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Sammanfattning 
 
Forskning visar mestadels negativa upplevelser hos sjuksköterskor i vårdandet av psykisk 
ohälsa inom den somatiska vården. Upplevelsen av otillräcklig kunskap ligger till grund för 
det obehag och den rädsla som sjuksköterskor har. Det framkommer att sjuksköterskor vill ha 
en ökad kunskap men att stödet för att införskaffa denna kunskap från sjukhusledningen är 
bristfällig. Undervisning om psykisk ohälsa erbjuds inte på många kliniker. Samarbete mellan 
somatiska sjuksköterskor och specialistpsykiatrin har upplevts positivt, sjuksköterskorna 
upplever en större kontroll och vågar att ta itu med situationer när de är medvetna om att 
specialistpsykiatrin finns att få hjälp ifrån. När patienter lider av både psykisk och somatisk 
ohälsa är det lätt att patienterna faller mellan stolarna och får otillräcklig vård. Om patienter 
med en psykisk ohälsa vårdas för en somatisk sjukdom inom somatisk vård är det lätt att den 
psykiska ohälsan blir obehandlad och det skapar ett lidande för patienten. Ur etisk synpunkt 
så ska alla patienter behandlas lika och det vill sjuksköterskorna också, men kunskapsluckan 
leder till otillräcklig vård. Sjuksköterskorna känner en frustration över att inte kunna erbjuda 
adekvat vård.   
 
Nyckelord: Psykisk ohälsa, sjuksköterska, vårdlidande, somatisk vård, upplevelser, kunskap, 
rädsla, samsjuklighet.
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa finns överallt i samhället och även inom hälso- och sjukvården. Sjukvården är 
uppdelad mellan somatisk och psykiatrisk vård i stora delar av världen, där patienter med 
psykisk ohälsa vårdas främst inom psykiatrin och patienten med en somatisk diagnos på en 
somatisk avdelning. Oftast vårdas patienter med psykisk ohälsa på en psykiatrisk 
vårdavdelning och lämnar den enbart vid somatiska undersökningar eller om någon somatisk 
sjukdom skulle drabba patienten. Om en patient med psykisk ohälsa drabbas av somatisk 
ohälsa vårdas patienten då på en somatisk vårdavdelning. Uppdelningen av vården resulterar i 
att sjuksköterskorna inte alltid är trygga i sin situation när de får vårda patienter med psykisk 
ohälsa inom den somatiska vården. Då uppstår det ofta rädsla, frustration och känslan av att 
inte räcka till för patienten. Grundutbildningen till sjuksköterska innehåller en del kurser där 
sjuksköterskan förbereds för vård av psykisk ohälsa, men enligt elever på 
sjuksköterskeprogrammet är utbildningen otillräcklig. Då vi båda har upplevt uppdelningen 
och kunskapsbristen på våra praktikplaceringar på sjukhus så vill vi ta reda på hur 
sjuksköterskans upplevelser påverkar arbetet i vård av patienter med psykisk ohälsa. 
 

BAKGRUND 
Här beskrivs flera olika begrepp som känns meningsfulla för denna litteraturstudie. Begrepp 
som beskrivs är psykisk ohälsa och olika vårdvetenskapliga begrepp som har en mening för 
arbetet. Samsjuklighet lyfts också fram för patienter som har en psykisk ohälsa i grunden 
parallellt med en somatisk sjukdom. Sjuksköterskor i vården kan ha en omedveten 
förförståelse och det är viktigt att ta upp detta begrepp i studien då man måste ta hänsyn till 
förförståelsen.   
 
Psykiatrin i Sverige är uppdelad mellan specialistpsykiatri och allmänpsykiatri. Primärvården 
ansvarar för den allmänpsykiatriska vården och har huvudansvar för demenssjukdomar, 
generaliserat ångestsyndrom, PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) med flera, men har alltid 
rätt till konsultation från specialistpsykiatrin vid fall där det kan vara oklart om vilken diagnos 
som ska ställas (Västra Götalandsregionen 2014, s.1). I vissa fall, efter överenskommelse 
mellan primärvård och specialistpsykiatri kan övertag av patientens vård ske. Primärvården 
har även hand om bedömning av patientens somatiska hälsa (Västra Götalandsregionen 2014, 
s.2).  Specialistpsykiatrin ansvarar för den slutna vården på sjukhus och har huvudansvar för 
följande (Västra Götalandsregionen 2014, s.2): 
- bipolära syndrom 
- missbruk med psykisk sjukdom 
- personlighetsstörningar som bidrar till stor funktionsnedsättning 
- psykossjukdomar 
- ätstörningar med ett BMI under 17 
- suicidprevention 
 
Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting 2012, s. 15) tillhör inte alla människor som 
har en psykiatrisk diagnos målgruppen för en psykisk funktionsnedsättning. Svårigheter att 
utföra aktiviteter i viktiga livssituationer och som kan komma att bestå under en längre tid 
måste finnas för att klassas som en psykisk funktionsnedsättning. Psykiatriska diagnoser som 
kan leda till psykisk funktionsnedsättning är:  
- svåra bipolära syndrom eller långvariga depressioner 
- svåra personlighetsstörningar 
- schizofreni 
- svåra neuropsykiatriska tillstånd 
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- någon av dessa syndrom i samband med beroende eller missbruk 
 
Psykisk ohälsa 
Enligt en rapport från World Health Organization (WHO) (2013, s.2) är psykisk ohälsa en av 
de största utmaningarna för hälso- och sjukvården i Europa. I en annan artikel från WHO 
(2003, s.8) beskrivs det att psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna i världen. Sociala 
problem och oroligheter i samhället förväntas resultera i en ökning av psykisk ohälsa i 
framtiden. År 2001 uppskattades det till att 450 miljoner personer led av psykisk ohälsa i 
världen (WHO 2003, s.8). 
 
Psykisk ohälsa finns överallt i samhället och även inom hälso- och sjukvården. Goldman och 
Gnob (2006, s.738) definierar både psykisk hälsa och psykisk ohälsa i sin studie. Psykisk 
hälsa definieras som ett tillstånd där resultaten av den mentala funktionen resulterar i normala 
relationer med andra människor, produktivitet samt en förmåga att på bästa sätt klara av 
motgångar och anpassa sig till förändringar i livet. Psykisk ohälsa är en benämning som 
innefattar alla diagnostiserbara psykiska sjukdomar. Psykiska sjukdomar definieras av 
avvikelser i beteende, humör eller tänkande. Det kan också vara en kombination i samband 
med ångest eller nedsatta psykiska och fysiska funktioner (Goldman & Gnob 2006, s.738).   
 

Samsjuklighet 
Samsjuklighet innebär att man har fler än en sjukdom samtidigt. (Alexandersson, Korkelia & 
Norlund 2010, s.16). En person kan behöva vårdas av flera olika instanser inom hälso- och 
sjukvården samtidigt vid samsjuklighet. Samsjuklighet skiljer sig från begreppen 
mångsjuklighet och multisjuklighet på så sätt att vid samsjuklighet ses en sjukdom som den 
primära. De andra sjukdomarna anses vara sekundära till primärsjukdomen (Alexandersson, 
Korkelia & Norlund 2010, s.16). Om en patient med psykisk ohälsa drabbas av någon 
somatisk sjukdom behandlas oftast den somatiska sjukdomen primärt. Patientens psykiska 
ohälsa kan då bli obehandlad om man bara ser till den primära sjukdomen. I WHO:s (2013, 
s.2) rapport beskrivs det att patienter med samsjuklighet riskerar att leva flera år kortare än 
människor utan samsjuklighet. Detta beror på att man ofta bara behandlar den primära 
sjukdomen och frånser den sekundära sjukdomen, som kan vara psykisk ohälsa. 
 
 

Vårdrelation 
En vårdrelation är en relation mellan en patient och vårdare. En vårdrelation ligger till grund 
för vårdprocessen och är en viktig del i vårdandet. En vårdrelation innehåller ett berättande 
och en förbindelse. Förbindelse innebär att vårdaren ger sitt löfte om att ge vård och patienten 
tar emot detta löfte och en gemenskap växer fram. Vårdrelationens innehåll utgår från 
patientens berättelser och en vårdrelation formas efter att vårdaren tagit del av patientens 
berättelser (Björck & Sandman 2007, s.15). En vårdrelation är menad att ligga till grund för 
ett gott vårdande. I en vårdrelation ska sjuksköterskan ha en total närvaro och visa en 
öppenhet gentemot patienten (Björck & Sandman 2007, s.16). 
 
I mötet mellan sjuksköterska och en patient med psykisk ohälsa så ska det ske ett berättande 
där man tar del av patientens upplevda livsvärld. Varje individ är unik och ska vårdas därefter. 
Vårdrelationen är viktig i vårdandet just för att patienten och sjuksköterskan ska våga visa 
öppenhet till varandra (Wiklund 2003, ss.155-158).  
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En vårdrelation behöver dock inte alltid vara vårdande. Vårdlidande brukar oftast uppstå ur en 
dålig vårdrelation (Björck & Sandman 2007, s.16). En dålig vårdrelation mellan patient och 
vårdare pekas ut som ett problem av World Health Organisation eftersom patienterna med 
psykisk ohälsa har upplevt ett negativt bemötande samt har dåliga erfarenheter av vården 
(WHO 2013, s. 2). 

 
Autonomi 
Patientens självbestämmande är i grunden viktig då hälsa och sjukdom innefattar mer än den 
subjektiva kroppen. Patienten är den som lever med sitt tillstånd och har därför bäst kunskap 
om hur det upplevs av just sig själv samt hur den påverkar dennes liv och tillvaro (Dahlberg & 
Segesten 2010, s.109). Det är därför viktigt att patienten får en chans att berätta för sina 
vårdare hur hen upplever sitt tillstånd så att de kan ge bästa möjliga vård utifrån patientens 
behov.  
 
Dinesh (2012, ss. 475-476) skriver i sin artikel angående autonomi och tvångsvård att det är 
viktigt att se till patientens förmåga att ta beslut som är för dennes bästa, inte att tvångsvårda 
utifrån en sjukdomsdiagnos. Det är därför viktigt att motivera patienten att själv komma till 
insikt att ett vårdbehov finns så att tvångsvård kan undvikas. 

 
Förförståelse 
Wiklund (2003, s.52) beskriver förförståelse som något vi inte kan bortse ifrån. Människan 
kan aldrig vara helt objektiv i en situation. Förförståelsen innefattar varje individs tidigare 
upplevelser som påverkar vårt sätt att se på omgivningen. De unika erfarenheterna varje 
individ har ligger till grund för vår förförståelse, hur vi ser på människor och på omvärlden. 
Förförståelsen är inte alltid något vi själva är medvetna om. Detta kan leda till att vi som 
sjuksköterskor tror oss förstå hur en patient känner utifrån våra egna erfarenheter och vår egen 
kunskap (Wiklund 2003, s.224). Det är viktigt att tänka på att varje människas tänkande och 
upplevelser är unika (Wiklund 2003, s.52). 
 
Wiklund (2003, s.48) stödjer sig på franska filosofen Merleu-Ponty som menar att alla 
människor är unika och har sin egen livsvärld som skiljer sig från alla andras, det är då viktigt 
att som vårdare se till den unika personen och inte vårda utifrån sin förförståelse. Enligt 
Wiklund (2003, s.49) menar Merleu-Ponty att människor skapar sin identitet genom sin levda 
kropps upplevelser, vilket innebär att om något med kroppen förändras så förändras även sin 
egen upplevelse av kroppen. Wiklund (2003, s.50) talar också om hur människan vid 
förändring inom kroppen blir annorlunda behandlade av andra. Det är genom kroppen 
människan identifierar sig med omvärlden. 
 

Holism 
Mason (2014, s. 55) talar i sin artikel om holism att man måste se helheten av en individ. Att 
se till helheten är viktigare än att se till enskilda delar av kroppen. Mason (2014, s.55) säger 
också att det är viktigt att inte förneka något av helheten då man på det sättet förnekar hela 
personens existens. Det menas då att det är viktigt att se hela patienten för vad den är och inte 
bara se en sjukdom. Det innebär att människan är alla delar samtidigt och att ingen av dem är 
viktigare än någon annan. Vårdaren som sköter om en patient med psykisk ohälsa måste se till 
hela människan, precis som när vårdaren för patienten med en fraktur måste ta hänsyn till 
patientens psykiska situation.  
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Etik 
Enligt Socialstyrelsen (2005, ss.8-17) ska sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och 
arbeta evidensbaserat. International Council of Nurses (ICN) tog 1953 fram den första etiska 
koden för hur sjuksköterskor ska förhålla sig i sin profession. Under åren har den omarbetats 
och fastställts ett antal gånger. Senaste revideringen skedde år 2000, där det står att 
sjuksköterskan ska arbeta för att ’’lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och 
återställa hälsa’’.  
 
I översättningen av ICN:s etiska kod av Socialstyrelsen (2005, s.17,) tas det upp att alla 
människor har rätten att bli behandlade med respekt och värdighet oavsett kön, religion, ålder 
eller hudfärg. Detta innebär att vi ska behandla alla människor lika och ge lika vård oavsett 
vilken diagnos patienterna har. I Socialstyrelsens (2005, s.10) kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor tas det även upp att den enskilda sjuksköterskan ska arbeta för en humanistisk 
värdegrund och respektera patientens autonomi. 

Tidigare forskning 
Tidigare studier visade att det var brist på tid och kunskap som gjorde att sjuksköterskor 
kände sig osäkra i sin vård av psykisk ohälsa.  Sjuksköterskors attityd gentemot patienter med 
psykisk ohälsa varierar. Negativa attityder tycks komma från stereotypiska uppfattningar som 
sjuksköterskan har på grund av bristande kunskap om psykisk ohälsa (Edward & Giandinoto 
2014, s.730).  Rädsla var en upplevelse som var återkommande (Edward & Giandinoto 2014, 
s.729). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Sjukvården idag är uppdelad mellan somatisk och psykiatrisk verksamhet. Resultatet av detta 
medför att sjuksköterskor inom den somatiska vården inte känner sig trygga i vårdandet av 
patienter med psykisk ohälsa. Utvecklingen inom sjukvården går långsamt framåt gällande 
denna fråga. Sjukvården är väl medveten om den stora utbredningen av psykisk ohälsa i 
modern tid, men ändå är det stora brister i vården av psykisk ohälsa. Patienter med en 
grundläggande psykisk diagnos som drabbas av någon somatisk sjukdom och då måste vårdas 
på en somatisk avdelning får ofta en bristande vård. I vårt resultat vill vi belysa upplevelserna 
hos sjuksköterskor som vårdar denna patientgrupp och vad upplevelserna grundar sig i. 
 

SYFTE 
Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda en patient med psykisk ohälsa 
inom somatisk vård. 
 
METOD 
Enligt Axelsson (2012 ss. 205) är en litteraturstudie ett bra sätt att sammanställa kunskap för 
ett forskningsproblem. I datainsamling och dataanalys beskrivs tillvägagångssättet hur 
relevant fakta har tagits fram för att besvara studiens syfte. 

Datainsamling 
Enligt Friberg (2006 s.47) är en litteratursökning uppdelad i två olika steg, den inledande 
litteratursökningen och den egentliga litteratursökningen. Den första sökningen ger en 
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övergripande kunskap inom vårt specifika område som är till hjälp för att bygga upp 
bakgrunden i examensarbetet. Den andra sökningen är mer djupgrundad och strukturerad. 
 
I den inledande sökningen användes flera olika kombinationer av sökord för att få fram så 
bred faktagrund som möjligt. Den första sökningen är viktig för att få fram övergripande blick 
över forskningsområdet (Friberg (red) 2006, s.47-48). Sökningen gjordes i databaserna Cinahl 
och PubMed med sökorden nurse attitudes och mental health. Den inledande sökningen 
hittades många artiklar och vi bestämde oss för att göra en egentlig sökning för att få ner 
antalet artiklar.  
 
I den egentliga sökningen kombinerades de tidigare sökorden med fler sökord för att få fram 
artiklar som svarade till syftet. Sökord som användes i andra sökningen var t.ex. co-morbidity, 
general hospital, general nurse och experiences. Vi kombinerade även sökorden som vi hade i 
den inledande sökningen för att avgränsa antalet artiklar. I andra sökningen användes även 
databasen MEDLINE. I andra sökningsprocessen hittades flera relevanta artiklar men efter 
granskning försvann ett par artiklar då de inte svarade till syftet. För att se hela sökhistoriken 
se bilaga 1. 
 
Det framkom att det behövdes mer underlag för examensarbetet och det gjordes en manuell 
sökning. En manuell sökning innebär att man letar efter relevanta artiklar i redan funna 
artiklars referenslistor (Axelsson 2012 s.211). Den manuella sökning gjordes utifrån en 
review-artikel som hittades i den egentliga sökningen. Referenslistan i review-artikeln letades 
igenom och i den så valdes ytterligare artiklar ut som svarade mot syftet. 
 
Inklusionskriterierna som användes bestämdes utifrån att artiklarna skulle svara till syftet. 
Artiklarna ska vara publicerade på 2000-talet så att de är relevanta för dagens sjukvård.  
Artiklar som beskrev upplevelser inom psykiatriska vårdenheter exkluderades, även artiklar 
som beskrev upplevelsen hos specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor exkluderades. 
Kvantitativa artiklar som beskrev all sjukhuspersonal, dvs. läkare, sjuksköterskor, 
psykiatrisjuksköterskor m.m. beslutades att ha kvar, men att använda dem med försiktighet. 
Med dessa artiklar gick det att få en jämförelseblick över hur attityderna skiljer sig mellan de 
olika vårdinstanserna inom den somatiska vården. I artiklarna där det finns olika 
arbetskategorier involverade är det sjuksköterskornas upplevelser som kommer att belysas. 
 
Dataanalys 
 
De artiklar som ansågs vara relevanta utifrån artikelnamnet läste vi abstract på för att få en 
bild om vad dem handlade om. I de artiklar där abstract verkade relevanta lästes sedan hela 
artiklarna igenom för att få reda på om de kunde användas och verkligen svarade mot vårt 
syfte. De artiklar som hittades via den manuella sökningen granskades på samma sätt.   
 
Alla artiklar granskades enligt Axelssons (2012, s.213) litteraturöversiktsmodell. Alla artiklar 
lästes igenom och lades in i en översiktsmodell där artikelns syfte, metod och resultat struktu-
rerades upp. Axelssons litteraturöversiktsmodell visar på artiklarnas likheter och olikheter och 
gör det lätt att få fram relevant fakta från artiklarna. Från denna modell skapades en överblick 
över all insamlad data och det kunde då tas fram relevanta teman för att skapa ett resultat. När 
alla artiklar var strukturerade enligt Axelssons (2012, s.213) modell visade sig olika åter-
kommande faktorer som fanns i de flesta artiklarna. Examensarbetet beslutades att bestå av 
fyra teman: Sjuksköterskans känslor, otillräcklig kompetens, organisatoriska faktorer och 
goda erfarenheter och förbättringsarbete. 
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RESULTAT 
Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 
innefattar upplevelser av sjuksköterskans känslor, otillräcklig kompetens, organisatoriska 
erfarenheter och goda erfarenheter och förbättringsarbete. Resultatet presenteras i fyra 
huvudteman och ett antal underteman.  
 

Teman Underteman 

Sjuksköterskans känslor - Känsla av rädsla 
- Känsla av att inte ha kontroll 

 
Otillräcklig kompetens - Bristande utbildning  och utbildningsmöjligheter 

- Bristande stöd från  ledning angående bristande 
kompetens 

 
Organisatoriska faktorer - Personal-och tidsbrist 

- Ansvarsfördelning 
- Vårdenhetens utformning 

Goda erfarenheter och förbättringsarbete  

 
Sjuksköterskans känslor 
I studierna som har granskats har det kommit fram olika känslor som sjuksköterskorna känner 
i vårdandet av patienter av psykisk ohälsa. För att få en bättre överblick över de olika 
känslorna så har känsloupplevelserna delats in i tre underteman. 
- Känsla av rädsla 
- Känsla av att inte ha kontroll 

Känsla av rädsla 
En vanlig upplevelse hos sjuksköterskorna i de olika studierna var att de kände ett obehag och 
en rädsla i vårdandet gentemot patienter med psykisk ohälsa (Fitzgerald & Reed 2005, s.251; 
Mavundla 2000, s.1576; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, ss. 955-956; Liggins & 
Hatcher 2005, s.361; Angelman, Björkman & Jönsson 2008, s.175). 
 
Sjuksköterskorna var inte bara rädda för att själva bli skadade eller att andra patienter blev 
skadade, de kände också att de gjorde etiskt fel att agera passivt i situationer med denna 
patientgrupp. Att arbeta med denna patientgrupp skapade en oro på arbetsplatsen och 
sjuksköterskorna kände att de inte kunde utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. 
Sjuksköterskorna ansåg att deras emotionella och fysiska välbefinnande blev nedsatt och det 
skapade en närvaro av ångest hos sjuksköterskan (Fitzgerald & Reed 2005, s.251). 
 
Enligt Mavundla (2000, s.1576) kunde rädsla delas in i fyra underkategorier: okunskap, 
irrationell rädsla, rädsla för det okända och ersättning. Okunskapen byggde på att 
sjuksköterskan inte var utbildad i de psykiatriska sjukdomarna och inte visste hur symtom 
kunde yttra sig. Irrationell rädsla innebar att sjuksköterskan hade en överdriven rädsla att 
patienten skulle bruka våld mot sjuksköterskan. Den okända upplevelsen var att 
sjuksköterskorna trodde att patienten var kapabel till att göra vad som helst. Rädsla över 
ersättning var att sjuksköterskorna inte trodde att de skulle få någon ersättning om patienter 
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skulle skada dem, och på så sätt undvek konfrontationer. Mavundla (2000, s.1576) skriver att 
flera faktorer till rädslan kommer från en förförståelse som samhället och sjukvården har 
byggt upp ifrån stereotypiska bilder av psykisk ohälsa. 
 
Enligt Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011, s.955) uttalade sjuksköterskor på en 
medicinavdelning i Johannesburg, Sydafrika, att de kände sig rädda för patienter med psykisk 
ohälsa. Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle kommunicera med patienterna. Upplevelsen 
av att patienterna skulle bli aggressiva av det man säger gjorde att sjuksköterskorna hade en 
mer passiv inställning gentemot patienter med psykisk ohälsa. 
 
Hatcher & Liggins (2005, s.361) skriver att rädsla är en dominerande upplevelse i 
vårdrelationen mellan vårdaren och en patient med psykisk ohälsa. Det är då viktigt att 
vårdaren visar en ömsesidighet gentemot patienten 
 

Känsla av att inte ha kontroll 
Enligt Fitzgerald och Reed (2005, s.251) upplevde sjuksköterskor i vårdandet av patienter 
med psykisk ohälsa en obekvämhet. De kände att de inte hade kontroll över patienter med 
psykisk ohälsa och det blev påfrestande för sjuksköterskorna som kände att de hade ett ansvar 
för alla i deras vård. Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011, s.954) skriver att 
sjuksköterskorna kände att de inte kunde utföra sina uppgifter för att upprätthålla god vård på 
grund av att patienter med psykisk ohälsa var okontrollerbara.   
 
Att vårda patienter med svår psykisk ohälsa störde strukturen i sjuksköterskans arbete och 
krävde mer tid vilket ledde till ökad frustration och ilska hos sjuksköterskan. Frustrationen 
byggdes upp av att sjuksköterskan kände att patienter med psykisk ohälsa var mer 
tidskrävande även om hen inte var lika somatisk sjuk som andra patienter. (Zolnierek, C. D & 
Clingerman, E. M 2012, s.232). 
 

Otillräcklig kompetens 
I en artikel av Brinn (2000, s. 34) visades det att sjuksköterskor som hade fått mer utbildning 
om psykisk ohälsa kände sig bättre förberedda att vårda dessa patienter jämfört med 
sjuksköterskor som hade haft mindre utbildning i ämnet. Courtney et al.(2002, s.250) gjorde 
en studie om ungdomar med psykisk ohälsa där man fann att sjuksköterskorna hade en 
bristande kompetens om vanliga psykiatriska diagnoser hos ungdomar. 
 
Otillräcklig kompetens grundar sig i ett par faktorer och underteman har skapats för att få en 
överblick över problemområdet: 
- Bristande utbildning och utbildningsmöjligheter 
- Bristande stöd från ledning angående bristande kompetens 

 
Bristande utbildning och utbildningsmöjligheter 
Oro att inte kunna tillgodose patienter god vård fanns på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna 
upplevde en bristfällig utbildning i att övervinna rädsla i vårdandet av psykisk ohälsa 
(Fitzgerald & Reed 2005, s.253).  Upplevelsen var att vårdenheten förlitade sig på 
sjuksköterskornas profession istället för evidensbaserad utbildning inom vård av psykisk 
ohälsa. Sjuksköterskorna hade en önskan att vårda patienterna och ge patienterna en god vård, 
men osäkerheten och okunskapen ledde till motsatt effekt. Känslan av att inte kunna ge 
adekvat vård och att öka risken för att säga fel saker fanns ständigt närvarande (Fitzgerald & 
Reed 2005, ss.253-254; Mavundla 2000, s.1576). 
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Upplevelsen av att somatiska enheter inte hade tillräckliga resurser och att dess personal hade 
bristfällig kunskap i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa fanns genomgripande i flera 
av studierna (Harrisson & Zohhadi 2005, s.476; Mavundla 2000, s.1576; Fitzgerald & Reed 
2005, s.252; Poggenpoel, M, Myburgh, C.P.H & Morare, M.N 2011, ss.954-955; Clark, 
Parker & Gould 2005, ss.211-212; Arvaniti, Samakou, Kalamara, Bochtsou, Bikos & 
Livaditis 2008, s.663; Zolnierek, C.D & Clingerman, E.M 2012, s.231). 

 
Bristande stöd från ledning angående bristande kompetens 
Sjuksköterskorna upplevde att det var brist på resurser, brist på kompetens och andra faktorer 
så som bristande tillgång till utbildning och otillräcklig förståelse ifrån enhetschefer och 
sjukhusledningen. Sjuksköterskorna ville ha kunskap om psykisk ohälsa men tillgången till 
kunskap var bristande och ledningen insåg inte problemen. Upplevelsen att vårda denna 
patientgrupp upplevde sjuksköterskorna som känslomässigt utmattande och psykiskt jobbigt, 
och vill ha mer stöd ifrån ledningen (Harrison & Zohhadi 2005, s.476; Poggenpoel, Myburgh, 
& Morare 2011, ss.956) 
 

Organisatoriska faktorer 
Genomgripande i studierna så har det funnits olika organisatoriska faktorer som påverkade 
sjuksköterskornas upplevelser i vårdandet. Tre underteman har lyfts fram utifrån olika 
faktorer som påverkar vårdandet. 
- Personal-och tidsbrist 
- Ansvarsfördelning 
- Vårdenhetens utformning 
 

Personal–och tidsbrist 
I en studie av Mavundla (2000, s. 1576) och Poggenpoel, Morare & Myburgh (2011, s.954) 
talade de intervjuade sjuksköterskorna om hur det inte fanns tillräckligt med personal för att 
sköta patienter med psykisk ohälsa då de oftast tog upp mer av sjuksköterskans tid. Samtidigt 
talade sjuksköterskan om hur det var svårare att upprätta en vårdrelation till patienten på 
grund av att de då inte skulle hinna med andra omvårdnadsåtgärder hos de andra patienterna. I 
tidigare undersökningar säger Mavundla (2000, s.1576) att så mycket som 85 % av de 
tillfrågade sjuksköterskorna uppgav att de var underbemannade. Sjuksköterskorna beskrev 
också att det var svårt att ta sig tid att vara med andra patienter på grund av patienter med 
psykisk ohälsa tog upp så mycket av deras tid. 
 
Harrison och Zohhadi (2005, s. 476), Lethoba, Netswera & Rankhumise (2006, s.10) och 
Mavundla (2000, s. 1576) uppger att sjuksköterskorna inte hade den tid som patienter med 
psykisk ohälsa krävde. De skrev också att tiden som patienter med psykisk ohälsa tog upp 
gjorde att sjuksköterskorna kände att de inte kunde ge sin expertis till de andra patienter som 
behövde den. Sjuksköterskorna kände att de åsidosatte de andra patienterna och deras 
vårdbehov till följd av den ökade tidsåtgången hos patienterna med psykisk ohälsa. 
 
Hyde, MacNeela, Scott, Treacy, och O’Mahony (2012, ss.201-202) beskriver att 
sjuksköterskor som arbetar på allmänsjukhus förväntades kunna vårda patienter med psykisk 
ohälsa utan specialistutbildning. Sjuksköterskorna skulle kunna förlita sig på sin profession 
och på så sätt ha tillräcklig kunskap att kunna vårda ur ett psykosocialt perspektiv. Det 
beskrevs att sjuksköterskor hade den baskunskapen som behövdes för att vårda psykisk 
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ohälsa, och det var att aktivt lyssna. Fitzgerald och Reed (2005, s.252) och Sharrock och 
Happell (2006, s.13) beskrev dock att tiden för att ha ett aktivt lyssnande samtal inte fanns 
inom den somatiska vården. I den somatiska vården har sjuksköterskan fler tekniska uppgifter 
att utföra som har högre prioritet än stödjande samtal. 
 
Sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning upplevde att en somatisk akutvårdsavdelning inte 
var optimal för ungdomar med psykisk ohälsa på grund av det hektiska arbetet. 
Sjuksköterskorna sa att de inte kunde ta sig den tid som patienterna med psykisk ohälsa 
behövde för emotionellt stöd (Courtney, Finlayson, Ramritu, & Stanley 2002, s.238). 
 

Bristande ansvarsfördelning 
Poggenpoel, Morare och Myburgh (2011, s.953) visar i sin studie att sjuksköterskor som 
arbetar inom den somatiska vården och vårdar patienter med psykisk ohälsa tenderar att 
behandla patienters fysiska sjukdomar först, medan sjuksköterskor inom den psykiatriska 
verksamheten satte det emotionella före det fysiska. 
 
Att inte känna att det här är ens roll som somatisk sjuksköterska vid vård av patienter med 
psykisk ohälsa togs upp av flertalet sjuksköterskor. Ett par deltagare ogillade att vårda patien-
ter med psykisk ohälsa och uppgav att dem inte ville ha dessa patienter på sin avdelning. De 
menade att det var en uppgift de inte var utbildade till att genomföra. Mycket grundade sig 
även i sjuksköterskans personliga känslor för denna patientgrupp, som ofta framhävdes som 
negativa (Fitzgerald & Reed, 2005, s.251). 
 
Deltagarna i en studie av Harrison och Zohhadi (2005, s.476) sa att vårdpersonalens uppgift 
var att inom somatisk vård ta hand om det fysiska och inte det psykiska. Vård av psykisk 
ohälsa var mer behovskrävande och att vården på verksamheten blev sämre när man behövde 
vårda psykisk ohälsa. Resultatet av detta ledde till frustration hos vårdpersonalen. 
 

Vårdenhetens utformning 
Enligt Fitzgerald och Reed (2005 s.252) var inte somatiska sjukvårdslokaler utformade för att 
bedriva psykisk vård och det skapade en osäkerhet hos personalen. I lokalerna fanns det 
föremål som kunde användas som tillhygge för att skada sig själv eller andra och olåsta dörrar 
gjorde att patienterna kunde gå när de ville. Inom psykiatrisk vård är det mer kala utrymmen 
och man har en mer översyn över patienterna vilket underlättade sjuksköterskornas arbete. 
 
Sjuksköterskorna som arbetade på en somatisk avdelning upplevde att det inte var optimalt 
för patienter med psykisk ohälsa att vårdas där då de ofta vandrade iväg. Detta gjorde att 
sjuksköterskorna kände att de var tvungna att hålla koll på patienterna så att de inte försvann. 
I och med att det inte var en ”låst” avdelning så kunde patienterna försvinna. 
Sjuksköterskorna berättade också om hur patienterna med psykisk ohälsa inte kunde placeras 
på något strategiskt ställe utan att de störde resten av patienterna och personalen (Mavundla 
2000, ss.1574-1575). 
 

Goda erfarenheter och förbättringsarbete 
Enligt Fitzgerald och Reed (2005, ss.252-253) upplevde inte alla sjuksköterskor en rädsla i 
vårdandet av psykisk ohälsa. Sjuksköterskor som hade fått möjlighet att samverka med lokala 
psykiatriska team kände en större säkerhet i vårdandet. De kände att de inte hade rätt kunskap 
för vårdandet, men att samverka med ett psykiatriskt team gav en ökad självkänsla och 
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kontroll i deras arbete. När de kände denna säkerhet och att det fanns instanser att ta hjälp av 
vågade sjuksköterskorna ta upp viktiga frågor och samtal med patienterna. Sjuksköterskorna 
kände av att de hade gett patienterna god och adekvat vård när de hade vågat ta itu med 
patienternas psykiska problem och inte bara de somatiska besvären. 
 
Brinn (2000, ss.34-35) gjorde en enkätundersökning där sjuksköterskor som jobbade på 
medicin-och kirurgavdelning fick beskriva sina upplevelser av att vårda patienter med psykisk 
ohälsa på dessa avdelningar. Ett fåtal av sjuksköterskorna hade erfarenhet av psykisk ohälsa. 
Skillnaden mellan de sjuksköterskorna som aldrig tidigare mött psykisk ohälsa och de med 
erfarenhet var att de mer erfarna hade en mer positiv syn på psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna 
utan erfarenhet upplevde en rädsla i vårdandet som hade sitt ursprung i okunskap. Resultatet 
av studien var att man såg vikten av att få utbildning i psykisk ohälsa då psykisk ohälsa finns 
överallt i samhället och även på sjukhus. 
 
Courtney, Finlayson, Ramritu och Stanley (2002, s.239) undersöker vad sjuksköterskorna 
ville ändra på i en studie om psykisk ohälsa hos ungdomar. Det sjuksköterskorna tog upp som 
det största problemet var att de kände att de inte hade rätt kunskap om ungdomar och psykisk 
ohälsa. Sjuksköterskorna ville ha utbildning i hur man samtalar med ungdomar med psykisk 
ohälsa och även ha kunskap i hur man kunde skilja på normalt beteende och onormalt 
beteende hos denna patientkategori. Sjuksköterskorna hade identifierat ett behov av kurser i 
psykisk ohälsa. Att få tillgång till evidensbaserad litteratur om psykisk ohälsa så att 
sjuksköterskor själva kunde lära sig ansågs som en god utbildningsmöjlighet. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Att genomföra en litteraturstudie valdes för att kunna svara på syftet på ett bra sätt. Vi kände 
också att vi inte hade tillräckligt med kunskap sedan tidigare för att genomföra en empirisk 
studie. Enligt Axelsson (2008, s.205) är en litteraturstudie viktig då behovet att sammanställa 
tidigare forskning eskalerat på senare tid relaterat till den stora mängd forskning som gjorts 
inom hälso- och sjukvården. Att granska artiklarna och se det genomgripande resultatet under-
lättade att skapa teman för att bilda resultatet. Vi anser att det fanns gott om studier gjorda och 
att det utifrån detta var lämpligt med en litteraturstudie. En litteraturstudie var en bra metod 
att använda sig av för att besvara vårt syfte utifrån redan hämtad data. En empirisk studie hade 
kunnat göras för att få så ny relevant data som möjligt, men vi ansåg att det inte fanns tid för 
att genomföra en empirisk studie.  
 
Artiklarna vid första sökningen gav oss en bas att utgå ifrån. Databaserna vi har använt oss 
utav inriktar sig på omvårdnad och medicin vilket passar bra till vårt syfte vi vill besvara. Un-
der arbetets gång insågs det att vissa av artiklarna inte svarade till syftet och fick därför bytas 
ut. Manuell sökning användes för att få fram tillräckligt många artiklar för att få svar på syf-
tet. En manuell sökning är ett bra tillvägagångssätt för att få fram relevanta artiklar inom 
forskningsområdet och få en bredare grund att stå på.  
 
Vi bestämde oss för att endast använda artiklar och studier gjorde från år 2000 och framåt. Vi 
ansåg att forskning gjord tidigare än år 2000 inte hade lika mycket relevans till vår litteratur-
studie då vi vill ta reda på upplevelserna så nära nutid som möjligt. Exklusion gjordes också 
av artiklar som behandlade specialistutbildade sjuksköterskor då denna litteraturstudie skrivs 
på kandidatnivå. Artiklar som belyste upplevelser hos sjuksköterskor som arbetade inom psy-
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kiatrisk verksamhet exkluderades då dessa var irrelevanta. I vissa artiklar fanns det även andra 
yrkeskategorier inkluderade, dessa valdes att ha med men att det då var viktigt att utesluta de 
andra yrkeskategorierna och endast ta med sjuksköterskornas upplevelser. 
 
De studier som valdes som grund för resultatet representerar hela världen undantag för Syda-
merika och Asien. Fem stycken var från Australien och Nya Zeeland, fem stycken från 
Europa, tre från Afrika och en från USA. Det finns en överrepresentation från Australien och 
Europa, vi anser dock att det inte var något problem relaterat till resultatet. De artiklar som 
inte finns med i bilaga 1 togs fram genom den manuella sökningen och visas därför endast i 
referenslistan. Fyra stycken artiklar hittades genom den manuella sökningen. Med våra krite-
rier så framkom ett brett spektrum av studier gjorda från hela världen där det visar sig att pro-
blemet är utbrett. Eftersom problemet är så pass utbrett över världen kan slutsatserna dras att 
det förekommer även inom svensk hälso- och sjukvård. Under arbetets gång har vi försökt 
visa en öppenhet i vårt artikelsökande och sökt efter artiklar som hjälper oss att besvara vårt 
syfte, och inte artiklar som styrker vår tidigare förförståelse.  
 
Begreppet förförståelse som återkommer i studien syftar till sjuksköterskans förförståelse 
gentemot psykisk ohälsa, och inte författarnas förförståelse. Vi har försökt ha ett så objektivt 
synsätt som möjligt och försökt frånse vår egen förförståelse så gott som möjligt. Det har 
uppkommit svårigheter att ha ett helt objektivt synsätt då studiens problemformulering grun-
dar sig i en förförståelse som vi författare hade sedan studiens start. Förförståelsen har inte 
dragit ner studiens tillförlitlighet utan har mer varit en utmaning för oss författare. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psy-
kisk ohälsa inom somatisk vård. Resultatet visar att sjuksköterskor inom somatisk vård har 
mycket negativa upplevelser av psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde en kunskapslucka 
i deras profession i förhållande till psykisk ohälsa.   
 
Sjuksköterskans känsla av okunskap leder till negativa upplevelser av psykisk ohälsa. Enligt 
Arnold and Mitchell (2008, s.31) kommer känslor som rädsla och oro från en förförståelse om 
att patienter med psykisk ohälsa kan vara aggressiva och okontrollerbara. En ökad kunskap 
om psykisk ohälsa skulle kunna bidra till att förändra den negativa förförståelsen. 
 
I vårt resultat uppkommer det att sjuksköterskor inom somatisk vård hade viljan att vårda 
patienter med psykisk ohälsa. Rädslan för att vårda dessa patienter hade sin grund i bristande 
kunskap och otillräcklig utbildning inom området psykiatri. En ökad kunskap bidrog till en 
starkare vårdrelation.  
 
Vårdrelationer i koppling till kunskap, resurser och erfarenheter kommer lyftas och diskuteras 
under diskussionen. En koppling till dagens sjuksköterskeutbildning kommer även att 
genomföras för att få en klarhet hur mycket utbildning som erbjuds om psykisk ohälsa. Etiska 
aspekter är något som är en viktig del i vården och kommer därför disktuteras. Eftersom 
sjukvården skiljer sig i världen så kommer resultatet diskuteras utifrån ett svenskt 
vårdperspektiv. 
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Vårdrelation mellan sjuksköterska och patient 
I resultatet uppkommer det att det inte visades någon öppenhet och att det fanns en rädsla i 
vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter. Resultatet av detta blev en dålig 
vårdrelation mellan patient och vårdare. Den dåliga vårdrelationen ledde till att patienten 
känner sig besvärliga och oönskade, vilket skapade ett vårdlidande för patienten. 
 
En negativ förförståelse om psykisk ohälsa hos sjuksköterskan kan ofta leda till en dålig 
vårdrelation. Förförståelsen kan komma från stereotypiska uppfattningar som samhället har 
om psykisk ohälsa. Erbjuds det däremot goda utbildningsmöjligheter för sjuksköterskan om 
psykisk ohälsa kan förförståelsen ändras till något positivt. I vissa av de studier som har 
granskats har det lyfts fram att vid ökad kunskap om psykisk ohälsa har sjuksköterskornas 
inställning positivt förändrats. I de studier som gjorts där sjuksköterskor har fått samverka 
med psykiatriska team visade det sig att sjuksköterskorna kände större säkerhet och kände 
själva att det gav en god vård. I och med det visas vikten av god kunskap och att det leder till 
en bättre självkänsla hos sjuksköterskorna   
 
Carlén & Nilsson (2008) beskrev att vårdpersonal med en holistisk människosyn visade 
respekt för individen. I en holistisk människosyn ser man till individens själsliga, psykiska 
och kroppsliga aspekter, alltså hela människan. Vi anser att det i vården är viktigt att ha ett 
holistiskt synsätt då alla patienter är unika. Att se en patient på dess unika sätt skapar en bättre 
vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. För att vården ska vara så bra som 
möjlighet ska vården vara patientcentrerad och man ser till patienten och dess behov. 
Patienten ska vara delaktig i sin vård och man ska respektera patientens autonomi. 
Självbestämmandet är en viktig del av vårdandet, för då känner patienten att hen är i fokus 
och inte är någon belastning för avdelningen. 
 
Innehållet i svensk sjuksköterskeutbildning 
Sedan 1993 är svensk sjuksköterskeutbildning en treårig utbildning och är EU-anpassad med 
inriktning på vårdvetenskap. Staten övertog övergripande ansvar för utbildningen år 2001, 
men varje studiesamordnare ansvarar för ämnesinnehåll. Utbildningen innehåller 
huvudområdet omvårdnad och ett par biområden (Furåker, C. & Nilsson, A. 2006, s.22). 
 
Furåker och Nilsson (2006, s.24) har gjort en studie på två stycken västsvenska 
sjuksköterskeutbildningar för att få en uppfattning hur utbildningen förbereder studenter som 
går i sista terminen för verkligheten. Majoriteterna av studenterna uppgav att fokus låg på den 
somatiska sidan och inte det psykiska. Den kunskap som man får på 
sjuksköterskeprogrammet är väldigt användbar, men det är för lite. Studenterna uppgav att en 
människa är en kombination av psyke och kropp.  
 
Många patienter ute i sjukvården lider av samsjuklighet och man behöver då kunskap om 
psykisk ohälsa. I studien av Furuåker och Nilsson (2006, s.24) uppger studenterna att 
otillräcklig praktisk utbildning inom psykisk ohälsa ges under utbildningen. Det framkommer 
att det är framförallt är två områden som är bristande och det är bemötandet och hur man 
kommunicerar med patienter med psykisk ohälsa. 
 
I vårt resultat framkommer det genomgripande att sjuksköterskornas känsla av rädsla och oro 
i vårdandet av psykisk ohälsa uppkommer på grund av brist på kunskap.  I studien av Furåker 
och Nilsson (2006, s.24) framkommer det att redan på sjuksköterskeutbildningen upplevs en 
brist på kunskap. 
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Vår egen uppfattning av sjuksköterskeutbildningen idag är att det läggs alldeles för lite tid på 
det psykiatriska vårdandet. I dagens samhälle är samsjuklighet väldigt vanligt. Psykisk ohälsa 
finns överallt i samhället, och som sjuksköterska bör du ha mer kunskap inom detta område. 
Att kunna vårda en patient efter deras behov bör vara en självklarhet för en sjuksköterska. 
Utbildningen om psykisk ohälsa inom svensk sjuksköterskeutbildning är mycket bra, men inte 
tillräckligt lång.  
 
För att få en mer kunskap om psykisk ohälsa inom sjuksköterskeprogrammet så skulle 
psykisk ohälsa kunna integreras i de flesta av kurserna. I all typ av sjukvård som bedrivs så 
finns alltid psykisk ohälsa närvarande. Därför är det viktigt att ta hänsyn och få kunskap om 
psykisk ohälsa i den allmänna sjukvården och inte bara inom specialistpsykiatrin.  
 

Sjuksköterskans resursbegränsningar 
I resultatet kommer det fram i flera studier att bristen på tid gör att sjuksköterskan inte hinner 
skapa en vårdrelation till patienten. Bristen på tid kunde kopplas till en brist på personal vilket 
också tas upp i ett flertal studier. I resultatet beskrevs det att sjuksköterskor skulle kunna 
vårda patienter med psykisk ohälsa, dock kan man se att sjuksköterskorna inte hade den tid 
som behövdes relaterat till personalbristen. Sjuksköterskorna ansåg också att det fanns andra 
medicintekniska uppgifter som gick före samtal med patienter som hade psykisk ohälsa. Det 
är viktigt att se till att det finns tillräckligt med personal för att hantera situationer som 
uppstår. Situationer som ibland kräver mer tid hos patienter med psykisk ohälsa är 
samtalsterapi men det kan även vara situationer då patienterna blir våldsamma. 
 
Hopkins (2002, s.150) belyser sjuksköterskans upplevelser av tidsbrist på arbetsplatsen. 
Sjuksköterskan upplever en frustration över att inte kunna erbjuda patienter med psykisk 
ohälsa den tid de behöver för att uppnå ett välbefinnande. Somatiska vårdavdelningar har ett 
mer hektiskt tempo än vad psykiatriska vårdenheter har, vilket resulterar i att somatiska 
vårdenheter har inte samma tid för att vårda psykisk ohälsa. 
 

Upplevelser relaterade till erfarenhet 
Upplevelsen av mod är något som kommer från erfarenhet. Positiva upplevelser i vårdandet 
av psykisk ohälsa grundar sig i erfarenhet. I vissa artiklar framkommer det att sjuksköterskor 
som har fått möjlighet att arbeta med psykisk ohälsa och fått rätt kunskap känner sig mycket 
säkrare i vårdandet av psykisk ohälsa. Kunskap och erfarenhet av psykisk ohälsa leder till en 
ökad självkänsla hos sjuksköterskorna och de kan ge en god vård till patienterna, vilket är 
tillfredsställande för sjuksköterskan och patienten. Patienterna kände även att de blev rätt 
vårdade när de blev sedda som en helhet och inte bara som en psykiatrisk diagnos. 
 
Enligt Angelman, Björkman och Jönsson (2008, ss.173-174) hade en del sjuksköterskor 
positiva upplevelser i vårdandet av psykisk ohälsa. De positiva upplevelserna kom från 
tidigare erfarenheter av vårda psykisk ohälsa. I studien beskrevs korrelationen mellan ålder 
och mindre negativa upplevelser som positiv. Det menas att vid ökad ålder och erfarenhet 
inom professionen hos sjuksköterskan så uppstod mer positiva upplevelser gentemot psykisk 
ohälsa. 
 
Negativa upplevelser kan härledas till okunskap och mindre erfarenhet. I flera studier 
uppkommer det att erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa ökar de positiva upplevelserna. 
Vid upprepande vårdande kontakter med psykisk ohälsa stärktes sjuksköterskans 
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självförtroende och hen blev säkrare i vårdandet av psykisk ohälsa (Angelman, Björkman & 
Jönsson 2008, s.176). 
 

Etiska dilemman 
Sjuksköterskors upplevelse av otillräcklighet fanns i många studier. Sjuksköterskorna 
upplevde att okunskapen om psykisk ohälsa ledde till ett vårdlidande för patienten. De kände 
att det var etiskt fel att vara passiv i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Ett etiskt 
dilemma som ofta uppstod var att sjuksköterskan befann sig i situationer där hen stod mellan 
etiska aspekter och personliga farhågor gentemot patienten. Sjuksköterskan är etiskt skyldig 
att vårda patienter efter dess unika behov, men att riskera att bli skadad av patienten gjorde att 
sjuksköterskan agerade passivt. Sjuksköterskorna kände sig ofta otillräckliga i vårdandet av 
psykisk ohälsa. Kunskapen är bristfällig inom området psykisk ohälsa och det skapar en 
rädsla hos sjuksköterskan. Socialstyrelsen (2005, s.11) har sammansatt ett dokument där 
sjuksköterskans kompetensbeskrivning tas upp. Kompetensbeskrivningen ska tydliggöra vad 
som ingår i sjuksköterskans profession. I kompetensbeskrivningen står det klart och tydligt att 
en sjuksköterska ska ta hänsyn till en patientens autonomi och självbestämmanderätt. 
Patienten ska alltid vara delaktig i sitt vårdande. För att varje patient ska ha möjlighet att 
bestämma över sin vård menar Sandman (2005, s. 2) att sjuksköterskor ska tillgodose 
patienten med information om olika alternativ så att patienten kan fatta ett beslut som är efter 
dennes önskningar. 
 
En sjuksköterska ska visa samma öppenhet och respekt till patienten oavsett vilken diagnos 
som behandlas, det gäller även psykisk ohälsa. 
 
  



 
 

15 
 

SLUTSATSER 
Bristande kunskap låg till grund för sjuksköterskans negativa upplevelser av psykisk ohälsa 
inom somatisk vård. Sjuksköterskorna upplevde det frustrerande att inte kunna tillgodose 
patienter med psykisk ohälsa den vården som de behöver. Förbättringsområden har 
uppkommit genomgående i studien som sjuksköterskorna vill förbättra: 
- Ökade utbildningsmöjligheter inom psykisk ohälsa 
- Närmre samarbete med den psykiatriska vården 
- Utökat stöd från chefer och ledning 
- Mer tid för att tillgodose behoven hos psykisk sjuka 
- Tydligare rutiner vid vård av psykisk ohälsa (ex. Om extrapersonal ska ordnas   

när man vårdar patienter med psykisk ohälsa för att ha mer tid hos patienten) 
 
Vi hoppas att vår studie ska bidra till att belysa de problem som finns på sjukhusen runt om i 
världen gällande vård av psykisk ohälsa. Genom vår studie vill vi belysa att patienter med 
psykisk ohälsa ofta får otillräcklig vård gällande deras psykiska besvär. Människan är mer än 
sin kropp, sjuksköterskor ute i vården måste ta hänsyn till helheten. Det är viktigt att se varje 
människa som unik och vårda utifrån varje individs behov och inte genom ”mallar” som finns 
för varje specifikt sjukdomstillstånd. Sjuksköterskans profession bygger på etiska 
grundprinciper och en av dem är att erbjuda alla människor i samhället tillfredsställande vård. 
 

Förslag på vidare forskning 
En stor del av resultatet visar på sjuksköterskors negativa upplevelser gentemot psykisk 
ohälsa. Det finns dock begränsat med studier där de positiva upplevelserna beskrivs. Det är 
önskvärt med mer forskning om ökad kunskap i samband med positiva upplevelser. Att lyfta 
fram forskning som visar på de positiva effekterna av kunskap i vårdandet av psykisk ohälsa 
är betydelsefullt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
Databas Sökord Resultat Utvalda 

Cinahl mental health AND 
nurse attitudes AND 
general hospital 

16 3 

PubMed professional nurses AND 
mentally ill AND 
attitudes AND 
perception 

15 3 

Cinahl Stigma AND 
General hospital AND 
Mental illness 

3 1 

PubMed professional nurses AND 
mentally ill AND 
attitudes AND 
nursing staff AND 
stigma 

2 1 

MEDLINE mental health AND 
nursing attitudes AND 
general hospital 

27 1 

PubMed registered nurse AND 
experiences AND 
mental health 

42 1 
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Bilaga 2 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Studiedesign Resultat 

Angelman, T. Björkman, 
T. & Jönsson, M. (2008) 
 
Attitudes towards people 
with mental illness: a 
cross-sectional 
study among nursing staff 
in psychiatric and somatic 
care 
Scandinavian Journal of 
Caring Science 
 

Att undersöka vilken 
inställning och vilken 
attityd sjuksköterskor inom 
somatisk- och psykiatrisk 
vård hade till patienter med 
psykisk ohälsa. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
 
Datainsamlingen pågick 
kontinuerligt under tre 
veckor. 150 personer 
arbetade som 
sjuksköterskor/sjuksköt
erskeassistenter på 
någon utav 
avdelningarna som 
undersökningen 
bedrevs på. 
 
120 personer ingick i 
studien vilket var 80 % 
av det totala urvalet. 

De negativa attityderna 
och upplevelserna 
gentemot psykisk ohälsa 
skilde sig beroende 
vilken psykisk diagnos 
patienten hade. De 
patienterna som ansågs 
som farligast var 
schizofreni, och 
missbruk. Det var främst 
bland yngre 
sjuksköterskor med 
mindre erfarenhet som 
arbetar inom den 
somatiska vården som 
upplevde ett större hot 
från patienter med 
psykiskt ohälsa. 
Sjuksköterskorna inom 
somatisk vård upplevde 
att patienter med 
psykisk ohälsa var mer 
skrämmande, 
oförutsägbara och mer 
krävande.   

Arvaniti, A, Samakouri, 
M, Kalamara, E, 
Bochtsou, V, Bikos, C & 
Livaditis, M. (2008) 
 
Health service staff’s 
attitudes towards patients 
with mental illness. 
Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology 

Syftet med studien är att 
undersöka 
sjukvårdspersonals attityder 
gentemot psykisk ohälsa på 
ett allmänsjukhus. 

Kvantitativ studie. 
600st personer deltog i 
studien (361 anställda 
och 239 läkarstudenter). 
130st var legitimerade 
sjuksköterskor i 
studien. Alla deltagare 
var tvungna att göra ett 
par frågeformulär som 
sammanställdes i ett T-
test och ANOVA. 

Resultatet påvisar att 
psykiatrisk vårdpersonal 
och läkare har en mer 
positiv syn på psykisk 
ohälsa än vad 
sjuksköterskor har. 
Äldre vårdpersonal har 
en mer negativ syn på 
psykisk ohälsa än yngre. 
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Brinn, F (2000) 
 
Patients with mental 
illness: general nurses’ 
attitudes and 
expectations. 
Nursing Standard. 

Syftet med studien var att 
undersöka känslorna och 
upplevelserna hos 
sjuksköterskorna som 
vårdade patienter med 
samsjuklighet av psykisk 
ohälsa och diabetes på 
somatisk avdelning. 

Kvantitativ artikel. 
 
Ett frågeformulär 
delades ut till 200 
sjuksköterskor som 
arbetade inom medicin- 
och kirurgavdelningar. 
65 stycken svarade 
vilket gav en 
svarsfrekvens på 33 % 
vilket forskaren angav 
som acceptabelt. 

Sjuksköterskorna 
upplevde rädsla och var 
mer vaksamma mot 
patienter med psykisk 
ohälsa till skillnad mot 
patienter med diabetes. 
De upplevde också att 
dessa patienter var mer 
krävande, aggressiva 
och störande. 
Sjuksköterskorna 
upplevde att dem inte 
var tillräckligt utbildade 
och förberedda för att 
handskas med dessa 
patienter. 

Clark, C. Parker, E. & 
Gould, T. (2005) 
 
Rural generalist nurses’ 
perceptions of the 
effectiveness of 
their therapeutic 
interventions for patients 
with mental illness 
Australian Journal of 
Rural Health 
 

Syftet med artikeln är att 
undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar om hur 
effektivt dem kan vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa på landsbygden och 
deras behov av utbildning 
inom psykisk ohälsa. 

Ett frågeformulär 
mailades till alla 
sjuksköterskor (344 st) i 
en viss region. 163 
svarade vilket gav ett 
svarsutfall på 47 %. 
 
 
 
 

Sjuksköterskorna som 
svarade ansåg att de 
själva inte hade 
tillräckligt med kunskap 
och färdigheter för att 
hjälpa patienter med 
psykisk ohälsa. De 
kände också att hade 
dåligt stöd i rollen som 
vårdare för dessa 
patienter. 

Courtney, M. Finlayson, 
K, Ramritu. P & Stanley, 
T. (2002) 
 
Experiences of the 
generalist nurse caring for 
adolescents with mental 
health problems. 
Journal of Child Health. 

Syftet med undersökningen 
är att identifiera problemen 
som sjuksköterskor stöter 
på när de vårdar ungdomar 
med psykisk ohälsa. De 
lägger också fram strategier 
för att klara dessa problem. 

Deskriptiv kvantitativ 
studie. 
 
Forskarna använde sig 
av ett frågeformulär 
bestående av fyra 
frågor.  41 
sjuksköterskor 
tillfrågades varav 30 
stycken svarade vilket 
gav ett svarsutfall på 73 
%. Inklusionskriterierna 
var att sjuksköterskorna 
hade vårdat en ungdom 
med psykisk ohälsa 
samt att de inte var 
timanställda. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor behöver 
bättre kunskap och 
färdigheter för att kunna 
vårda ungdomar med 
psykisk ohälsa. Studien 
visar i vilken riktning 
utbildningen borde gå. 
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Fitzgerald, L & Reed, F 
(2005) 
 
The mixed attitudes of 
nurse’s to caring for 
people with mental illness 
in a rural general hospital. 
International Journal of 
Mental Health Nursing. 

Syftet med studien var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor på ett 
sjukhus på landsbygden 
upplevde att behandla 
patienter med psykisk 
ohälsa och vilken effekt 
deras attityd hade på 
vården.   
 
De tog också upp vilka 
problem som uppstod vid 
vårdandet och betydelsen 
av utbildning, stöd och 
erfarenhet. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. Forskarna 
använde ett stratifierat 
randomiserat urval för 
att få fram personer till 
studien. 
 
Tio sjuksköterskor 
intervjuades och 
spelades in.   

50 % av 
sjuksköterskorna hade 
negativa attityder och 
upplevelser, majoriteten 
hade dock en stark vilja 
att vårda patienter med 
psykisk ohälsa. 
 
Vissa sjuksköterskor 
beskrev sig själva som 
att dem var otillräckliga 
och lider av ångest. 
Rädsla togs också upp 
som en bidragande 
faktor samt att 
utbildning och stöd inte 
finns i samma 
utsträckning på 
landsbygden. 

Harrison, A  & Zohhadi, 
S  (2005) 
 
Professional influences 
on the provision of 
mental 
health care for older 
people within a general 
hospital ward 
Journal of Psychiatric 
and Mental Health 
Nursing 

Syftet med studien är att 
belysa vilka frågor och 
faktorer som anses 
relevanta att vårda patienter 
med psykisk ohälsa vid ett 
allmänsjukhus. 

Kvalitativ studie. 
9st vårdgivare 
(sjuksköterskor, 
sköterskestudenter och 
sjukvårdsassistenter) 
deltog från en vårdenhet 
för äldre. 
Fokusgrupper användes 
för att samla in data. De 
fick besvara fyra olika 
frågor angående 
förbättringsarbete i 
vårdandet av psykisk 
ohälsa.  Diskussionerna 
i fokusgrupperna 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades. 

Resultatet av studien 
klargjorde att vårdgivare 
vid en somatisk 
vårdenhet för äldre 
upplevde att de saknade 
kompetens för att 
leverera god vård till 
patienter med psykisk 
ohälsa. 

Hatcher, S &  Liggins, J 
(2005) 
 
Stigma toward the 
mentally ill in the general 
hospital: a qualitative 
study 
General Hospital 
Psychiatry 

Syftet med denna studie var 
att beskriva upplevelsen av 
stigmatisering mellan 
patienter med psykisk 
ohälsa och vårdpersonal på 
ett allmänsjukhus. 

Kvalitativ Grounded 
theory. Analyserade 
inspelade intervjuer av 
tio stycken deltagare, 
5st patienter och 5st 
vårdpersonal 

Närvaro eller misstanke 
av psykisk ohälsa har en 
negativ inverkan på 
allmänsjukhus. Patienter 
med psykisk ohälsa 
ansågs skrämmande, 
oförutsägbara och 
känslomässigt krävande. 
Patienterna i studien 
upplevde att de 
behandlades annorlunda 
och att de kände sig 
orättvist behandlade. 
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Hyde, A, MacNeela, P, 
Scott, A , Treacy, M & 
O’Mahony, R (2012) 
 
A Risk to Himself: 
Attitudes Toward 
Psychiatric Patients and 
Choice of Psychosocial 
Strategies Among Nurses 
in Medical–Surgical 
Units. 
Research in Nursing & 
Health 
 
 

Att ta fram hur 
sjuksköterskor inom 
somatisk vård upplever att 
vårda patienter med psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ metod. 
13 stycken 
sjuksköterskor var 
inkluderade i studien. 
Sjuksköterskorna fick 
svara på fyra olika 
simulerade patientfall. 

Det var främst rädsla för 
att komma till skada 
samt sårbarhet hos 
sjuksköterskorna som 
kom fram i resultatet. 
Resultatet visar ett 
behov av förberedelse 
för att vårda dessa 
patienter. 

Lethoba, KG, Netswera, 
FG & Rankhumise, E 
(2006) 
 
How professional nurses 
in a general hospital 
setting perceive mentally 
ill patients. 
Curationis 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa inom somatisk vård. 

Kvantitativ studie. Ett 
frågeformulär skickades 
ut till 124 stycken 
legitimerade 
sjuksköterskor. 
Frågorna riktades in på 
hur sjuksköterskorna 
upplevde sig själva och 
hur dem upplevde 
patienterna. 

Resultatet visade att det 
fanns en positiv attityd 
om sig själv medan det 
mot patienterna fanns en 
stereotypisk bild. 
Resultatet visar också att 
det saknas kunskap, 
färdigheter och 
erfarenhet för att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa vilket påverkade 
vården för patienterna. 

Mavundla, T  (2000) 
 
Professional nurses' 
perception of nursing 
mentally ill people in a 
general hospital 
setting 
Journal of Advanced 
Nursing, 

Syftet med denna forskning 
var att undersöka och 
beskriva sjuksköterskor 
upplevelser av att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa på allmänsjukhus i 
Durban. 

Kvalitativ, explorativ 
och deskriptiv studie. 
Studien genomfördes på 
ett allmänsjukhus. 
Populationens kriterier 
var sjuksköterskor som 
jobbar på 
allmänsjukhus som 
någon gång har vårdat 
en patient med psykisk 
ohälsa. 
Sjuksköterskorna fick 
heller inte vara 
specialistutbildade 
psykiatrisjuksköterskor. 
Alla deltagare var 
tvungna att ha samma 
etnicitet. 

Resultatet av studien 
gav ett tydligt resultat 
att omvårdnad av 
psykisk ohälsa på 
allmänsjukhus var 
negativ. 
Sjuksköterskorna 
uppgav att de hade 
bristfälliga kunskaper i 
kommunikation och 
intervjuteknik. De 
uppgav att de inte hade 
något bra 
tillvägagångssätt att 
bemöta patienterna, 
vilket ofta resulterade i 
våldsamma situationer 
vilket gjorde 
sjuksköterskorna rädda 
att vårda patienter med 
psykisk ohälsa. 
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Poggenpoel, M, 
Myburgh, C.P.H & 
Morare, M.N. (2011) 
 
Registered nurses 
experiences of interaction 
with patients with 
mental health challenges 
in medical wards in 
Johannesburg 
Journal of nursing 
Nursing Management 

Syftet med studien är att 
undersöka och beskriva 
sjuksköterskors upplevelser 
att integrera med patienter 
med psykisk ohälsa på en 
medicinsk vårdavdelning på 
ett allmänsjukhus i 
Johannesburg. 

Kvalitativ studie. 
8st sjuksköterskor 
deltog i studien. 
Individuella intervjuer 
gjordes som bandades 
och transkriberades. 
Fältanteckningar 
analyserades med hjälp 
av Tesch’s metod. 

Resultaten av studien 
visade att 
sjuksköterskorna 
upplevde ett missnöje 
och rädsla när de 
interagerar med 
patienter med psykiska 
hälsoproblem.  Orsaken 
till rädsla i vårdandet 
ligger nog till grund i 
bristande kunskap hos 
sjuksköterskor. 

Sharrock, J & Happell, B 
(2006) 
Competence in providing 
mental health care: a 
grounded theory analysis 
of nurses’ experiences. 
Australian Journal of 
Advanced Nursing 
 

Syftet med studien är att få 
fram sjuksköterskors 
upplevelerse att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa. 

Kvalitativ studie. Data 
insamlades genom 
semi-strukturerade 
intervjuer av fyra 
stycken sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna 
upplever att de saknar 
kompetens för att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa. Viljan att ge 
adekvat vård finns, men 
resurser och kunskap är 
bristande. Vården 
fokuserar på det 
somatiska. 

Zolnierek, C.D & 
Clingerman, E.M (2012) 
 
A Medical–Surgical 
Nurse’s Perceptions of 
Caring for a Person With 
Severe Mental Illness. 
Journal of the American 
Psychiatric Nurses Asso-
ciation 

Syftet med student är att 
undersöka sjuksköterskors 
upplevelse att vårda 
patienter med svår psykisk 
ohälsa på en medicinsk-
kirurgisk avdelning i USA. 

Kvalitativ beskrivande 
studie. Intervju av en 
sjuksköterska som tagit 
hand om svårt psykisk 
sjuka vuxna patienter 
på en medicin-kirurgisk 
avdelning. 

Sjuksköterskans 
upplevelser sattes in i 
olika teman och känslor; 
obehag, spänning, 
okunskap och svårighet. 
Känslan av att ha 
bristfällig kunskap och 
rädsla för patienterna. 
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