som depression, hallucinationer och minnesluckor 

(Ottosson H. & Ottosson J-O 2007, s. 177-179). 

 

Borderline eller instabil personlighetsstörning kategoriseras av en instabil och växlande 

självbild. Vid motgångar domineras självbilden av nedvärdering och en negativ syn på 

sig själv. Misslyckanden kan utlösa aggressiva och destruktiva handlingar, där bland 

annat självskadebeteenden är ett vanligt fenomen.  När patienten däremot upplever att 

de hamnar i obelastade situationer så kategoriseras beteendet med en idealiserande bild 

av sig själv och sina förmågor. Patienten är också mycket känslig och instabil vad gäller 

de emotionella svängningarna (Ottosson H. & Ottosson J-O 2007, s. 151 ). Patienter 

med borderline har en tendens att idealisera eller nedvärdera personer i sin omgivning 

(Ottosson 2009, s. 283). 

 

Stigma 

Stigma kan definieras som en relation mellan kännetecken och stereotyper, där 

stereotyper handlar om samhällets syn på vad som är ”det normala” eller vad som är 

”normen”. Kännetecken kan kategoriseras i tre grupper:  

 Fysisk nedsättning eller en synlig missbildning 

 Brister i karaktär, bland annat psykisk ohälsa eller kriminell historia 

 Socialt stigma såsom ras, ålder och kön (Brohan et. al 2010, s. 1) 

Stigma kan också benämnas som ett avvikande beteende som inte accepteras i samhället 

och i det sociala samspelet. När personen uppvisar någon form av bristande förmågor i 

det sociala samspelet och på grund av detta blir exkluderade så uppstår ett stigma. Den 

bristande sociala förmågan är en stor del av den psykiska ohälsan (Brohan et. al 2010, s. 

2).  Vidare beskrivs hur stigmatiseringen från samhället leder till känslor av skuld, 

skam, hopplöshet och rädslor för diskriminering som därigenom leder till ett lidande för 

patienten. Enligt Shrivastava, Johnston och Bureau (2012, ss. 74-75) kan 

konsekvenserna av stigmatiseringen hos patienter med psykisk ohälsa vara livshotande 

och förödmjukande. Detta kan leda till döden och kan antingen ske genom självmord 

eller också genom att patienten negligerar sina grundläggande och livsuppehållande 

behov. Personer med psykisk ohälsa associeras som oberäkneliga och ses därför som ett 

hot mot den sociala ordningen och samhällets säkerhet (Shrivastava, Johnston & Bureau 

2012, ss. 74-75).  

 

Synen och stigmatiseringen i samhället förstärks genom bland annat medias 

rapportering (Shrivastava, Johnston & Bureau 2012, s. 76). I studien av Beldie et. al 

(2012, s. 17) förklaras det hur svensk media förstärker den negativa synen på psykisk 

ohälsa. De menar att medias negativa syn på psykiatrin och att våldsbrott ibland 

genomförs av en psykiskt sjuk person, resulterar i att samhället ser patienter med 

psykisk ohälsa som farliga och dysfunktionella. I Sverige pågår just nu en statligt 

finansierad anti-stigma kampanj som kallas Hjärnkoll. Målet för denna kampanj är att 

öka kunskapen och ändra synen och attityden kring psykisk ohälsa i samhället (Beldie 

et. al 2012, s. 17).  
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Lidande 

När människan utsätts för någon typ av hot, kränkning eller förlust beskrivs detta ofta 

som en form av lidande. Lidande skulle kunna förklaras som en känsla av att förlora 

kontrollen. Lidande är något som berör hela människan och hennes uppfattning om sig 

själv (Wiklund 2003, ss. 96-98). Lidande kan delas in i sjukdomslidande, livslidande 

och vårdlidande. Sjukdomslidande är det lidande människan utsätt för genom sjukdom 

eller ohälsa. Detta kan också beskrivas som det som sjukvården kallar för symtom 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, ss. 32-33). I Wiklund 

(2003, s. 108) beskrivs livslidandet som något som påverkar hela människan och hennes 

existens. Upplevelsen av att inte ”göra rätt”, eller att inte fungera i det sociala 

sammanhanget kan orsaka livslidande. Vårdlidande kan beskrivas som en konsekvens 

av vård och behandling. Hotet eller kränkningen från vården leder till ett lidande hos 

patienten. Detta lidande är därför viktigt att tänka på för sjuksköterskor då de har stora 

möjligheter att förhindra lidande hos patienten genom att reflektera över sin egen roll 

(Wiklund 2003, ss. 104-105). 

 

Vårdrelation 

En mellanmänsklig relation är en essentiell del i vårdandet. Att som sjuksköterska 

kunna arbeta med att lindra lidande och att öka välbefinnandet kräver en öppenhet för 

patienten och hennes upplevelser av sig själv och sin omgivning. Vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten kännetecknas av ett professionellt engagemang där 

sjuksköterskan inte begär att få ut något av relationen för sin egen del (Dahlberg et. al 

2003, s. 46). Enligt Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2005, s. 140) ska en professionell 

relation kännetecknas av ensidighet där sjuksköterskan i sin yrkesroll är skyldig att ge 

omsorg till den behövande parten. Relationen bygger på sjuksköterskans moraliska och 

professionella egenskaper där respekten för patienten är grundläggande (Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug 2005, s. 162). Förståelse och empati är nödvändigt för att utveckla en 

vårdande relation där öppenhet för patientens behov spelar en stor roll (Vouzavali, 

Papathanassoglou, Karanikola, Koutroubas, Patiraki, & Papadatou, 2011, s. 141).  

Sjuksköterskan ska förmedla känslor av tro och hopp och därigenom stötta patienten i 

hennes fysiska, psykiska och själsliga behov. Detta ska grunda sig i sjuksköterskans 

kunskaper och kompetens (Ross, Clarke & Kettles 2013, s. 4). Sättet som 

sjuksköterskan ska arbeta på kräver en positiv attityd och vetskap om yrkets värden 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2005, s. 144). Det är viktigt att sjuksköterskan utgår 

ifrån patientens sjukdomsbild och vårdbehov när hon utvecklar en relation. Personlighet 

ska inte vara en styrande faktor för vårdförhållandet (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 

2005, s. 144).  

 

En holistisk människosyn  

Holism betyder hel eller odelad och en holistisk människosyn fokuserar på att se 

människan som en helhet (Svensk sjuksköterskeförening 2008). Människan är inte 

endast en fysisk eller biologisk varelse, utan hon är en helhet bestående av både kropp 

och själ. Själen har en psykologisk, existentiell och andlig dimension (Koslander, Da 

Silva & Roxberg 2009, s. 36). Ett holistiskt förhållningssätt i vården tar vara på 

patientens kunskap och resurser och ser det som något värdefullt för god vård. Den 

holistiska synen ser autonomi och integritet som viktiga komponenter, där autonomin 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=Ross%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=Clarke%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=Kettles%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23413877
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pekar på människans rätt till självbestämmande. Om patientens fysiska behov 

tillsammans med de existentiella behoven ses som medel för vården så utvecklas ett 

holistiskt vårdande (Koslander, Da Silva & Roxberg 2009, ss. 36-37). Enligt Koslander,  

Da Silva & Roxberg (2009, s. 36) har ett holistiskt förhållningssätt till patienter med 

psykisk ohälsa visat på positiva effekter när det gäller att förbättra den mentala hälsan.  

 

Utbildning och utveckling 

Sedan 1993 är sjuksköterskeutbildningen treårig vid samtliga lärosäten i Sverige 

(Svensk sjuksköterskeförening 2010a). Socialstyrelsen har givit ut en 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskan där de delat in arbetsområdena i tre delar. 

Delarna handlar om omvårdnadens teori och praktik, ledarskap och det sista området 

handlar om forskning, utveckling och utbildning (Socialstyrelsen 2005). Svensk 

Sjuksköterskeförening har beskrivit och utformat sex kärnkompetenser för 

sjusköterskan som handlar om informatik, en säker vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, en evidensbaserad vård, samverkan i team och personcentrerad vård 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2010b).  

 

På högskolan i Borås utgör sjuksköterskeutbildningens psykiatrikurser 13,5 

högskolepoäng, vilket kan räknas om till 9 veckors studier och praktik. 

Verksamhetsförlagd utbildning utgör 4 av dessa 9 veckor. Kurserna behandlar 

psykiatrisk omvårdnad, de vanligaste psykiska sjukdomarna och olika psykiatriska 

behandlingar. Innehållet i kurserna ska genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt 

förhållningssätt (Högskolan Borås 2013).  

 

Socialstyrelsen kom ut med en rapport i januari 2013 där de beskriver bristen på 

specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrin. De beskriver hur endast ett landsting 

i Sverige har tillräckligt med psykiatrisjuksköterskor och att det är just inom psykiatrin 

det råder störst brist på specialistutbildade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2013). 

Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete för att förbättra och kvalitetssäkra kunskaperna 

inom psykiatrin. Dessa insatser ska pågå mellan åren 2012- 2016 och planen går ut på 

att: 

 Fastställa och utveckla kunskapsområdet  

 Utveckla vården som erbjuds patienter med psykisk ohälsa 

 Kvalitetssäkra och utvärdera verksamheterna 

Detta arbete ska ge möjlighet till en jämlik, god och säker vård (Socialstyrelsen 2012a) 

 

Tidigare studier 

Socialstyrelsen (2012b, s.35) rapporterar att under de senaste tjugo åren har det skett en 

ökning av personer som lider av ett nedsatt psykiskt välbefinnande. En enkät 

genomfördes av Socialstyrelsen under 2010 där resultatet pekade på att 21 procent av 

kvinnorna respektive 14 procent av männen uppgav att de led av ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Samtidigt har resurserna inom psykiatrin minskat genom att landstinget 

fått det allt svårare att rekrytera specialistsjuksköterskor (Socialstyrelsen 2012b, s. 36). I 

en intervjuundersökning som genomfördes 2011 ansåg hela 47 % att de blivit orättvist 

behandlade av personalen inom psykiatrin och i en enkät som genomfördes samma år 
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fick psykiatrin det sämsta omdömet vad gäller bemötande (Socialstyrelsen 2012b, s. 

37). En översiktsstudie genomfördes 2009 vars resultat är baserat på ett tiotal artiklar 

som pekar på negativa attityder hos sjuksköterskorna vid mötet med patienter som lider 

av någon form av psykisk ohälsa (Ross & Goldner 2009, ss. 559-560). Trots att flertalet 

sjuksköterskor beskriver att yrket innefattar både vård av somatisk och psykisk ohälsa 

framkom det ändå att det finns negativa attityder mot patienter med psykisk ohälsa 

bland sjuksköterskorna (Ross & Goldner 2009 s. 560). Sjuksköterskorna beskriver hur 

patienter med psykisk ohälsa upplevs som opålitliga och att de är potentiellt farliga, de 

uttrycker också hur bristen på utbildning och kompetens inom området ger en osäkerhet 

inför mötet med dessa patienter (Ross & Goldner 2009, ss. 560-561). 

PROBLEMFORMULERING 

Vi som vårdare har en viktig roll i att stödja och se hela människan vilket innebär vård 

och omsorg av både fysiska och psykiska ohälsotillstånd. En viktig del i detta är 

sjuksköterskans möte med patienterna och att utveckla en mellanmänsklig relation. 

Psykisk ohälsa representeras av väldigt många diagnoser och tillstånd, bland annat 

depressioner, ångest, borderline och schizofreni. Stigmatiseringen vid psykisk ohälsa 

benämns som ett avvikande beteende som inte accepteras i samhället vilket kan leda till 

ett lidande för patienten. Vilken roll har sjuksköterskan när det kommer till att arbeta 

emot detta utanförskap? Vi vill ta reda på hur sjuksköterskans beteende gentemot 

patienter med psykisk ohälsa speglas av hennes utbildning och erfarenheter. Hur 

upplever sjuksköterskor det att vårda patienter med psykisk ohälsa? 

 

SYFTE 

Att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa 

 

METOD 

Arbetet är utformat enligt Fribergs (2006) modell för litteraturöversikt. Det ämnar 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Vi valde 

att arbeta utifrån denna modell då det passade vårt mål och motiv med studien. Detta 

innefattade bland annat att skapa en överblick för ett begränsat område och att 

sammanställa och beskriva det valda området (Friberg 2006, s. 135). 

 

Datainsamling 

Sökningarna av artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psychinfo. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, skrivna på engelska, 

vara skrivna mellan 2003-2013, behandla psykisk ohälsa och stämma överens med vårt 

syfte. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. De första sökningarna gav 

mellan 1000- 20000 träffar. För att minska antalet träffar valdes flera sökord kombinerat 

med varandra. Detta för att hitta artiklar som mer exakt stämde överens med vårt syfte, 

se Bilaga 1. De sökord som användes mest frekvent var: Mental Disorder, Mental 

Illness, Attitude, Nurs* och Nurs-Patient relations. Trunkering användes för ordet 

Nurs*. Detta för att inkludera nurse, nursing och nurses. När träffarna tagits fram 

studerades titlarna. På de titlar som skulle kunna stämma överens med vårt syfte läste vi 
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dess abstract. De artiklar med abstract som ansågs stämma överens med syftet togs fram 

och studerades. Metoddelen och designen kontrollerades direkt för att se om de 

uppfyllde våra inklusionskriterier. Artiklar valdes bort om de var skrivna i länder där 

vården inte liknar vården i Västvärlden. Detta för att resultatet ska vara relevant och 

överförbart till svensk sjukvård. Artiklarna som valts ut är skrivna i Australien, Nya 

Zeeland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika och USA. Sökorden som användes i 

databaserna kombinerades även med kedjesökning, där referenslistor studerades för att 

eventuellt hitta fler användbara artiklar. Denna strategi ledde till att artikeln skriven av 

Liggins och Hatcher (2005) inkluderades. Sökningarna resulterade i sammanlagt sju 

artiklar.  

 

Dataanalys 

Resultatets artiklar har analyserats och granskats enligt Friberg (2006). Det första som 

gjordes efter att artiklarna var framtagna var att de lästes igenom ett flertal gånger. Detta 

för att få en tydlig uppfattning om innehållet. Innehållet granskades sedan utifrån 

Fribergs (2006, ss. 138-139) analysmodell för att klargöra om artiklarna kunde 

användas. Artiklarna som ansågs vara användbara analyserades för att identifiera 

likheter och olikheter när det gäller teorietisk utgångspunkt, metod och syfte. Därefter 

granskades resultaten utifrån vårt syfte och färgmarkeringar gjordes för att identifiera 

likheter. I nästa steg delades likheterna i artiklarnas resultat upp i olika teman utifrån 

innebörd vilket resulterade i två huvudteman och sju subteman. 

De analyserade artiklarna riktar in sig på sjuksköterskors upplevelser, förutom en artikel 

som inriktar sig på både vårdpersonalens och patienters upplevelser. De analyserade 

artiklarna bestod av sex kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel, se Bilaga 2.  

 

RESULTAT 

Tabell 1. Teman och subteman 

Teman Subteman 

Ett känslomässigt möte 

 

Att uppleva rädsla och otrygghet 

 

Att uppleva frustration 

 

Att inte räcka till 

 

Att undvika den psykiska ohälsan 

 

En vilja att vårda En holistisk människosyn  

 

Viljan till mer kunskap 

 

Önskan till ökade resurser  
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1. Ett känslomässigt möte 

Psykisk ohälsa innebär en rad olika tillstånd och sjukdomsbilder. Mötet med patienter 

med ohälsotillsånd innebär en rad olika känslomässiga och moraliska prövningar. Enligt 

Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011, s. 952) upplever sjuksköterskor bland annat 

frustration, rädsla och kompetensbrist i mötet med patienten. Människor som lider av 

psykisk ohälsa påträffas inom alla vårdinstanser (Reed & Fitzgerald 2005, s. 250). 

Enligt Reed och Fitzgerald (2005, s. 251) skiftar sjuksköterskornas syn och attityd 

kraftigt när det gäller att vårda patienter med psykisk ohälsa.  

 

1.1 Att uppleva rädsla och otrygghet 

Sjuksköterskornas rädslor kan kategoriseras genom rädslor för sin egen, för andras och 

för patientens säkerhet och välmående (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 229; Reed & 

Fitzgerald 2005, s. 251). Då patienter med psykisk ohälsa vårdas uttrycker 

sjuksköterskor en rädsla för att patienten kan vara oberäknelig och att de därigenom 

tappar kontrollen över situationen (Reed & Fitzgerald 2005, s. 251) Detta oberäknerliga 

beteende tas även i beaktning i studien av Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011, s. 

952) där sjuksköterskorna uttrycker att dessa patienter inte förmår att samarbeta och att 

de både verbalt och fysiskt upplevs som hotande. Enligt Björkman, Angelman och 

Jönsson (2008, s. 172) och Woollaston och Hixenbaugh (2008, s. 705) finns de mest 

negativa attityderna gällande det oberäkneliga och osäkra beteendet främst hos patienter 

med schizofreni, drog- och alkoholmissbruk och borderline. 

 

En del i de känslomässiga prövningar sjuksköterskor står inför i mötet med patienten är 

oron och rädslan för patientens egen säkerhet. Enligt Reed och Fitzgerald (2005, s. 252) 

upplevs en rädsla för självskadebeteende, till exempel uttrycker en sjuksköterska oron 

för tillgängligheten till vassa föremål på en vanlig vårdavdelning. 

 

1.2 Att uppleva frustration 

Sjuksköterskor upplever frustration i samband med vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa. Känslan av att inte kunna hantera patienten och upplevelsen av att patienterna är 

oförutsägbara är en stor bidragande faktor till uppkomsten av frustration (Poggenpoel, 

Myburgh & Morare 2011, s. 952). I studien av Poggenpoel, Myburgh och Morare 

(2011, s. 953) beskrivs bristen på kontroll som något som upplevs som frustrerande. 

Enligt Zolnierek och Clingerman (2012, s. 229) förklarar sjuksköterskor att det är svårt 

att vårda patienter med psykisk ohälsa för att de inte känner till deras sjukdomsbild eller 

hur de fungerar i vardagen. Studien förtydligar också upplevelsen av att känna sig 

oförberedd inför mötet med patienten, vilket leder till en känsla av frustration. 

 

Attityden av att patienter med psykisk ohälsa är svåra att vårda och att deras beteende är 

besvärligt förtydligas i flera studier (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 230; Poggenpoel, 

Myburgh & Morare 2011, s. 953; Reed & Fitzgerald 2005, s. 251). I artikeln av 

Zolnierek och Clingerman (2012, s. 230) beskrivs hur patienterna är tidskrävande, 

förstör rutiner och att deras beteende är överväldigande. Sjuksköterskor upplever att de 

hela tiden behöver ha ett vakande öga på patienten vilket resulterar i att rutiner i det 

dagliga arbetet påverkas negativt och att det är tidskrävande (Poggenpoel, Myburgh & 

Morare 2011, s. 953). Vårdandet av patienter med psykisk ohälsa hämmar 
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sjuksköterskans arbetstempo och kräver mer tid och uppmärksamhet. Detta upplevs som 

mycket frustrerande (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 229). Reed och Fitzgerald (2005, 

s. 251) beskriver otacksamhet och bristen på samarbete från patienten som ett problem 

för sjuksköterskan. Att patienter med psykisk ohälsa inte är tacksamma och att de inte 

”vill bli vårdade” upplevs av flera sjuksköterskor. De påpekar att bristen på samarbete 

och oviljan hos patienten att medverka i sitt eget tillfrisknande hämmar sjuksköterskans 

förväntningar och ökar frustrationen (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 229). 

 

1.2.1 Patienten upplevs som en börda  

Att uppleva patienten som en börda beskrivs i flera studier (Zolnierek & Clingerman 

2012, s. 230; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, s. 954; Liggins & Hatcher 2005, s. 

362). Patienter som lider av en psykisk ohälsa upplevs som en börda då de kan vara 

kontrollerande, tidskrävande, besvärliga och svåra, vilket resulterar i att sjuksköterskan 

hellre skulle se att dessa patienter vårdades någon annanstans (Zolnierek & Clingerman 

2012, s. 230; Liggins & Hatcher 2005, s. 362). Tidspressen som kan uppstå vid 

vårdandet av patienter med psykisk ohälsa kan resultera i att andra patienter på en 

avdelning negligeras. Detta upplevs som en börda för sjuksköterskan (Poggenpoel, 

Myburgh & Morare 2011, s. 954). I studien av Liggins och Hatcher (2005, s. 362) 

förklarar en sjuksköterska hur de hellre hade skickat patienter med psykisk ohälsa till 

andra avdelningar eller instanser. 

 

1.3 Att inte räcka till 

Att inte räcka till vid vårdandet av patienter med psykisk ohälsa är något som upplevs 

av flera sjuksköterskor. Känslan av att inte göra någon skillnad för patientens mentala 

hälsa, att vårdandet känns hopplöst, är för många sjuksköterskor jobbigt att handskas 

med (Zolnierek & Clingerman 2012, ss. 230-231). Studien beskriver också hur den 

mentala hälsan upplevs som en ond spiral där patienten inte blir psykiskt bättre. 

Sjuksköterskor beskriver hur upplevelsen av att inte göra skillnad för patientens hälsa 

leder till en känsla av hopplöshet (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231). Liggins och 

Hatcher (2005, s. 361) beskriver hur återkommande patienter med psykisk ohälsa inte 

visade några tecken på förbättring, vilket gav en känsla av hopplöshet inför vårdandet. 

Enligt Reed och Fitzgerald (2005, s. 253) uttrycker sjuksköterskor att de saknar kunskap 

till att vårda patienter med psykisk ohälsa och att detta i sin tur ger en känsla av 

otillräcklighet och hopplöshet inför att vårda. Även i studien av Poggenpoel, Myburgh 

och Morare (2011, s. 954) beskrivs känslor av hopplöshet och otillräcklighet inför mötet 

med dessa patienter. Sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter med den 

psykiska sjukdomen borderline beskriver i en studie hur de upplever att dessa patienter 

inte kan behandlas och att de i sin sjukdom inte blir bättre. Känslan av att inte ha 

möjlighet att hjälpa patienter med borderline upplevde sjuksköterskorna som mycket 

jobbig. De beskrev en känsla av hopplöshet (Woollaston & Hixenbaugh 2008, s. 706). 

 

Då sjuksköterskor inte känner att de kan uppfylla sina mål som vårdare så ger det en 

känsla av att inte räcka till (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231). Den hopplösa 

känslan som infinner sig hos sjuksköterskan ger en upplevelse av otillräcklighet och 

missnöje. Flera studier visar att kunskapsbrist är en bidragande del till dessa upplevelser 

(Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231; Reed & Fitzgerald 2005, s. 253; Poggenpoel, 
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Myburgh & Morare 2011, s. 954 ). Sjuksköterskor beskriver att de inte är förberedda för 

denna typ av vård, att bristen på utbildning gör att de inte räcker till och att vården av 

den mentala hälsan känns hopplös (Zolnierek & Clingerman 2012, ss. 231-232).  

 

1.4 Att undvika den psykiska ohälsan  

Sjuksköterskor inom den somatiska vården uttrycker i flera studier hur fokus ligger på 

den fysiska hälsan och hur den psykiska hälsan förbises (Reed & Fitzgerald 2005, s. 

251; Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231). Enligt Poggenpoel, Myburgh och Morare 

(2011, s. 954) väljer sjuksköterskor bort patienter med psykisk ohälsa relaterat till deras 

rädslor, kunskapsbrist och frustration. Fokus ligger istället på att vårda den fysiska 

ohälsan. I en studie beskriver sjuksköterskor hur den psykiska vården inte ingår i deras 

roll och att de inte vill vårda patienter med psykisk ohälsa. Vidare förklarar 

sjuksköterskorna detta med att det är den fysiska ohälsan de känner trygghet och 

kompetens inför vilket gör att de väljer att negligera den psykiska ohälsan hos patienten 

(Reed & Fitzgerald 2005, s. 251).  

 

Utbildning och stöd är två delar som flera studier menar att det finns brister i, vilket i 

sin tur resulterar i att sjuksköterskor undviker den psykiska ohälsan (Poggenpoel, 

Myburgh & Morare 2011, s. 954; Reed & Fitzgerald 2005, s. 252 ). I en av studierna 

förtydligas detta genom att bristen på utbildning leder till att sjuksköterskor väljer att 

inte interagera med patienterna. Vidare beskriver de hur bristen på tid och resurser gör 

att de väljer att inte vårda patienternas psykiska ohälsa (Poggenpoel, Myburgh & 

Morare 2011, s. 954). Enligt Reed och Fitzgerald (2005, s. 252) leder bristen på 

utbildning och stöd från psykiatrin till att sjuksköterskorna upplever en sårbarhet och 

rädsla inför mötet med dessa patienter. Detta resulterar i att sjuksköterskorna undviker 

patienter med psykisk ohälsa. Bristen på utbildning leder enligt sjuksköterskorna till att 

de undviker kommunikation, dels rädslan att säga fel saker och dels risken av att såra 

patienten. Sjuksköterskor upplever också att de inte har tillräcklig kunskap för att 

hantera och stödja patienten i samtal kring patientens tankar och mående (Reed & 

Fitzgerald 2005, s. 254). 

 

2. En vilja att vårda 

Att möta patienter med psykisk ohälsa är något som många sjuksköterskor upplever 

som svårt (Sharrock & Happell 2005, s. 11; Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231; 

Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, s. 953). Det beror bland annat på rädslor, 

frustration och känslan av att det inte går att göra något för patienten. Dock visar även 

studierna på viljan att möta och vårda dessa patienter, viljan att faktiskt göra skillnad. I 

studien av Reed och Fitzgerald (2005, s. 253) beskriver sjuksköterskor hur kunskaps- 

och utbildningsbrister leder till svårigheter att vårda patienter med psykisk ohälsa. I 

studien förklaras det även att sjuksköterskor anser att det är viktigt att vårda hela 

människan och att se den psykiska ohälsan. Enligt Sharrock och Happell (2005, s. 12) så 

finns en genuin vilja att ge dessa patienter den bästa möjliga vården.  
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2.1 En holistisk människosyn 

Sjuksköterskor menar att den mentala delen hos människor inte kan negligeras. Både 

den fysiska och den psykiska hälsan hör samman. I en studie framhålls att vården ska 

vara holistisk (Sharrock & Happell 2005, s. 12). Reed och Fitzgerald (2005, s. 253) 

beskriver hur sjuksköterskornas erfarenhet och människosyn ökar viljan att vårda hela 

människan. Vidare förklaras hur sjuksköterskorna beskriver att en god relation till 

patienter med psykisk ohälsa förbättrar vården och synen på dessa patienter. Enligt 

Reed och Fitzgerald (2005, s. 253) finns en vilja hos sjuksköterskor att reducera 

stigmatiseringen av patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna beskriver att genom 

att vårda och se dessa patienter så ökas acceptansen och därigenom reduceras 

stigmatiseringen. I Sharrock och Happell (2005, s. 12) beskriver sjuksköterskorna sina 

patienter på ett respektfullt sätt och förklarar att vikten ligger i att se hela människan.  

 

2.2 Viljan till mer kunskap 

Flera sjuksköterskor upplever att de har en vilja att vårda men att det existerar 

kunskaps- och kompetensbrister hos dem. Enligt Reed och Fitzgerald (2005, s. 251) 

berättar sjuksköterskorna att de upplever att det finns en begränsad kunskap av att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Vidare förklarar sjuksköterskorna hur rädslor kan minskas 

genom mer utbildning och som sker kontinuerligt. Sjuksköterskor som har en större 

erfarenhet och mer utbildning uttrycker en större trygghet och mer positiv syn på vården 

av patienter med psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald 2005, s. 252). I Sharrock och 

Happell (2005, s. 12) förklarar sjuksköterskor hur kvalitén påverkas negativt på grund 

av bristen på utbildning. De menar att bristen på utbildning sänker självförtroendet i 

mötet med patienter med psykisk ohälsa och att det resulterar i bland annat rädslor och 

undvikande. I en annan studie av Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011, s. 955) 

förklarar ett flertal sjuksköterskor hur de behöver mer utbildning för att klara av att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. De berättar hur bristen på utbildning är kopplad till 

de negativa känslorna de har inför vårdandet av dessa patienter.  En sjuksköterska i 

studien (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231) berättar hur skolan utbildar studenterna i 

grunderna i psykiatri men att detta inte tillräckligt förbereder för det verkliga mötet med 

patienten.  

 

Flera sjuksköterskor påpekade upprepade gånger att det på somatiska vårdavdelningar 

finns brister i att få stöd och hjälp vid vård av patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskorna förklarar hur de upplever att de lämnas ensamma. De skulle uppskatta 

att få stöd både praktiskt och emotionellt. De har en önskan om att ha någonstans att 

vända sig för hjälp och råd (Sharrock & Happell 2005, s. 13). Detta förtydligas även i 

studien av Zolnierek och Clingerman (2012, s. 229) där en sjuksköterska påpekar att 

behovet av stöd och någonstans att vända sig skulle vara till stor hjälp. I studien av Reed 

och Fitzgerald (2005, s. 252) beskrivs det att det fanns ett psykiatriskt supportteam som 

sjuksköterskorna kunde vända sig till gällande patienter med psykisk ohälsa. Detta 

reducerade både rädslor och ångest för personalen.   

 

2.3 Önskan till ökade resurser 

Enligt flera studier brister det i resurserna för vården av patienter med psykisk ohälsa. 

De brister i resurser som främst beskrivs handlar om tidsbrist och felanpassande lokaler. 
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I Reed och Fitzgerald (2005, s. 252) beskriver sjuksköterskorna hur tidsbristen påverkar 

kvalitén på vården och att de inte hinner med att ge den bästa möjliga vården, bristen 

påverkar patientsäkerheten. I studien av Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011, s. 

955) påpekas också hur patientsäkerheten påverkas genom att de somatiska 

vårdavdelningarna inte är byggda för att hantera patienter med psykiska problem. På 

sjukhuset är lokalerna anpassade för att vårda patienter med medicinska problem. 

Resultatet av detta blir att vården för de psykiska problemen hos en patient blir 

bristfällig. Bland annat påpekar sjuksköterskorna att patientlokalerna är isolerade från 

expeditionen, vilket gör att de har försämrade observationsmöjligheter och att det finns 

brister i att få assistans och stöd från annan personal (Reed & Fitzgerald 2005, s. 252). I 

en av studierna påpekar sjuksköterskorna hur bristen på personal gör att det blir svårare 

att hinna med alla patienter då patienter med psykisk ohälsa tenderar att kräva mer tid. 

De förklarar att den ökade arbetsbördan gör att arbetet med att ge ordentlig vård till alla 

patienter försvåras avsevärt (Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, s. 955) .  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Uppsatsen är en litteraturstudie som är baserad på sju vetenskapliga artiklar varav sex 

studier är kvalitativa och en är kvantitativ. Vår ambition var att använda oss av 

kvalitativa artiklar, dock användes även en kvantitativ artikel då dess inriktning stämde 

bra överens med vårt syfte. Den kvantitativa artikeln beskrev på ett bra sätt hur en stor 

mängd sjuksköterskor upplevde vården av patienter med psykisk ohälsa. Artikelns 

resultat stämde väl överens med resultaten från de kvalitativa artiklarna, vilket gjorde att 

vi ansåg att den kvantitativa artikeln var relevant att inkludera. Databasen Psychinfo 

genererade inte någon artikel som användes i resultatet. Vi valde att göra en 

litteraturstudie då vi ville skapa en översikt över ett specifikt område. Att genomföra en 

litteraturstudie enligt Fribergs (2006 ss. 133-135) modell ansåg vi vara lämplig då 

Fribergs bok ”Dags för uppsats” stämde bra överens med hur vi ville utforma vårt 

arbete. En litteraturstudie innebär att ett problemområde sammanställs utifrån tidigare 

forskning vilket resulterar i att området belyses. Det skapar en översikt över 

forskningsläget och kan öka kunskapen kring ett specifikt område.   

  

Att söka artiklar som innefattade sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa innebar vissa svårigheter. Då en artikelsökning gav väldigt många träffar 

resulterade detta i att många artiklars innehåll inte kunde användas då de inte 

sammanföll med vårt syfte. Ett stort antal artiklar fokuserade på samhällets, patientens 

eller sjuksköterskestudentens syn och upplevelser av psykisk ohälsa. Vi fick därför 

arbeta med att utveckla våra sökord för att minska antalet artiklar som inte stämde 

överens med vårt syfte. Ett par av studierna innehöll få informanter men eftersom målet 

med vårt arbete var att beskriva upplevelserna hos sjuksköterskorna ansåg vi att dessa 

studier var relevanta. Vi ville att vården som beskrevs i artiklarna skulle likna den 

svenska vården. Vi valde därför artiklar där studierna är skrivna i länder där vården kan 

liknas med vården i Sverige, dock kan det finnas vissa mindre skillnader mellan 

länderna. En artikel inkluderar förutom sjuksköterskan även patienter och annan 

vårdpersonals upplevelser av psykisk ohälsa. Detta anser vi vara en svaghet i arbetet då 



 13 

vårt eget syfte enbart inkluderar sjuksköterskan. Delar av resultatet i denna artikel 

användes därför inte. En annan artikel är inriktad på upplevelsen av att vårda patienter 

med borderline. Detta skulle kunna ses som en svaghet då artikeln endast fokuserar på 

en specifik psykisk sjukdom. Dock ansåg vi att delar av resultat från studien var så pass 

relevant att denna artikel kunde inkluderas. En svaghet som diskuterats gällde antalet 

inkluderade artiklar Vi var oroliga för att det var ett för litet antal artiklar, dock ansåg vi 

att artiklarnas resultat stämde så bra överens med varandra att inga ytterliga artiklar 

krävdes för ett representativt resultat i vårt arbete.  

  

Resultatdiskussion 

Ett känslomässigt möte 

Att möta patienter som lider av psykisk ohälsa innebär ofta en rad prövningar för 

sjuksköterskan beroende på vilken typ av diagnos patienten har. Patienter som till 

exempel lider av borderline kan vara mycket krävande då de ofta har ett beteende som 

är väldigt intensivt och energirikt. De tenderar att väcka känslor som hopplöshet och 

frustration hos sjuksköterskor. Upplevelsen av att möta patienter som lider av psykisk 

ohälsa kan vara krävande på många sätt. Dock finns en skyldighet till 

sjuksköterskeprofessionen att möta dessa patienter med öppenhet och respekt. 

Sjuksköterskan står inför många utmaningar som hon förväntas klara av. Samtidigt ska 

hon sträva efter en positiv syn och relation till alla typer av människor. Det är inte alltid 

möjligt att klara av alla utmaningar på ett bra sätt och negativa känslor är en naturlig del 

hos människan. Dock ska målet alltid vara att patienterna står i fokus och blir 

behandlade på lika villkor.  

  

Utifrån resultatet finns ett tydligt samband mellan studierna då de har beskrivit att 

sjuksköterskorna upplever hur rädslor hindrar dem i vårdandet. Rädslan för att 

patienterna är oberäkneliga och rädslor för att patienterna ska bli aggressiva beskrivs av 

sjuksköterskorna i ett flertal studier. Det är ett stort problemområde då ett flertal 

psykiska diagnoser innefattar ett oberäkneligt beteende vilket kan innebära ett 

aggressivt beteende men också självskadebeteende. Stöd från verksamheten är en viktig 

del i att ge trygghet och minska rädslorna för sjuksköterskan. Stödet skulle kunna vara 

en ökad resurstillgång i form av mer personal eller stöd från andra professioner såsom 

kuratorer och specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor. Enligt Jones och Lowe (2003, 

ss. 615-616) finns ett behov av handledning från mer erfarna eller mer utbildade 

vårdare. Att få möjligheten till support var viktigt för många sjuksköterskor.  

  

Rädslor, frustration, hopplöshet och kunskapsbrist ledde enligt flera studier till att 

sjuksköterskan ofta undvek patienter som led av någon form av psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor beskrev hur de fokuserade på den fysiska ohälsa och valde att negligera 

den psykiska ohälsan. Enligt Ross och Goldner (2009 s. 560) finns en negativ syn på 

den psykiska ohälsan. Den negativa synen hos sjuksköterskorna leder till att patienterna 

stigmatiseras. Samhällets syn av att människor med psykisk ohälsa är farliga och 

opålitliga speglar av sig hos sjuksköterskorna. Genom att undvika patienterna förstärker 

de den stigmatiserande synen på psykisk ohälsa och därigenom bidrar till att öka 

diskriminering och fördomar (Corrigan & Wassel 2008, ss. 43-44). En anledning till att 

sjuksköterskorna undviker patienter med psykisk ohälsa är att de upplever att brister i 

utbildningen ger en otrygghet inför mötet, vilket leder till ett undvikande. En följd av 
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den försämrade mellanmänskliga kontakten blir att vårdrelationen påverkas negativt och 

att det skapar svårigheter i att lindra patientens lidande (Dahlberg et. al 2003, s. 46). 

Genom att undvika den psykiska ohälsan så undviks även den reella kompetensen som 

medförs av erfarenheten. Studierna pekar på hur erfarenhet leder till en mer positiv syn 

och en ökad förståelse.  

  

Upplevelsen av att inte räcka till kan nog de flesta sjuksköterskor känna igen sig i. Att 

inte uppfylla sina mål som sjuksköterska ger en känsla av otillräcklighet. Sjuksköterskor 

i flera studier beskriver hur de upplever att psykisk ohälsa inte går att bota och att 

patienterna hamnar i en ond spiral som inte leder till ett tillfrisknande. Sjuksköterskorna 

beskriver att de inte räcker till som vårdare i att göra någon skillnad i den psykiska 

ohälsan hos patienten. Psykisk ohälsa är något många människor går igenom under 

långa perioder eller under hela sitt liv. Denna aspekt gör att under den kortare period 

som en patient vårdas på en somatisk avdelning så kanske inte målet ska vara att bota 

den psykiska ohälsan utan fokus bör kanske ligga på att lindra lidandet.  

  

En vilja att vårda  

Sjuksköterskor har i flera studier beskrivit en vilja till att vårda, en vilja och ett behov 

av mer utbildning och ett ökat stöd från verksamheten. Psykisk ohälsa är fortfarande 

något som inte diskuteras helt obehindrat i dagens samhälle. Sjuksköterskorna i våra 

resultat beskriver hur de vill få bort stigmatiseringen av psykisk ohälsa och att 

upplevelsen av en god mental hälsa ska vara lika självklar som en god fysisk hälsa. 

Enligt Haddad, Plummer, Taverner, Gray, Lee, Payne och Knight (2005, ss. 981-982) 

menar några sjuksköterskor att det är en naturlig del i yrket att vårda psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskestudenter har i en artikel förklarat hur den verksamhetsförlagda 

utbildningen inom psykiatrin har gjort att de fått en mer positiv syn på patienter som 

lider av en psykisk ohälsa (Happell 2008, s. 328). Viljan att vårda finns hos många 

sjuksköterskor men brister i resurser, stöd och utbildning gör att flera sjuksköterskor 

upplever att de inte klarar av att vårda patienter med psykisk ohälsa. Mer personal på 

avdelningen och förbättrade möjligheter till att rådfråga specialister leder till bättre 

möjligheter att vårda patienterna med psykisk ohälsa på ett korrekt sätt vilket kan 

minska stigmatiseringen. 

  

En holistisk människosyn bör finnas hos alla sjuksköterskor då människan är mer än en 

biologisk varelse. Människan är en enhet av kropp och själ och som sjuksköterska går 

det inte att ignorera eller separera dessa två utan de hör ihop och är beroende av 

varandra. I en av studierna beskriver sjuksköterskorna hur en god vårdrelation förbättrar 

synen på patienter med psykisk ohälsa samt att det reducerar stigma. Stigma är något 

förödande och leder till ett ökat lidande hos patienten (Shrivastava, Johnston & Bureau 

2012, ss. 74-75). Enligt Corrigan och Wassel (2008, s. 46) är den mellanmänskliga 

kontakten en av de viktigaste faktorerna till att reducera stigma. Corrigan och Wassel 

(2008, s. 43) beskriver hur samhället idag har en negativ syn på människor med psykisk 

ohälsa och att denna syn medför diskriminering och fördomar. En del i arbetet att 

förändra samhällets negativa syn på människor med psykisk ohälsa är att 

sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal ska vara ett föredöme och möta dessa personer 

med öppenhet och ödmjukhet. Sjukvården ska vara en trygg plats där diskriminering 
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och fördomar inte ska få förekomma. Genom att aktivt arbeta emot stigmatiseringen 

inom vården så kan det även leda till en förändrad inställning ifrån samhället.  

 

En röd tråd genom arbetet har varit sjuksköterskans upplevelser av för lite utbildning 

och för dålig kompetens inför mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa. I alla 

studier som resultatet är baserat på så finns det ett behov hos sjuksköterskorna till mer 

utbildning och en ökad kompetens. Brister i resurser och stöd från verksamheten speglar 

av sig i vården av patienter med psykisk ohälsa. Enligt Clark, Parker och Gould (2005, 

ss. 207-209) upplever många sjuksköterskor att de saknar utbildning och kompetens att 

vårda patienter med psykisk ohälsa på ett bra sätt. Två studier beskriver 

sjuksköterskstudenters upplevelser av patienter med psykisk ohälsa och hur mer 

verksamhetsförlagd utbildning tillsammans med mer teorietisk utbildning påverkar 

attityderna positivt (Happel 2008, ss. 328-330; Happel, Robins & Gough 2008, ss. 531-

533). Kerrison och Chapman (2007, s. 53) förklarar hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor genom för lite utbildning och dåliga erfarenheter väljer bort att arbeta 

inom psykiatrin. Sjuksköterskor i studien av Jones och Lowe (2003, ss. 615-616) 

beskriver att regelbundet genomföra kortare utbildningstillfällen och seminarium kan 

leda till ökad kunskap. Detta kan leda till trygghet i mötet med patienter med psykisk 

ohälsa. Studien pekar på tre utbildningsdelar som kan leda till ökad kompetens: 

 Införa mer kunskap 

 Uppdaterad information utifrån ny forskning 

 Att lära sig applicera sin kunskap i mötet med patienten 

 

Viljan att vårda finns hos sjuksköterskorna och viljan och behovet till mer utbildning 

och kunskap är genomgående i hela arbetet. Sjuksköterskan har en mångsidig roll där 

många uppgifter och utmaningar ska klaras av. Psykisk ohälsa är väldigt vanligt och det 

borde därför vara helt självklart att utbildningsmängd och utbildningsinnehåll är 

relaterat till det stora behov som finns i samhället.  

  

SLUTSATSER 

Resultatet har visat att det idag finns negativa attityder associerat med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskor uttrycker svårigheter i mötet med dessa patienter vilket leder till ett 

försämrat möte och en försämrad vård. Sjuksköterskorna i alla våra resultatartiklar 

beskriver en brist i utbildning och stöd när det gäller vård av patienter med psykisk 

ohälsa. De beskriver att det finns ett samband mellan upplevelsen av en för dålig 

kompetens och de negativa attityder som beskrivs. De sjuksköterskor som upplever det 

positivt att vårda patienter med psykisk ohälsa är de som har ytterligare utbildning eller 

en ökad reell kompetens genom erfarenheter.  

  

Arbetet visar att åsikterna och attityderna till patienter med psykisk ohälsa varierar och 

att det finns en negativ syn och en osäkerhet hos sjuksköterskorna inför mötet med 

dessa patienter. Vi kan konstatera utifrån resultatet att brister i utbildning och stöd är en 

stark bidragande faktor till den negativa syn som finns hos sjuksköterskorna. En negativ 

syn och en osäkerhet inför vårdandet bidrar till en ökad stigmatisering av patienter med 

psykisk ohälsa. Utbildning och stöd från verksamheten är de tydligaste behoven i 

studierna och även vi anser att detta är de absolut viktigaste delarna för att förbättra 

vårdandet. Detta för att minska stigmatiseringen och för att förbättra vårdrelationen.  
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Pubmed Mental disorder, Nurs*, 

Attitude, Nurse-Patient 

relations, Qualitative 
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Cinahl Attitudes, Mental 

Illness, Nursing 

74 6 2 (Samma 
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ovanför) 

Pubmed Mental Disorder, 

Nursing, Nurse-Patient 

relations, Attitude of 

Health personnel 

114 8 1 

Cinahl Experience, 

Competence, Mental 

Health 

39 3 1 

Pubmed Caring, Mental Illness, 

nurs* 

60 10 3 (Varvid 2 

sedan 

tidigare 

sökningar) 

Pubmed Mood Disorders, 

Nurse-Patient relations, 

Nursing, Psychiatric 

Nursing  

20 4 1 
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Bilaga 2 

 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 

A Medical-

Surgical 

Nurse´s 

Perceptions 

of Caring for 

a Person 

With Severe 

Mental 

Illness  

 

Författare: 

C. Diamond 

Zolierek & 

E. M. 

Clingerman  

 

Tidsskrift: 

Journal of the 

American 

Psychiatric 

Nurses 

Association 

 

Årtal: 2012 

 

Sjuksköterskor  Patienter med svår 

psykisk ohälsa har 

visat sämre 

tillfriskningsresultat. 

Trots detta har 

väldigt lite studier 

gjorts för att titta på 

bidragande faktorer.  

 

Syftet på denna 

artikeln var att titta 

på sjuksköterskans 

upplevelser av att 

vårda patienter med 

svår psykisk ohälsa.  

Kvalitativ studie 

 

En kvinnlig 

sjuksköterska 

som arbetar på 

en medicin-

kirurgisk 

avdelning 

intervjuas.  

 

Ett av 

inklusions-

kriterierna var 

att hon under det 

senaste året mött 

svår psykisk 

ohälsa.  

 

De använde sig 

av en induktiv 

innehållsanalys 

där forskarna 

kodat och 

därefter 

kategoriserat 

innehållet.  

 

Resultatet delades 

in i fyra 

kategorier. 

Sjuksköterskan 

beskrev en 

konstant känsla av 

oro för patienten, 

hennes egna och 

andra patientens 

säkerhet. Detta på 

grund av att hon 

upplevde patienter 

med svår psykisk 

ohälsa som 

oberäkneliga.  

 

Hon beskrev 

svårigheter 

relaterat till 

bristande kunskap 

och hon upplevde 

sig oförberedd. 

Känslor av 

hopplöshet 

beskrevs. 

 

Titel: 

´Destructive 

Whirlwind´: 

nurses´ 

perceptions 

of patients 

diagnosed 

with 

boderline 

personality 

disorder 

 

Författare: 

K. 

Woollaston 

& P. 

Sjuksköterskor Tidigare studier har 

visat att 

sjuksköterskor 

upplever borderline 

som stökiga, 

manipulativa och att 

sjukdomen överlag 

associeras med 

negativa attityder.  

 

Syftet var att 

utforska dessa 

attityder & 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

integrerar med dessa 

Kvalitativ studie  

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 6 

sjuksköterskor 

där två var 

kvinnor och fyra 

var män.  

 

Innehållet 

analyserades 

tematiskt varvid 

ett antal teman 

framställdes. 

Huvudtemat 

kallade forskarna 

”Destructive 

Whirlwind” vilket 

skulle kunna 

beskrivas som en 

virvelvind som 

lämnar förödelse i 

sin väg.  

Sjuksköterskorna 

beskriver dessa 

patienter som en 

kraft som ej går att 

stoppa.  

 

Underteman 



 21 

Hixenburg 

 

Tidsskrift: 
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Årtal: 2008 

 

patienter.  beskriver dock en 

vilja att vårda men 

där känslor av 

hopplöshet och 

frustration gör att 

det inte går att 

vårda dessa 

patienter 

ordentligt. 

Sjuksköterskorna 

beskriver hur de 

upplever stress i 

samband med 

vården patienter 

med borderline.  

 

Titel: 

Registered 

nurses´ 

experiences 

of interaction 

with patients 

with mental 

health 

challenges in 

medical 

wards in 

Johannesburg 

 

Författare: 

M. 

Poogenpoel, 

C.P.H. 

Myrburgh & 

M.N. Morare 

 

Tidsskrift: 
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Nursing 

Managment  

 

Årtal: 2011 

 

Sjuksköterskor Sjuksköterskan är 

den största gruppen 

av vårdare på 

sjukhus som 

kommer i kontakt 

med patienter med 

psykisk ohälsa. 

Detta gör 

sjuksköterskorna till 

en viktig resurs i 

vården för dessa 

patienter. Dock har 

studier visat att 

sjuksköterskans 

förmågor att vårda 

denna patientgrupp 

är dålig.  

 

Syftet är att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenhet av att 

vårda patienter med 

psykisk ohälsa. 

 

Kvalitativ studie 

 

Forskarna har 

genomfört 

fenomenologiska 

djupintervjuer av 

åtta kvinnliga 

sjuksköterskor.  

 

Forskarna har 

sedan analyserat 

innehålet och 

kodat detta. De 

har sedan 

använd koderna 

och delat in 

dessa i teman.  

Sjuksköterskorna 

beskriver en 

frustration över 

vården av dessa 

patienter då de 

beskriver dem som 

opålitliga och 

oberäkneliga. 

 

De beskriver hur 

begränsade 

resurser och brister 

i utbildningen ger 

känslor av 

otrygghet och 

rädsla inför 

vårdandet av 

patienter med 

psykisk ohälsa.  

 

 

Titel: 

The mixed 

attitudes of 

nurse´s to 

caring for 

Sjuksköterskor Behovet av vård för 

patienter med 

psykisk ohälsa har 

den senaste tiden 

ökat, vilket har 

Kvalitativ studie 

 

Tio 

sjuksköterskor 

från två 

Sjuksköterskorna 

beskriver hur de 

upplever att 

psykisk ohälsa inte 

är deras roll att 
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people with 

mental 
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hospital 
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Fitzgerald 
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resulterat i att 

sjuksköterskor på 

sjukhusen får ta ett 

större lass i vården 

av patienter med 

psykisk ohälsa. 

Stöttningen och 

resurserna till 

sjuksköterskorna har 

dessutom minskat. 

Lite studier har gjort 

för att titta på hur 

dessa faktorer 

påverkar attityden 

och synen på denna 

patientgrupp. 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

attityder inför 

vårdandet av 

patienter med 

psykisk ohälsa och 

hur utbildning och 

stöttning påverkar 

sjuksköterskornas 

förmåga att vårda 

patienter med 

psykisk ohälsa.  

medicinska 

avdelningar 

genomgick 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

Innehållet 

kodades vilket 

resulterade i 

teman.  

vårda. De 

beskriver hur 

dessa patienter 

associeras med 

svårt beteende och 

att det finns en 

rädsla att vårda 

patienter med 

psykisk ohälsa.  

 

Bland orsakerna 

till dessa attityder 

beskrivs bland 

annat resursbrist 

och kunskapsbrist. 

Negativa 

erfarenheter leder 

till ett undvikande 

av patienter med 

psykisk 

problematik.  

 

Några av 

sjuksköterskorna 

beskriver en vilja 

att vårda och de 

förklara hur de ser 

patienterna ur ett 

holistiskt 

perspektiv. Ett av 

målen med vården 

av patienter med 

psykisk ohälsa är 

att reducera 

stigma. 

 

Titel: 

Stigma 

toward the 

mentally ill 

in the general 

hospital: a 

qualitative 

study 

 

Författare: 

J. Liggins & 

S. Hatcher  

Vårdpersonal 

och patienter  

I dagens samhälle 

hör man frekvent 

hur stigma 

associeras med 

psykisk ohälsa. 

Dock finns väldigt 

lite studier på 

allmänna sjukhus 

syn angående detta.  

 

Syftet är att 

undersöka hur 

Kvalitativ studie 

 

Fem patienter 

och fem 

vårdpersonal 

genomgick 

semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Forskarna 

använde sig av 

en ”Grounded 

Båda grupperna 

beskriver hur svårt 

det är att bli kvitt 

en redan satt 

stämpel.  

 

Psykisk ohälsa 

beskrivs som 

skrämmande. 

Hopplösheten 

beskrivs av 

vårdarna inför 
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patienter och 

vårdpersonal 

upplever 

stigmatisering i 

samband med 

psykisk ohälsa.  

Theory”- 

metodologi. 

Denna metod 

inriktar sig på att 

utveckla teman 

och teorier. 

Forskarna 

kodade 

innehållet, vilket 

startade direkt 

efter första 

intervjun.  

vårdandet av 

patienter med 

psykisk ohälsa.  

 

Patienter med 

psykisk ohälsa 

beskrivs som en 

börda och att de 

inte passar in på de 

vanliga 

vårdavdelningarna. 

  

 

 

Titel: 

Attitudes 

towards 

people with 

mental 

illness: a 

cross-

sectional 

study among 

nursing staff 

in psychiatric 

and somatic 

care 

 

Författare: 
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Sjuksköterskor 

och 

undersköterskor 

Diskriminering och 

stigmatisering av 

personer med 

psykisk ohälsa har 

identifierats som ett 

stort hinder när det 

gäller att integrera 

dessa personer in i 

samhället. 

Vårdpersonal spelar 

en stor roll i att 

reducera detta då de 

frekvent kommer i 

kontakt med dessa 

personer.  

 

Syftet var att 

undersöka 

attityderna gentemot 

patienter med 

psykisk ohälsa inom 

vården. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

 

120 

sjuksköterskor 

och 

undersköterskor 

från både den 

psykiatriska 

vården och den 

somatiska 

vården fick 

besvara två 

frågeformulär 

med olika 

påståenden om 

personer med 

psykisk ohälsa. 

Generellt fanns en 

större negativitet 

för psykisk ohälsa 

hos vårdpersonal 

som arbetar inom 

den somatiska 

vården.  

 

Schizofreni och 

missbruks-

problematik var 

associerat med 

mest negativa 

attityder då de 

ansågs vara farliga 

och opålitliga 

 

Patienter med 

demens, 

depression och 

schizofreni var den 

gruppen som 

vårdpersonal ansåg 

var svårast att 

prata med.  

 

Ätstörningar, 

depression och 

panikångest 

förknippades 

minst med 

negativa attityder. 

 

Titel:  Sjuksköterskor Tidigare studier har Kvalitativ studie Sjuksköterskorna 
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mental health 

care: a 
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theory 
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experiences 

 

Författare: 
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visat att 

sjuksköterskan har 

svårigheter i att 

vårda patienter med 

psykisk ohälsa. 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskans 

subjektiva 

upplevelser av att 

vårda patienter med 

psykisk ohälsa. 

som utgått från 

en ”grounded 

theory”-

metodologi. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

med fyra 

sjuksköterskor. 

Innehållet i 

intervjuerna 

analyserades och 

kategoriserades 

vilket ledde till 

att en teori 

formades.  

har en stark vilja 

att hjälpa och att 

erbjuda vård av 

hög kvalité.  

Sjuksköterskorna 

eftersöker mer 

utbildning och 

stöd för att ge 

möjligheten till 

den bästa vården.  

 

De beskriver att 

bristerna i 

utbildningen gör 

att de känner 

osäkerhet inför 

mötet med 

patienter som lider 

av psykisk ohälsa. 

 

 


