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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem världen över och i Sverige har det 

framkommit att patienter med psykisk ohälsa har sämre förutsättningar för att få ett adekvat 

omhändertagande vid somatisk sjukdom, och att allmänsjuksköterskor gör skillnad i 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat att 

allmänsjuksköterskor har haft en ytlig förståelse för psykisk ohälsa och haft svårigheter att 

bedöma vad som är somatiskt och vad som är psykiskt. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva vilka faktorer som allmänsjuksköterskor upplever påverkar deras bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk sjukvård. Metod: En allmän litteraturstudie. 

Resultat: Faktorer som påverkade allmänsjuksköterskors bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa identifierades i fyra teman: Rädslor, tid, psykisk ohälsa i somatisk kontext 

samt kompetens. Slutsats: Det krävs mer utbildning för allmänsjuksköterskor i områden som 

berör bemötandet och omvårdnad gentemot patienter med psykisk ohälsa, och det krävs mer 

utbildning för att reducera sjuksköterskors rädslor genom att öka förståelsen för patienternas 

beteende. Klinisk betydelse: Genom att bli medveten om kunskapsbristen så kan det leda till 

ett mer reflekterande förhållningssätt över hur man bemöter och uppfattar patienter med 

psykisk ohälsa vilket kan möjliggöra att utöka vidare kunskap. 

Nyckelord: Allmänsjuksköterskor, bemötande, psykisk ohälsa, somatisk sjukvård 
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ABSTRACT 

Background: Mental health is a public health problem worldwide and in Sweden there is 

awareness that health care contributes to poorer care of patients with mental illness, which for 

instance is verified by general nurses who have made difference in the care of patients with 

mental illness. Overall, previous research has shown that nurses have had a superficial 

understanding of mental illness which has led to difficulties to estimate what is somatic and 

what is mental. Patients with mental disorders are a vulnerable group which been exposed by 

stigmatization and studies have shown that it reflects the nurse and patient relationship in the 

performance of the nursing care. Aim: The aim of this study was to describe the factors that 

general nurses experience affects their treatment of patients with mental illness who are 

searching for somatic health care. Method: A literature review. Results: Factors affecting 

general nurse’s treatment of patients with mental illness identified four themes: Fears, time, 

mental illness in a somatic context, and competence. Conclusion: It requires more training for 

general nurses in areas related to treatment and care towards patients with mental illness, and 

more training is required to increase nurse´s understanding of patients behavior to reduce 

nurse’s fears. Clinical significance: By becoming aware of the lack of knowledge it can lead 

to a more reflective approach over how to respond and perceive patients with mental illness, 

which could enable to strengthen further knowledge. 

Keywords: General nurses, treatment, mental illness, somatic health care 
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INLEDNING 

Under utbildningen påpekas ofta att sjuksköterskan ska se till hela människan och ha ett 

personcentrerat förhållningsätt. Detta överensstämmer inte med det som upplevts i 

verkligheten gentemot patienter med psykisk ohälsa. Utifrån egna erfarenheter har det 

observerats och reflekterats över allmänsjuksköterskors brister i bemötandet av patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska sjukvården. Det upplevs att människor som drabbas av 

somatiska sjukdomar är mer accepterade och psykisk ohälsa anses som något skrämmande där 

okunskap är en bidragande faktor. Detta kan leda till att personer med psykisk ohälsa döljer 

och undviker att prata om sina problem. Stigmatiserande attityder kan också leda till 

svårigheter i relationen mellan sjuksköterska och patient vilket i sin tur kan påverka 

omvårdanden negativt.  
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BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 

World Health Organization [WHO] (2016) beskriver psykisk hälsa som en viktig del i 

människans liv och hälsa som ett tillstånd av ett totalt psykisk och fysiskt välbefinnande, 

vilket inte behöver innebära en avsaknad av sjukdom (ibid). Dock drabbas många människor 

av psykisk ohälsa och begreppet kan vara svårdefinierat (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Övergripande kan lättare psykisk ohälsa definieras som ett samlingsnamn för oro, ångest, 

sömnsvårigheter, nedstämdhet och stress. Svårare psykiska sjukdomar kan benämnas som ett 

samlingsbegrepp vilket omfattar schizofreni, depression, ätstörningar och bipolär sjukdom 

(Socialdepartementet, 2012; Öjehagen, 2014).  

Nedan kommer definitionen av lättare psykisk ohälsa och svårare psykisk sjukdom benämnas 

som psykisk ohälsa utifrån det som sammanfattats av texten ovan. 

 

Psykisk ohälsa internationellt  

Internationellt uppnår inte hälso-och sjukvården de krav på behandling som psykisk ohälsa 

kräver, då tillgången på behandling inte uppfyller det behov som finns trots att det anses vara 

ett folkhälsoproblem (WHO, 2013). 76-85 procent av personer med psykisk ohälsa i låg- och 

medelinkomstländer får inte den behandling som krävs och motsvarande siffra i 

höginkomstländer är 35-50 procent. Det finns evidens för att människor med psykisk ohälsa 

är en utsatt och sårbar grupp (Mårtensson, Jacobsson & Engström, 2014; Robson, Haddad, 

Gray & Gournay, 2013; WHO, 2010). Depression, schizofreni och bipolär sjukdom är de tre 

sjukdomarna som är placerade bland dom tio största orsakerna till psykisk 

funktionsnedsättning (WHO, 2010) och depression tros vara den vanligaste sjukdomen i 

utvecklingsländer år 2020 (Europeiska gemenskapens kommission, 2005; WHO, 2008; WHO, 

2010). WHO rapporterade år 2015 att människor världen över som lider av psykisk ohälsa, 

blir utsatta för stigmatisering och diskriminering (WHO, 2015). Människor utsätts för 

kränkningar genom att låsas in på institutioner, utsätts för psykiska, fysiska och sexuella 

övergrepp vilket i vissa länder negligeras av hälso-och sjukvård och av samhället (ibid). 

Enligt Ross och Goldner (2009) så återfinns även negativa attityder hos hälso-och 

sjukvårdspersonal som kan jämföras med den allmänna befolkningens stigmatiserande 

attityder av personer med psykisk ohälsa. Robson et al. (2013) beskriver att konsekvenserna 
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av bristen på adekvat vård leder till att människor med psykisk ohälsa har en högre mortalitet, 

vilket även kan styrkan av WHO (2015). Vidare anser WHO att länder världen över behöver 

stärka hälso-och sjukvårdens tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa, öka människor 

rätt till autonomi och delaktighet gällande beslutsfattningen kring hälso-och sjukvård (ibid). 

Robson et al. (2013) beskriver att det krävs stora förändringar i utbildningen internationellt 

och att sjukvården övergripande måste anpassas för att kunna motsvara de krav som ställs 

utifrån befolkningens behov som lider av psykisk ohälsa. År 2013 upprättade WHO en 

handlingsplan för åren 2013-2020 vilken syftar till att stärka människor med psykisk ohälsa 

och deras rättigheter (WHO, 2013). Handlingsplanen kräver en förändring gällande attityder 

som stigmatisering och diskriminering. Målen är bland annat att förstärka och effektivisera 

ledning och styrning, förstärka kunskap och lyhördhet i samhället samt att genomföra 

strategiska hälsofrämjande och förebyggande åtgärder av psykisk ohälsa.  

År 2005 rapporterades att var fjärde människa i Europa drabbades av psykisk ohälsa någon 

gång under livet (Europeiska gemenskapens kommission, 2005), samt att förekomst av 

stigmatisering och diskriminering gentemot personer med psykisk ohälsa stred mot de 

mänskliga rättigheterna (ibid). Psykisk ohälsa orsakar stort lidande, dels för individerna själva 

men även för deras närstående samt samhället (WHO, 2008). EU:s medlemsstater prioriterade 

år 2008 på fem områden kring psykisk ohälsa: Depression och suicid, där de vill förbättra 

utbildningen av vårdpersonal; Psykisk hälsa gentemot unga, där de ville utöka 

föräldrautbildningen för att fånga upp unga med riskfaktorer; Mental hälsa på arbetsplatser, 

där de ville fokusera på en kunskapsökning kring psykisk ohälsa för att minska 

sjukskrivningstiden; De ville också fokusera på områden som berörde bekämpandet av 

stigmatisering och social isolering (ibid). Stigma och social utestängning är riskfaktorer och 

konsekvenser av psykisk ohälsa, vilket riskerar att skapa barriärer för hjälpsökande (Sickel, 

Seacat & Nabors, 2014; WHO, 2008).  

Nationellt perspektiv 

Nationellt har den psykiska ohälsan ökat sedan början av 1990-talet (Socialdepartementet, 

2012). Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat likväl som efterfrågan av 

psykisk vård (ibid). Nära 20-40 procent av den vuxna befolkningen uppger att de någon gång 

under sitt liv drabbats av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2015; Hedelin, Jormfeldt  & 

Vedberg, 2009). Psykisk ohälsa är bland de vanligaste orsakerna till ohälsa och 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2013) 
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och Socialdepartementet (2012) påpekar också att patienter med psykisk ohälsa har sämre 

förutsättningar för att få ett adekvat omhändertagande vid somatisk sjukdom samt sämre 

omvårdnad (ibid). Personer som drabbas av psykisk ohälsa har en ökad dödlighet i somatiska 

sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, infektioner och luftvägs-sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2013; Socialdepartementet, 2012; Socialstyrelsen, 

2014a; Socialstyrelsen, 2014b; Socialstyrelsen, 2016; Vårdanalys, 2014). Enligt 

Socialstyrelsen (2014) har endast ett fåtal av Sveriges landsting vidtagit åtgärder inom den 

somatiska vården för att förebygga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar hos patienter 

med psykisk ohälsa. Det har också visat sig att dessa patienter krävt fler slutenvårdstillfällen 

jämfört med personer utan psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013; Socialstyrelsen, 2014a). 

Generellt har överlevnaden ökat bland den totala befolkningen i Sverige men inte hos 

personer som lider av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). Patienter med psykisk ohälsa 

som drabbas av hjärtinfarkt eller stroke har en högre dödlighet jämfört med drabbade som inte 

har psykisk ohälsa. 

Omvårdnad i en somatisk kontext 

Tidigare studier har visat att vissa sjuksköterskor har haft en ytlig förståelse för psykisk 

ohälsa samt svårigheter i att bedöma och identifiera vad som är somatiskt och vad som är 

psykiskt när patienterna sökt vård (Giandinoto & Edward, 2014; Nyström, 2003). 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift att utforma omvårdnaden att bli personcentrerad och att 

patienten möjliggörs delaktighet i sin vård (Skärsäter, 2009). Omvårdnaden kan innefatta 

insatser som ska stärka patienters självkontroll, hjälpa dem att finna strategier att hantera sin 

sjukdom samt att medvetet ta tillvara på personens resurser (ibid). Kristiansen, Hellzen och 

Asplund (2009) beskriver att sjuksköterskor som skapade en relation till patienten ledde till att 

patienterna upplevde en känsla av förtroende och trygghet. Motivation och strategier för att 

uppmuntra patienter var ett verktyg som sjuksköterskor använde sig för att stärka patienternas 

autonomi vilket krävde återkommande tålamod och kreativitet (ibid). För att sjuksköterskor 

ska kunna hjälpa patienter att behålla deras värdighet behövs modet att vara närvarande vilket 

kan innebära att de sätter sig ner med patienterna och visar att de har tid att lyssna på deras 

historia (Lindwall, Boussaid, Kulzers & Wigerblad, 2012). Om en patient får dela sin oro, 

rädsla och sorg kan en förståelse uppstå dem emellan som kan lindra patientens lidande (ibid). 

Trots detta så har tidigare forskning visat att sjuksköterskor gjort skillnad i omvårdnaden av 

patienter med psykisk ohälsa och patienter med somatiska sjukdomar, något som har varit 
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missgynnande för patienterna med psykisk ohälsa då deras omvårdnad har blivit eftersatt och 

underprioriterad (Ross & Goldner, 2009). Studier har även beskrivit att patienter känt sig 

diskriminerade inom den somatiska sjukvården, att personalen bara såg till den psykiska 

sjukdomen och inte till de somatiska besvären som var den primära sökorsaken (Centrum för 

evidensbaserade psykosociala insatser [CEPI], 2012; Clark et al., 2007; Clark et al., 2014; 

Liggins & Hatcher, 2005). Psykisk ohälsa kan medföra att patienter riskerar att bli definierade 

av sin diagnos, vilket kan leda till att sjukdomen döljer människan, både från omgivningen 

men även av patienten själv (Skärsäter, 2009). Många sjuksköterskor upplevde att det var 

svårt att identifiera patienters behov (Clark et al., 2007; Clark et al., 2014; Giandinoto & 

Edward, 2014; Hardy, 2012; Harrison, 2007; Liggins & Hatcher, 2005; Ross & Goldner, 

2009; Van Der Kluit & Goossens, 2011) och patienter beskriver att de kände sig misstrodda 

och inte togs på allvar. Clarke et al. (2007) beskriver att patienter upplevde att har de en gång 

fått en psykiatrisk sjukdom, kommer de alltid bli identifierad med den, oavsett sökorsaken 

inom den somatiska sjukvården. 

 

Stigmatisering och bemötande 

Enligt Nationalencyklopedin är stigmatisering en term för social stämpling 

(Nationalencyklopedin [NE], 2016a) och stigmatisering är enligt samhällsvetenskapen en 

stämplingsteori som handlar om sambandet mellan avvikande beteende och samhällets 

reaktion (NE, 2016b). Lilja och Hellzén (2014) beskriver det som en negativ eller stereotyp 

uppfattning, en uppfattning om att något inte är normalt och fördomar som en person, ett 

samhälle eller grupp upplever gentemot något, någon eller en hel grupp (ibid). Stigmatisering 

och negativa attityder från samhället är vanligt gentemot patienter med psykisk ohälsa och 

kan också ses hos hälso- och sjukvårdspersonal (Clarke, et al, 2014; Küey, 2008: Ross & 

Goldner, 2009). Bemötande handlar om hur en patient känner sig mottagen (Fossum, 2013), 

och negativa attityder, som orsakats av stigmatisering, kan ge en negativ upplevelse och att 

patienter med psykisk ohälsa undviker att söka vård (Schafer, Wood & Williams, 2011). 

Socialdepartementet (2012) skriver i sin rapport att samhällssynen kring personer med 

psykisk ohälsa kan vara stigmatiserande och personer med psykisk ohälsa har vittnat om att 

de upplever en attityd som är nedlåtande, dömande och vissa situationer kränkande (ibid). 

Detta sammantaget att personer med psykisk ohälsa kan ha en låg självkänsla och livskvalité 

leder till att de inte får den behandling som de har behov av (Küey, 2011). 
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Tidvattenmodellen 

Den teoretiska referensramen kommer ha sin utgångspunkt i Phil Barker teori - 

tidvattenmodellen. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver utifrån Barker att 

sjuksköterskan ska utgå från ett helhetsperspektiv av patienten och bör ha ett förhållningssätt 

att göra det som krävs i situationen genom att visa engagemang i relationen och inte enbart 

fokusera på medicinsktekniska moment. Det är människan som är i fokus för omvårdnaden 

och inte patienterna och deras symtom. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att 

patienter som diagnostiserats med en psykiatrisk diagnos, eller andras tro att någon har en 

psykisk sjukdom, inte definierar vem personen är. Det personen berättar om själv, är vad som 

definierar den unika individen .  

Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) genomsyras Barkers teori av tio förpliktelser som 

ska vara utgångspunkten i omvårdnaden och möjliggöra uppbyggandet av relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Patientens berättelser, vilket innefattar språket och erfarenheter, bör 

ses som en essentiell del i omvårdnaden och även upplevelser av hälsa och lidande ska tas i 

beaktande. Patienten har själv kunskapen om vad som anses vara till rätt hjälp för att kunna gå 

vidare i återhämtningsprocessen (ibid), vilket Barker och Buchanan-Barker (2005) menar inte 

handlar om att bota patienten, utan att följa upp personen. Sjuksköterskan bör genom 

engagemang, erbjuda den hjälp patienten själv anser sig behöva för sin återhämtning (ibid). 

Det är av vikt att sjuksköterskan är ödmjuk och inte ser sig själv som den främsta experten 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). När sjuksköterskan visar intresse för patientens 

berättelse så erkänns patienten som expert vilket skapar resurser för en god omvårdnad. 

Barker och Buchanan-Barker (2005) och Wiklund Gustin och Lindwall (2012) anser att 

kärnan i omvårdnaden är att vårda med patienterna- caring with, i stället för att vårda för 

patienterna- caring for. Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver att när sjuksköterskan 

involveras med patienterna så skapas möjligheter att dela erfarenheter och upplevelse. Genom 

att balanserar relationen så kan sjuksköterskan undvika att bli sympatisk med patienten, vilket 

kan minimera risken att gå ner sig i patienters upplevelser och erfarenheter. Det innebär att 

sjuksköterskan lär sig att bli involverad i patienten, utan att riskera den egna emotionella 

säkerheten. Barker anser att det kan vara svårt, eftersom det inte är något som sjuksköterskan 

kan lära sig genom att läsa böcker. Det är något som måste läras genom att möta människorna 

i verkligheten, vilket kan ske om sjuksköterskan blir närvarande med patienten genom att visa 

att de inte känner en rädsla inför att ´get into the swim´ med dem. Genom att se omvårdnaden 
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som en pardans mellan sjuksköterska och patient i relation till varandra, kan detta möjliggöras 

(ibid). Tiden är en gåva som tillbringas tillsammans med patienten och ska ses som en resurs i 

omvårdnaden då sjuksköterskan får möjligheten att lära känna patienten (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Om sjuksköterskan intar en roll som egen expert, riskerar relationen, att 

hamna i obalans och patienten kan känna sig maktlös. Barker och Buchanan-Barker (2005) 

menar att någon annans erfarenheter inte fullt ut kan förstås, då vi endast hör ekon från våra 

egna erfarenheter, vilket kan leda till att vi tror oss förstå den andre, men Barker anser att det 

är en illusion. För att förstå psykisk sjukdom till fullo måste sjukdomen själv upplevas. De 

som aldrig upplevt hur det är att vara psykisk sjuk kan enligt Barker, endast visa empati. 

Barker beskriver att sjuksköterskor försöker anpassa sig efter deras bästa förmågor och så 

mycket som de vågar gentemot patienter med psykisk ohälsa, eftersom patienterna är de enda 

som verkligen vet hur det är. Det finns mycket som sjuksköterskan kan lära från patienterna 

med psykisk ohälsa och från erfarenheterna som sjuksköterskan får genom att arbeta dem 

(ibid). Barker och Buchanan-Barker (2005) betonar att det sjuksköterskan behöver veta, finns 

i den ömsesidiga relationen. Då de aldrig kan veta vad människor egentligen upplever, så är 

det av vikt att bedriva omvårdnaden tillsammans med patienten för att få en ökad förståelse 

för patienternas upplevelser och erfarenheter.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem världen över. Människor med psykisk ohälsa har en 

högre mortalitet i somatiska sjukdomar och nationellt har endast ett fåtal åtgärder vidtagits för 

att förebygga dem. Negativa attityder och stigmatisering är vanligt förekommande och kan ha 

en negativ inverkan på omvårdnaden. Allmänsjuksköterskor som vårdat patienter med psykisk 

ohälsa upplever svårigheter att tillgodose deras omvårdnadsbehov, vilket bekräftas av 

patienter som också har upplevt skillnader i bemötandet och att de fått sämre förutsättningar 

för ett adekvat omhändertagande inom den somatiska vården.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer som allmänsjuksköterskor upplever påverkar 

deras bemötande av patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk sjukvård. 
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METOD 

Design 

Studien som gjorts är en allmän litteraturstudie. Kunskapsläget inom ett område med 

frågeställningar och problemområden som är mindre specifika, kan undersökas med hjälp av 

en litteraturstudie (Segersten, 2012). En kunskapsöversikt skapas genom att göra en 

litteraturöversikt över ett omvårdnadsområde eller problemområde inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde (Friberg, 2012a).  

Urval 

För att avgränsa litteratursökningen i den inledande processen använder inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna innefattade allmänsjuksköterskor som arbetade på 

sjukhus med somatisk inriktning dit vuxna patienter med psykisk ohälsa sökte sjukvård. 

Artiklar med vidareutbildade psykiatrisjuksköterskor och psykiatriska vårdinstanser 

exkluderades. Sökningarna begränsades till årtalen 2005-2016 och artiklarna skulle vara peer 

reviewed. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades vilket Borglin (2012) 

beskriver ökar trovärdigheten av studiens resultat. Genom att inkludera både personliga 

upplevelser från kvalitativa artiklar och mätbar data från kvantitativa artiklar, så kan båda 

metodernas begränsningar till viss del utgallras och båda metodernas styrkor kan kvarstå. 

Datainsamlingsmetod 

Första steget under datainsamlingen var att utföra en bred sökning med artiklar som var 

litterature review för att hitta relevanta sökord som tidigare studier används sig av, samt för 

att finna samband i de olika artiklarna med liknande sökord. Till nästa del av 

datainsamlingsmetoden användes en mer strukturerad sökning för att hitta artiklar som 

svarade an på studiens syfte och som skulle uppfylla kriterierna för att ingå som 

resultatartiklar. Med hjälp av den tidigare breda sökningens sökord kunde sökningarna på så 

vis bli mer strukturerade. Datainsamlingen utfördes i databaserna Cinahl complete, den 4 april 

på Karolinska Institutets universitetsbibliotek, och i Ebsco discovery service på Röda Korsets 

Högskola den 8 april. Avsikten var att hitta artiklar som beskrev faktorer som påverkade 

sjuksköterskor bemötande och utifrån det användes MeSH-termerna nursing care, nurses, 

attitudes, discrimination som används när man söker på artiklar som ska beskriva bemötande. 

Eftersom MeSH-termerna begränsade sökningarna som svarade an på syftet kombinerades 

sökningarna med fritext med hjälp av den breda sökningens nyckelord. Fritext bestod av 

termer såsom mental illness, stigma, nurses attitudes, general hospital, caring, somatic care 
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och mental health nurses och stigma towards people with mentall illness. Booelska termer 

användes såsom AND för att inkludera sökord och NOT för att exludera sökord. För att 

exemplifiera en sökning som utfördes i databasen Cinahl Complete användes sökorden mental 

illness AND nursing care (MeSH-term) AND stigma. Sökningen resulterade i 35 stycken 

träffar av vetenskapliga artiklar. Av de 35 träffarna lästes 11 stycken abstract. Utifrån de 11 

lästa abstracten valdes 4 artiklar ut för att helhetsgranskades och som sedan resulterade i att en 

artikel valdes ut att ingå i resultatet se (tabell 1). 

Tabell 1. Sökordmatris 

Sökning Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

1 Cinahl 

Complete 

Mental illness AND nursing care AND 

stigma 

35  11 4 1 

2 Cinahl 

Complete 

Mental illness AND nurses attitues 

AND general hospitals AND caring 

7  6 4 1 

3 Cinahl 

Complete 

Mental illness AND nurses AND 

attitudes AND somatic care 

3 3 1 1 

4 Cinahl 

Complete 

Nursing care AND discrimination AND 

mental illness  

13 4 4 1 

5 Cinahl 

Complete 

Nurses attitudes AND mental illness 

NOT mental health nurses 

59 12 4 1 

6 Cinahl 

Complete 

(Ebsco) 

Nurses attitude AND stigma towards 

people with mental illness 

33 8 3 1 

7 Cinahl 

Complete 

Emergency department AND mental 

illness AND nursing 

20 8 4 1 

8 Cinahl 

Complete 

Emergency department AND Mental 

health AND Nursing AND education 

19 10 2 2 

9 Cinahl 

Complete 

(Ebsco) 

Mental Health AND people with 

mental health issues AND Acute 

hospital AND nurses perception AND 

attitude 

79 21 6 1 

10 Cinahl 

Complete 

(Ebsco) 

Multidisciplinary team AND Mental 

health needs AND education AND 

emergency nurse AND attitude AND 

patient centered care 

35 8 2 1 
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De tio vetenskapliga artiklarna som valdes ut svarade an på syftet och uppfyllde kriterierna 

enligt Forsberg & Wengström (2016) checklista för kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Friberg (2012b) beskriver att texternas kvalitéer bör granskas, vilket är nödvändigt för att få 

klarhet i vad analysen stödjer sig på (ibid). Därefter utfördes en kvalitetsbedömning utifrån 

SBU:s (2014) kriterier för bedömning av vetenskapliga artiklar. Artiklarna rangordnades 

utefter kvalitetsgraderna; av låg, medel och hög kvalité (Tabell 4, Bilaga I).  

 

Dataanalys 

Dataanalysen har gjorts enligt Friberg (2012c). De tio artiklarna som inkluderades i 

litteraturstudien lästes igenom flertalet gånger för att få en förståelse för artiklarnas innebörd 

av bemötandet gentemot patienter med psykisk ohälsa. En sammanställning gjordes av varje 

enskild studies resultat som vidare relaterades till varandra. Varje förekomst av en orsak som 

kunde relateras till bemötande skrevs ner för hand och analyserades noggrant och kritiskt 

individuellt och gemensamt. Orsakerna delades in i subkategorier (tabell 2) som vidare 

kristalliserades ner i fyra större sammansatta teman som beskrev faktorer som påverkade 

sjuksköterskors bemötande. De fyra teman var: rädslor, psykisk ohälsa inom en somatisk 

kontext, tid och kompetens (tabell 3). Den teoretiska referensramen, Phil Barkers 

tidvattenmodell (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012), har 

fått utgöra raster i analysen för att kunna strukturera resultatet och för att ge fynden en större 

betydelse utifrån teorin. 

Tabell 2. Subkategorierna beskriver orsaker som sjuksköterskor upplevde påverkade deras bemötande som under analysen 

sammanställdes till faktorer som beskrivs i fyra teman 

Subkategorier Tema 

Undvikande beteende, psykiatrisk sjukdom, 

oförutsägbarhet, krävande patienter, samarbetssvårigheter, 

fördomar, hot och våld, stigmatisering. 

Rädslor 

  

Helhetsperspektiv, miljö, sökorsak, somatisk synvinkel, 

arbetsuppgifter 

Psykisk ohälsa inom en somatisk kontext 

Arbetsbelastning, stress, avsaknad av stöd, tidskrävande Tid 

Kunskapsbrist, motvilja att vårda, fördomar, 

kommunikationssvårigheter, osäkerhet, utbildning, 

erfarenhet, kunskap 

Kompetens 
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Etiska aspekter 

Samtliga artiklar som valdes ut till resultatet i litteraturstudien är etiskt godkända och 

genomsyras av noggranna etiska överväganden. Enligt Wallengren och Henricsson (2012); 

Forsberg och Wengström (2016) är det av vikt att endast medräkna artiklar som har 

godkännande från etisk kommitté för att öka det vetenskapliga värdet i studien. Forsberg och 

Wengström (2016) anser att undvikandet av att presentera artiklar som inte stödjer forskarens 

åsikt är oetisk och att alla resultat, oavsett om de stödjer hypotesen eller inte, ska presenteras 

(ibid). De artiklar som inte svarade an på syftet, men som ändå vara relevanta för studien, 

inkluderades i bakgrund och diskussion. 
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RESULTAT  

Faktorer som allmänsjuksköterskor upplevde påverkade bemötandet av patienter med psykisk 

ohälsa inom den somatiska vården identifierades i analysen, vilket resulterade i fyra teman 

(Tabell 3). 

Tabell 3 Sammanställning av teman utifrån resultatartiklarna 

        Teman 

 

 

 

Artikelförfattare 

Rädslor  Psykisk 

ohälsa i 

en 

somatisk 

kontext 

Tid Kompetens 

Arnold & Mitchell 

(2008) 

     X    X    X     X 

Björkman et al. 

(2008) 

     X    X         X 

Gerdzt et al. (2012)      X       X      

Goode et al. (2014)      X    X    X     X 

Kerrison & 

Chapman (2007) 

     X       X     X 

Marynowski-

Traczyk & 

Broadbent (2011) 

         X    X     X 

Plant & White 

(2013) 

     X    X         X 

Poggenpoel et al. 

(2011) 

     X    X    X     X 

Reed & Fitzgerald 

(2005) 

 

     X    X         X 

Sharrock & Happell 

(2006) 

        X    X     X 

Rädslor 

Sjuksköterskor ansåg sig ha ett medvetet undvikande beteende gentemot patienterna som led 

av psykisk ohälsa och en andel sjuksköterskor medgav att de aktivt undvek detta 

patientklientel (Kerrison & Chapman, 2007; Reed & Fitzgerald, 2005) vilket bekräftas av 

Björkman, Angelman och Jönsson studie från (2008) där 34 procent av deltagande 

sjuksköterskor uppgav att de medvetet undvek patienter med psykisk ohälsa (ibid). Detta 

resulterade i att det blev svårt att etablera goda möten (Reed & Fitzgerald, 2005; Poggenpoel, 

Myrburg & Morare, 2011). Genom att patienterna undveks så ansåg sjuksköterskorna att den 

utebliva omvårdnaden orsakade ett stort lidande då de försummade den vård som kunde ha 

varit fördelaktig för patienterna (ibid). Studierna visade att det undvikande beteendet hade 
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med sjuksköterskors rädslor gentemot patienter med psykisk ohälsa att göra (Goode, Melby & 

Ryan, 2014; Kerrison & Chapman, 2007; Reed & Fitzgerald, 2005). Enligt Björkman et al. 

(2008) så ansåg 40 procent av sjuksköterskorna, att patienter med schizofreni, var den grupp 

som främst bidrog till rädslor och 75 procent av sjuksköterskorna upplevde denna 

patientgrupp som farlig (ibid). Trots att sjuksköterskor kände rädsla gentemot patienterna, 

samt uppfattningar att patienterna var aggressiva och våldsamma, så var det flera 

sjuksköterskor som uppgav att de inte undvek patienterna, men att deras upplevelse av rädsla 

ändå påverkade omvårdnaden (Kerrison & Chapman, 2007; Gerdtz, Weiland, Jelinek, 

Mackinlay & Hill, 2012; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). Poggenpoel et al. 

(2011) beskrev även att patienter med psykisk ohälsa upplevdes som oförutsägbara och mer 

krävande än andra patienter, vilket också framkom i studien av Björkman et al. (2008) där 

37,6-69,5 procent ansågs oförutsägbara och 28,6-55,5 procent ansågs krävande. Enligt Arnold 

och Mitchell (2008) ansågs sjuksköterskor vara tveksamma till att ställa frågor kring den 

psykiska ohälsan då det skulle kunna resultera i att de skulle få fler problem att ta itu med. 

Patienter beskrevs som svåra att samarbeta med (Arnold & Mitchell 2008; Poggenpoel et al., 

2011; Reed & Fitzgerald, 2005) och bland de som upplevdes som verbalt och fysiskt 

aggressiva, ansåg sjuksköterskorna att kontrollera ett avvikande beteende inte var deras 

primära arbete (Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). De ansåg att deras 

grundläggande arbetsuppgift var att vårda patienter med somatiska sjukdomar (Kerrison & 

Chapman, 2007; Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005).  

Psykisk ohälsa inom en somatisk kontext 

Sjuksköterskor upplevde att arbetsmiljön var en stressfaktor att och att det fokuserades på 

patienterna ur den somatiska synvinkeln (Sharrock & Happell, 2006). Dock poängterades det 

att det är omöjligt att göra skillnad på kropp och själ och att patienter skall ses ur ett 

helhetsperspektiv. Arbetsmiljön gjorde det svårt att förena psykisk omvårdnad med somatisk 

sjukvård (ibid). Poggenpoel et al. (2011) studie beskriver att sjuksköterskor ansåg att 

sjuksköterskor inom somatiska vården är utbildade för att vårda patienter med somatiska 

besvär, medan psykiatrisjuksköterskor ska vårda patienter med psykiska besvär. Enligt Plan 

och White (2013) påverkade sjuksköterskornas osäkerhet omvårdnaden genom att inte veta 

vad patienterna egentligen sökte för. De upplevde att antingen så sökte patienterna för 

symtom som den psykiska ohälsan kunde ha medfört eller att patienterna var 

uppmärksamhetssökande.  
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Patienter med psykisk ohälsa var inte lika enkla att vårda som patienter med somatiska besvär, 

då de somatiska besvären kan ses objektivt, till skillnad från psykiska besvär, som ses 

subjektivt och oftast ur patientens perspektiv (Arnold & Mitchell, 2008; Goode et al., 2014; 

Marynowzki Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013; Poggepoel et al., 2011; Reed 

och Fitzgerald, 2005;). Det primära var inte att vårda den psykiska ohälsan inom den 

somatiska vården, utan fokus låg på patienter med somatisk problematik (ibid), vilket också 

bekräftas av Björkman et al. (2008), där 34 procent av sjuksköterskorna ansåg att det inte 

ingick i deras arbetsuppgifter (ibid). En orsak som sjuksköterskor ansåg gav en eftersatt 

omvårdnad var vilken typ av psykisk sjukdom patienterna hade (Goode et al., 2014). Patienter 

som led av schizofreni ansågs ha sämre compliance (ibid) och 47 procent av sjuksköterskorna 

var tveksamma till patienternas chans för tillfrisknande (Björkman et al., 2008). 

Tid 

Sjuksköterskor som tog sig tid att försöka förstå patienterna ur ett helhetsperspektiv upplevde 

att det blev en bättre omvårdnad (Arnold och Mitchell, 2008; Godde, Melby & Ryan, 2014; 

Marynowzki Traczyk & Broadbent, 2011). Tiden ansågs vara viktig för utförandet av 

omvårdnaden. Eftersom sjuksköterskorna ansåg att arbetsbelastningen generellt var hög, så 

fanns inte tiden att sätta sig ner med patienterna. Resultatet blev att de emotionella behoven 

eftersattes. Sjuksköterskor hade svårt att etablera goda möten med patienterna, eftersom 

sjuksköterskorna uppfattades som stressade och inte var närvarande (ibid). Tiden inverkade 

även på bedömningarna av patienterna, vilket ledde till en eftersatt omvårdnad (Gerdtz el al., 

2012; Goode, Melby & Ryan, 2014; Kerrison & Chapman, 2007; Poggenpoel et al., 2011; 

Sharrock & Happell, 2006). Avsaknad av stöd från ledningen i den upplevda stressade miljön, 

arbetsbelastningen, antal patienter och organisationens fokus på somatisk omvårdnad, var 

faktorer som påverkade sjuksköterskors förmåga att uppmärksamma de psykiska behoven 

som patienterna upplevde och hade signifikant betydelse när det kom till utförandet av 

omvårdnaden (Poggenpoel et al., 2011; Sharrock & Happell, 2006). Trots att tiden många 

gånger räckte till så ansågs patienter med psykisk ohälsa mer tidskrävande och i vissa 

avseenden var de en börda för personalen (Arnold och Mitchell, 2008; Poggenpoel et al., 

2011; Sharrock & Happell, 2006) vilket ledde till att patienters omvårdnad ansågs bli 

försummad på grund av den tid patienter med psykisk ohälsa krävde (Poggenpoel et al., 

2011).  



17 

 

Kompetens 

Sjuksköterskor beskrev ett behov av att vilja hjälpa patienterna, men bristen på kunskap kring 

sjukdomarnas innebörd, omvårdnad och behandling försvårare bemötandet gentemot dem 

(Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). I majoriteten av 

alla studier så uttryckte sjuksköterskor att de behövde mer kunskap och utbildning gentemot 

denna patientgrupp för att kunna utföra en god och säker omvårdnad (Arnold & Mitchell, 

2008; Kerrison & Chapman, 2007; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 

2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006). På 

grund av den bristande kunskapen så uttryckte sjuksköterskor en motvilja att vårda 

patienterna eftersom de upplevde att patienterna var mer komplexa (Goode et al., 2014; Reed 

& Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskor i två studier ansåg att deras utbildning givit dem 

generella psykiatriska kunskaper (Goode et al., 2014; Sharrock & Happell, 2006) och att de 

sjuksköterskor som hade någon form av tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa försåg dem med 

mindre negativa attityder, vilket ledde till att de fick en större förståelse utav patienterna och 

att deras fördomar minskade (Björkman et al., 2008; Goode et at., 2014; Plant & White, 

2013). Många sjuksköterskor beskrev att de hade mer behov av utbildning än den som erhölls 

under grundutbildningen (Sharrock & Happell, 2006) och bristen på utbildning resulterade i 

interaktionssvårigheter med patienterna (Poggenpoel et al., 2011). Plant och White (2013) 

beskriver dock att vissa sjuksköterskor uttryckte att de inte var säkra på att de ville fullfölja en 

fortbildning som erbjöds av arbetsgivaren. De ansåg att patienter med psykisk ohälsa tillhörde 

vidareutbildade psykiatrisjuksköterskors kompetensområde. Sharrock och Happell (2006) 

studie beskriver att sjuksköterskor hade en känsla för engagemang, men att de upplevde en 

djup oro för patienterna relaterat till bristen på omvårdnaden. Deras expertis var begränsad 

jämfört med specialistsjuksköterskorna och Reed och Fitzgerald (2005) menar att 

sjuksköterskorna kände sig oförmögna att klara av de arbetsuppgifter som krävdes, vilket 

begränsade deras förmåga att hjälpa patienterna (ibid). Bristen på utbildning ledde till 

kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskorna och patienterna, vilket var ytterligare ett 

skäl till en försämrad omvårdnad (Goode et al., 2014; Kerrison & Chapman, 2007; Plant & 

White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Urvalet bestod av 9 kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel. I kvalitativa studier är det 

oftast färre deltagare tillskillnad från kvantitativa studier (Henricson & Billhult, 2012). 

Eftersom urvalet kanske inte anses vara tillräckligt stort så kan det var svårt att dra slutsatser 

och på så vis blir resultatet inte generaliserbart utan snarare överförbart. Dock så gav de 

kvalitativa artiklarna beskrivande erfarenheter från mindre antal sjuksköterskor än den 

kvantitativa med frågeformulär. Då det ändå inkluderats mestadels kvalitativa artiklar med 

upplevda och beskriva erfarenheter så beskriver Henricson och Billhult (2012) att det varken 

finns en fullständig realitet eller felaktighet i en upplevd erfarenhet. Fördelen med kvalitativa 

artiklar är att deltagarna som har erfarenhet av fenomenet väljs ut då de kan ge beskrivande 

och upplevda berättelser (ibid). Att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

beskriver Borglin (2012) som en fördel, då det förstärker trovärdigheten och ger en stegvis 

ökning av kunskap om till exempel forskningsfrågan går ut på att förstå sjuksköterskans 

attityder inom området omvårdnadsforskning och hur det kan implementeras i 

omvårdnadsarbetet. Kvantitativa artiklar har inte inkluderats i den mängd Borglin (2012) 

beskriver som en fördel, men efter reflektion kunde den kvantitativa artikeln ändå bedömas 

vara relevant och av hög kvalité, för att besvara syftet, varför den ändå inkluderades i 

resultatet. 

Litteratursökningen genomfördes där artiklarna granskades med fyra ögon vilket gav två 

perspektiv. Analysen genomfördes både individuellt och gemensamt av alla artiklar vilket 

Henricson (2012) anser stärker resultatets trovärdighet. Texternas tolkningar diskuterades och 

reflekterades över för att få en helhet vilket resulterade i likvärdig syn på ämnet och vad det 

bör innehålla. Henricson (2012) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) 

beskriver att då analys görs av samtliga artiklar av båda författarna och de finner samma 

resultat så ökar reliabiliteten. Trovärdigheten kan även öka om någon utomstående har 

granskat resultatbeskrivningarna (ibid) vilket i denna litteraturstudie har gjorts av handledare 

och studiegrupp, dock kan ett oerfaret öga omedvetet kan ha influerat processen. Då de har 

egna erfarenheter ifrån ämnet, kan det leda dem åt ett spår vilket kan göra att de omedvetet 

letar efter material som styrker författarnas erfarenheter och hypoteser. Å ena sidan menar 

Henricson (2012) att genom tillsammans diskutera och reflektera över material som tagits 

fram så kan det minska risken för att påverka resultatet. Å andra sidan så har det inte 
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inkluderats artiklar som presenterar ett resultat i positiv riktning och Forsberg och Wengström 

(2016) anser att det kan vara oetiskt att inte presentera artiklar som inte stödjer forskningens 

åsikt och att det kan finnas en risk för bias (ibid).  

Studiens artiklar innehåller resultat från olika länder och då menar Willman et al. (2016) att 

om inklusionskriterierna, undersökningsgrupperna och syftena är likvärdiga så behöver inte 

trovärdigheten minska och det går bra att inkludera artiklarna. Henricson (2012) menar dock 

att likheter och skillnader i sjukvårdssystemet länderna emellan bör tas i beaktande, då det kan 

vara skillnader i utbildning, kulturer och vidare fundera på möjligheten att applicera resultatet 

i Sverige (ibid). Det kan vara en styrka att artiklarna kommer från olika länder eftersom det 

speglar olika perspektiv. Eftersom WHO beskriver att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem 

så är det av betydelse att hitta artiklar ifrån hela världen. 

Sökningar utfördes främst i databasen Cinahl och några enstaka sökningar utfördes i Ebsco. 

Henricson (2012) beskriver för att öka validiteten och finna relevanta artiklar är det till fördel 

att söka i flera databaser med omvårdnadsfokus (ibid), vilket kunde ha tagits i beaktande då 

författarna kunde ha hittat fler relevanta artiklar. 

Det som avsåg att undersökas med studien har undersökts. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras med utgångspunkt från tidigare forskning och Phil Barkers 

teori (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) utifrån fynd som 

anses betydelsefulla för omvårdnaden. 

När rädslorna påverkar sjuksköterskans förhållningssätt 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade ett undvikande förhållningssätt på grund av deras 

negativa uppfattningar och rädslor för patienter med psykisk ohälsa. Förhållningssättet kan 

leda till svårigheter att bedriva en fullgod omvårdnad vilket bekräftas av tidigare och 

nytillkommen forskning som beskriver att negativa attityder är en orsak till bristande 

omvårdnad (Clarke et al., 2014; Küey, 2008; Ross & Goldner, 2009; Schafer et al., 2011). 

Rädslor och uppfattningar kan påverka bemötandet vilket kan resultera i svårigheter att se 

utifrån ett helhetsperspektiv vilket påverkar omvårdnaden. Sjuksköterskans förhållningssätt 
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handlar om hur en patient tas emot genom lyhördhet, förtroende och respekt (Berg, 2010; 

Fossum, 2013) och Barker och Buchanan-Barker (2005) menar om inte sjuksköterskan har det 

förhållningssättet brister helhetsperspektivet (ibid). Tidigare forskning har visat att hälso- och 

sjukvården har flera utmaningar i omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa (Giandinoto 

& Edward, 2014). Om sjuksköterskan har förutfattade meningar om patienternas sätt att 

kommunicera såsom svåra och utmanade, kan relationssvårigheter uppstå (Giandinoto & 

Edward, 2014) och Barker och Buchanan-Barker (2005) betonar att man bör ha respekt för 

patientens sätt att förmedla sig på, och om sjuksköterskan har ett stigmatiserande 

förhållningssätt kan berättelsen omformuleras utifrån sjuksköterskans perspektiv och inte 

patientens (ibid). Stigman har en negativ inverkan på samspelet mellan patienter och 

sjuksköterskor och kan leda till att sjuksköterskor undviker patienter på grund av rädslor eller 

av rädslan att förolämpa dem (Giandinoto & Edward, 2014). På grund av rädslor riskerar 

relationer mellan patient och sjuksköterska utebli, vilket kan leda till ett försämrat samspel. 

Barker och Buchanan-Barker (2005) beskriver att relationen dem emellan bör vara som en 

pardans, eftersom ett undvikande beteende kan leda till att sjuksköterskan mister goda 

kunskaper och erfarenheter kring patienten som kunde ha varit fördelaktig för deras relation 

(ibid). För att förtydliga det Barker och Buchanan-Barker (2005) anser så kan det kopplas till 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap 5, 1 §) att ”hälso-och sjukvården ska genomföras i samråd 

med patienten”, vilket försvåras om sjuksköterskan undviker patienten. 

Sjuksköterskans rädslor kan innebära en risk när de vårdar patienter med psykisk ohälsa 

(Giandinoto & Edward, 2014). Rädslor kan ha signifikant betydelse i genomförandet av 

omvårdnaden då ett utelivet helhetsperspektiv kan resultera i ett lidande. Resultatet visade att 

sjuksköterskor inte ville lägga ner tid på grund av sina rädslor av patienterna men Barker och 

Buchanan-Barker (2005) anser att tiden som sjuksköterskan och patienten delar skapar 

möjligheter till att bygga en ömsesidig relation.  

Svårigheter att se patienterna ur ett helhetsperspektiv 

Resultatet visar att sjuksköterskor gör skillnad på patienter med psykisk ohälsa och patienter 

med somatiska besvär när de söker sig till somatisk sjukvård. Resultatet beskriver även 

uppfattningar som sjuksköterskor hade såsom att allmänsjuksköterskor ska vårda patienter 

med somatiska besvär och psykiatrisjuksköterskor ska vårda patienter med psykiska besvär. 

Tidigare forskning har beskrivit att sjuksköterskor kunde ha svårigheter att förstå vad psykisk 
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ohälsa innebar (Giandinoto & Edward, 2014; Nyström, 2003). Barker och Buchanan-Barker 

(2005) anser att det är av vikt att se hela människan och inte endast till sjukdomen. 

Clarke et al., (2014) beskriver att patienter med psykisk ohälsa söker somatisk sjukvård i 

större utsträckning (ibid). Patienternas sökorsaker varierar från livskriser, suicidförsök och 

psykoser till ångest och självskadebeteende (Clarke et al., 2014; Harrison, 2007). Ett 

omhändertagande av dessa patienter kan vara komplicerat, utmanande och mer tidskrävande, 

som kräver stort engagemang (ibid) vilket överensstämmer med Barker och Buchanan-Barker 

(2005), som anser att sjuksköterskor bör visa ett intresse för patientens berättelser och se till 

personen bakom sjukdomen. Vidare menar Barker att fokus inte endast bör vara på problem 

utan också att se till patientens resurser. Å ena sidan visar resultatet svårigheter att möta 

patienter med psykiska besvär, då sjuksköterskan ansåg att patienterna inte var lika enkla att 

vårda. Oavsett sjukdom ska vården riktas till de som har ett behov, och sjuksköterskor 

ansvarar att tillgodose sårbara gruppers behov av hälsa, genom att visa respekt och 

medmänsklighet (SFF, 2014). Å andra sidan visar Van der Kliut och Goossens (2011) studie 

att sjuksköterskor hade ett mer uppgiftsfokuserat synsätt än att se patienterna som en helhet, 

något som även kan ses i resultatet. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att 

sjuksköterskor inte bara ska genomföra medicintekniska uppgifter utan också vara engagerade 

i hela patienten och se patienten som expert, och genom att använda sig av begreppet ”caring 

with” istället för ”caring for”, så förtydligas att omvårdanden är en ömsesidig angelägenhet 

för dem båda.  

Resultatet beskriver att sjuksköterskor upplevde att om de förstod patienter ur ett 

helhetsperspektiv kunde de bedriva en bättre omvårdnad, vilket överensstämmer med 

Flensner (2012) och Willman (2009), som anser att om människan ska uppnå hälsa ska 

omvårdnad ske från en helhet utifrån kropp, själ och sinne. Enligt Barker och Buchanan-

Barker (2005) är det inte sjukdomen som ska vara i främsta fokus, utan människan ska ses 

som person och inte som patient (ibid). När det ses till alla aspekter, det vill säga att 

människan är en helhet i interaktionen med sjuksköterskan, så ses människan ur ett 

helhetsperspektiv (Barker & Buchanan-Barker, 2005; Hedelin, Jormfeldt & Vedberg, 2009).  
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Utbildningens påverkan på omvårdnaden 

Sjuksköterskor har enligt resultatet beskrivit ett stort behov av mer utbildning, både under 

grundutbildningen och som verksam sjuksköterska. Utbildningen ansågs ha en signifikant 

betydelse för att utförandet av omvårdnaden och bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. 

Enligt Hapell et al. (2014) är utbildning som ges på högskolenivå, integrerat med externa 

föreläsare som har erfarenhet av psykisk ohälsa, en bra metod för att få en förståelse och 

intresse för den psykiska ohälsan.  

Arbetsplatser som tillhandahåller utbildning och stöd inom området psykisk ohälsa, visar på 

en högre förståelse och bättre attityd från sjuksköterskorna gentemot patienterna (Gothefors, 

Adolfsson, Attvall, Erlinge, Jarbin, Lindström & Ösby, 2010; Hardy, 2012; Hardy & Huber, 

2014), och de kan även få en ökad medvetenhet angående den ökade mortaliteten (Gothefors 

et al., 2010; Hardy, 2012; Hardy & Huber, 2014), vilket även beskrivits av WHO (2013) och 

Socialstyrelsen (2014b). Å andra sidan anser Giandinoto och Edward (2014) att trots 

utbildning så kan sjuksköterskan ha en stereotyp syn på patienterna med psykisk ohälsa, en 

syn som Giandinoto och Edward beskriver som är likvärdig med samhällets, såsom dömande 

och stigmatiserande. Dock fanns det sjuksköterskor som ansåg sig ha en positiv attityd 

gentemot patienter med psykisk ohälsa, att de gav omvårdnaden etiskt och ansvarsfullt, men 

de upplevde att det fanns en kunskapslucka för att utföra omvårdanden korrekt (ibid), vilket 

även överensstämmer till viss del med resultatet, där sjuksköterskor ansåg att de hade 

tillräckligt med generella kunskaper kring psykisk ohälsa. Tidigare forskning beskriver också 

att patienter kunde känna avsaknad av erfarenhet och expertis från sjuksköterskor (Clarke et 

al., 2007). Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) är mänskliga fenomen såsom lidande 

och hälsa oförutsägbara. Oavsett utbildning och erfarenhet är alla individer unika och en 

sjuksköterska kan aldrig förutsäga hur en patient bör vara eller kommer vara utifrån en 

psykisk sjukdom. Detta är inget som kan läras ut genom att läsa böcker, utan kan läras genom 

att möta människor i verkligheten, något som kan ske när sjuksköterskan är närvarande med 

patienten. För att förstå psykisk ohälsa så menar Barker och Buchanan-Barker (2005) att 

sjukdomen måste upplevas, eftersom de som aldrig upplevt hur det är att lida av psykisk 

ohälsa kan ha svårigheter att förstå. I alla situationer i mötet med patienten bör man ha ett 

öppet förhållningssätt och vara beredd på det oförutsägbara (ibid). Trots utbildning, så är alla 

möten med patienter unika och sjuksköterskor kan aldrig förutsäga hur en människa förstås. 

Men sjuksköterskor kan skapa sig en förståelse för sjukdomens innebörd och patientens 
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beteende, vilket överensstämmer med Barker och Buchanan-Barker (2005) som menar att 

man bör vara ödmjuk och inte ha förutfattade meningar och att se alla människor som unika. 

Slutsats 

Det krävs mer utbildning för allmänsjuksköterskor i områden som berör bemötandet och  

omvårdnad gentemot patienter med psykisk ohälsa, och det krävs mer utbildning för att 

reducera sjuksköterskors rädslor genom att öka förståelsen för patienternas beteende. Likaväl 

som utbildningen är viktig för en utökad kunskap om psykisk ohälsa, är även närvaron 

essentiell eftersom upplevda erfarenheter av patienter med psykisk ohälsa inte kan läras ut 

genom utbildning. Resultatet visar att en utökad närvaro med patienter med psykisk ohälsa 

kan utveckla goda relationer mellan patient och sjuksköterska, vilket kan leda till att 

sjuksköterskan förstår patienter ur ett helhetsperspektiv och inte endast till den psykiska 

ohälsan och genom det minska patienternas lidande.  

Klinisk betydelse  

Studien kan inspirera allmänsjuksköterskor till ytterligare utbildning kring patienter med 

psykisk ohälsa inom somatisk sjukvård eftersom resultatet visar på behovet av mer kunskap. 

Om detta behov uppfylls så kan måhända en förbättrad omvårdnad komma till stånd, och att 

patienter kan få ett adekvat omhändertagande vid första mötet med somatisk sjukvård. En 

förbättrad omvårdnad kan resultera i kortare och färre sjukvårdstillfällen. Och förbättrad 

kostnadseffektivitet för samhället.  

Förslag på vidare forskning 

Eftersom bemötandet av patienter med psykisk ohälsa är ett väl studerat område så skulle det 

vara intressant att veta om det krävs förbättringar i grundutbildningen. Det skulle vara av 

intresse att göra en studie som syftar till att studera vilken typ av kunskap som hade krävts 

under grundutbildningen för att sjuksköterskor skulle känna sig trygga i sin omvårdnad av 

patienter med psykisk ohälsa. För att besvara frågeställningen; på vilket sätt har 

grundutbildningen haft en betydelse för omvårdnaden när de är verksamma 

allmänsjuksköterskor?, så krävs det att metoden som används är longitudinell. Författarna 

reflekterar över att sjuksköterskestudenter har olika intressen när de söker sig till 

utbildningen. De menar inte att studenterna måste ha ett intresse för psykisk ohälsa men det 

kan vara av vikt att ha en förståelse för psykisk ohälsa då patienterna i allt större utsträckning 

söker sig till den somatiska sjukvården.  
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Författarnas insatser 

Författarna har gemensamt bidragit till lika stort del i arbetet och alla beslut som har tagits har 

skett i samråd med varandra.  
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BILAGA I 
Tabell. 4.  Artikelmatris 

Artikel Syfte Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

enligt 

SBU 

(2014) 

Arnold, M., & Mitchell, T. (2008). Nurse´s perceptions of 

care received by older people with mental health issues in a 

acute hospital enviroment. Nursing older people, 20, 10  

 

Undersöka sjuksköterskors perspektiv 

av vård kring äldre som lider av psykisk 

ohälsa på ett akutsjukhus. 

Kvalitativ metod 

med fokusgrupper 

bestående av 14 

stycken 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskor var dömande gentemot patienter med 

psykisk ohälsa utan att egentligen veta grundorsaken. 

Patienter blir stämplade och utsatta för fördomar. Miljön 

är inte anpassad och det finns en önskan om bredare 

utbildning kring psykisk ohälsa. 

Hög 

Björkman, T., Angelman, T., & Jönsson, M. (2008). 

Attitudes towards people with mental illness: a cross-

sectional study among nursing staff in psychiatric and 

somatic care. Scand J Caring Sci, 22, 170-177. 

 

Undersöka attityder gentemot patienter 

med psykisk ohälsa hos 

allmänsjuksköterskor inom somatiken 

och psykiatrisjuksköterskor inom 

psykiatrin. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

bestående av 120 

stycken 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskor inom somatisk sjukvård hade i högre 

grad negativa attityder mot patienter med psykisk 

ohälsa, de upplevde dem som farliga, läskiga, 

oförutsägbara, krävande och svåra att tala med. Tidigare 

erfarenheter och utbildning visade sig ha betydelse.  

Hög 

Gerdtz, M., Weiland, T., Jelinek, G., Mackinlay, C., & Hill, 

N. (2012). Perspectives of emergency department staff on 

the triage of mental health-related presentations: 

Implications for education, policy and practive. Emergency 

medicine Australasia, 24, 492-500. doi:10.1111/j.1742-

6723.2012.01592.x 

 

Undersöka akutvårdsperonals 

uppfattningar som påverkar 

noggrannheten vid triagering utav 

personer med psykisk ohälsa 

Kvalitativ deskriptiv 

exploraty design 

Med 

semistrukturerade 

intervjuer 

bestående av 16 

stycken 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna i studien kände att de hade en 

begränsad tid och svårigheter att bedöma patienter med 

psykisk ohälsa. Svårigheterna ansågs bero på okunskap 

och brist på utbildning. Sjuksköterskorna gjorde även 

skillnad på patienter med psykisk ohälsa och de 

patienterna med somatiska besvär.  

 

Hög 

  



ii 

 

Artikel Syfte Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

enligt 

SBU 

(2014) 

Goode, D., Melby, V., & Ryan, A. (2014). Management 

of patients with mental health needs. Emergency Nurse, 

22(5), 32-37 6p. doi:10.7748/en.22.5.32.e1337 

 

Undersöka sjuksköterskors 

kunskaper och erfarenheter inom 

akutsjukvården gentemot patienter 

med psykisk ohälsa 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer 

bestående av 10 stycken 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskor hade olika uppfattningar av vad psykisk 

ohälsa berodde på. De beskrev även att tiden inte räckte till 

och att patienter med somatiska besvär skulle prioriteras 

före patienter med psykiska besvär. Rädslor beskrevs utav 

sjuksköterskorna vilket bland annat relaterades till 

okunskap och en önskan utav mer utbildning kring psykisk 

ohälsa för att kunna utföra omvårdnaden nogsamt.  

 

 

Hög 

Kerrison, S., & Chapman, R. (2007). What general 

emergency nurses want to know about mental health 

patients presenting to their emergency department. 

Accident and Emergency Nursing, 15,(1), 48-55. 

doi:10.1016/j.aaen.2006.09.003 

Undersöka allmänsjuksköterskors 

utbildning samt behov utav 

utbildning för att etablera en 

effektiv omvårdnad för patienter 

med psykisk ohälsa 

Kvalitativ metod med 

fokusgrupper och 

semistrukturerade 

intervjuer 

bestående av 12 stycken 

sjuksköterskor 

Omvårdnaden var otillräcklig relaterat till den bristande 

utbildningen och kunskapen som vissa sjuksköterskor 

ansåg sig ha. Sjuksköterskor bedömde också att det fanns 

säkerhetsbrister i miljön samt en oro kring patienter som 

var aggressiva och våldsamma 

Hög 

Marynowski-Traczyk, D., & Broadbent, M. (2011). What 

are the experiences of Emergency Deparment nurses in 

caring for clients with a mental illness in the Emergency 

Deparment. Australasian Emergency Nursing Journal, 14, 

172-179. doi:10.1016/j.aenj.2011.05.003 

 

 

 

Att få en förståelse för 

sjuksköterskornas erfarenheter av 

att vårda patienter med psykisk 

ohälsa på en akutmottagning 

Kvalitativ tolkande 

fenomenologisk analys 

med semistrukturerade 

intervjuer  

bestående av 6 stycken 

sjuksköterskor 

Brist på Tiden och den hektiska miljön ansågs av 

sjuksköterskor ha en negativ påverka på omvårdnaden utav 

patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna hade ett 

behov utav utbildning för att få en förståelse för patienter 

med psykisk ohälsa och deras behov. 

 

. 

Hög 

  



iii 

 

Artikel Syfte Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

enligt 

SBU 

(2014) 

Plant, L-D., & White, J. (2013). Emergency room 

psychiatric services: A qualitative study of nurses´ 

experiences. Issues in Mental Health Nursing, 34, 240-248. 

doi:10.3109/01612840.2012.718045 

 

 

 

 

Att undersöka och beskriva 

akutsjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser kring omvårdnaden 

gentemot patienter med psykisk 

ohälsa. 

Kvalitativ 

undersökning med 

fokusgrupper 

bestående av 10 

stycken 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskor upplevde stora utmaningar gentemot 

patienter med psykisk ohälsan såsom fördomar, känslor av 

okunskap, brist på kunskap och stöd och samordning från 

arbetsgivaren. 

 

Hög 

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 Management, 19, 950-

958. doi:10.1111/j.1365-2834.2011.01300.x 

 

 

Att undersöka och beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av 

integrering och dess utmaningar 

gentemot patienter med psykisk 

ohälsa på en medicinsk avdelning. 

Kvalitativ. 

Beskrivande 

Fenomenologisk 

analys med 

intervjuer 

bestående av 8 

stycken 

sjuksköterskor 

Bristande resurser ansågs av sjuksköterskor orsaka 

missnöje och rädslor i interaktionen med patienter som 

hade psykisk ohälsa. De ansåg att det påverkade 

omvårdnaden negativt. Sjuksköterskorna ansåg även att 

det var en börda att vårda patienter med psykisk ohälsa 

och att de andra patienternas omvårdnad blev eftersatt. De 

hade även svårigheter att integrera med patienterna 

relaterat till bristande kunskap och utbildning. 

Hög 

Reed, F., & Fitzgerald, L. (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, 14, 249-257. 

 

 

 

Undersöka sjuksköterskors attityder 

kring omvårdnaden gentemot patienter 

med psykisk ohälsa, och 

problematiken som påverkar deras 

förmåga att ge vård, och effekterna av 

utbildning, erfarenhet och stöd. 

Kvalitativ deskriptiv 

metod med 

intervjuer 

bestående av 10 

stycken 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskor ansåg att det inte var deras roll att vårda 

patienter med psykisk ohälsa och somliga utav 

sjuksköterskorna  undvek patienterna till viss del. 

Utbildning bidrog till att sjuksköterskor kände sig mer 

bekväma att vårda patienterna. Faktorer som tid, miljö och 

kunskapsbristen gjorde att de kände att de inte kunde 

erbjuda en säker och effektiv vård 

Hög 

  



iv 

 

Artikel Syfte Metod 

 

 

Resultat Kvalité 

enligt 

SBU 

(2014) 

Sharrock, J., & Happell, B. (2006). Competence 

in providing mental health care: A grounded 

theory analysis of nuses’ experiences. Australian 

Journal of Advanved Nursing, 24, 2. 

 

 

 

 

Undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge 

omvårdnad till patienter med 

psykisk ohälsa 

Grounded theory- Constant 

comparative method: 

jämförande analys (kvalitativ) 

med semistrukturerade 

individuella intervjuer 

bestående av 4 stycken 

sjuksköterskor 

Grundutbildningen upplevs utav sjuksköterskor vara otillräcklig 

för att möta patienter med psykisk ohälsa och deras behov. 

Sjuksköterskor kände även att tid och resurser var begränsade 

och en avsaknad av organisatoriskt stöd.  

Hög 

 

 

 

 

 

 


