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SAMMANFATTNING 
Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelse av bemötande från vårdpersonalen inom 

psykiatrivården. 

Metod: Designen är en allmän litteraturöversikt. Datainsamling har skett i databasen 

CINAHL, som resulterade i nio kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Analysen visade på tre teman: Vårdrelation med respekt för människan, att inte bli 

sedd och kommunikation.  Resultatet visade att relationen mellan vårdpersonal och patient är 

av stor vikt. Genom interaktion med vårdpersonalen så skapas ett gemensamt förtroende. 

Förtroende i relationen ger känslan av att vara förstådd och detta resulterade i en känsla av 

trygghet. Studierna beskriver att bekräftelse i en vårdrelation skapar en bra relation. Resultatet 

visade även på att inte bli sedd uppfattades av patienterna som ointresse och brist på 

engagemang av personalen. 

Slutsatser: Författarna drar slutsatsen att vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient är 

viktig för maximal återhämtning, och att en negativ upplevelse av bemötande kan påverka 

resultatet av den fortsatta vården. Författarna ser en stark koppling mot bemötandets betydelse 

som understödjer syftet med studien. 

Förslag på fortsatt forskning: Författarna rekommenderar forskning med inriktning på 

vårdpersonalens förutsättningar, politiska- och ekonomiska förutsättningar. Vidare föreslås 

forskning på om hur synen på psykisk ohälsa ses ur ett folkligt perspektiv. Fortsatt forskning 

utifrån ett patientperspektiv bedöms dock som det enskilt viktigaste då patienten alltid står i 

centrum i vården. 

Nyckelord: Bemötande, omvårdnad, kommunikation, patientperspektiv, psykisk ohälsa, 

vårdrelation. 
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ABSTRACT 
Aim: To describe adult patients' experience of treatment from healthcare professionals in the 

psychiatric care industry 

Method: The design is a general literature review. Data collection has taken place in the 

CINAHL database, which resulted in nine qualitative scientific articles. 

Result: The analysis showed three themes: Care relationship with respect for man, not being 

seen and communication. The results showed that the relationship between healthcare 

professionals and patients is of great importance. Through interaction with healthcare staff, a 

common trust is created. Confidence in the relationship gives the feeling of being understood 

and this resulted in a feeling of security. The studies describe that confirmation in a care 

relationship creates a good relationship. The result also showed that not being seen by the 

health care professionals was perceived by the patients as inconvenience and lack of 

commitment  

Conclusion: The authors conclude that the care relationship between healthcare professionals 

and patients is important for maximum recovery, and that a negative experience of treatment 

may affect the outcome of continued care. The authors see a strong link, to the importance of 

a good care relationship with the patient, connected to the aim of the study.  

Proposal for continued research: Research focusing on healthcare professionals' conditions, 

political reasons and economic reasons. Perhaps research on how the view of mental health is 

perceived from a general perspective. Further research from a patient perspective is 

considered to be the single most important area for further research, when the patient is 

always at the center of care. 

Keywords: Encounter, nursing, communication, patient perspective, mental illness, care 

relationship. 
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INTRODUKTION 
Enligt Socialstyrelsen (u.å.) är psykisk ohälsa ett samhällsproblem som ökar och regeringen 

har tillsatt en nationell samordnare inom området psykisk ohälsa för att stödja det arbete som 

myndigheter, kommuner, landsting och organisationer utför och verka för att arbetet 

samordnas på nationell nivå (ibid.). 

Med bakgrund av problematiken psykisk ohälsa, dels ur dess samhälleliga konsekvens, men 

också främst ur ett vård- och patientperspektiv så kommer denna litteraturstudie att belysa 

bemötandets betydelse för vården av patienter inom psykiatrin. Konsekvenserna för patienten 

vid bristande bemötande i vårdrelationen berörs också.  

Bemötande som begrepp avses i detta fall med en tonvikt på främst det mellanmänskliga 

mötet, där funktioner och begrepp som allians, relationsbyggande, terapeutisk interaktion, 

kommunikation, närvaro och omsorg ingår. Studiens syfte är att beskriva vuxna patienters 

upplevelse av bemötande från vårdpersonalen inom psykiatrivården. Vi vill också belysa 

vikten av kommunikation med patienter inom psykiatrin och betydelsen av detta. Författarna 

av denna litteraturöversikt har professionell erfarenhet av psykiatri, därför känns det viktigt att 

synliggöra och lyfta betydelsen av bemötandets funktion och skapa medvetenhet kring dess 

relevans.  
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BAKGRUND 

Psykisk ohälsa 
Socialstyrelsen (2016) beskriver begreppet psykisk ohälsa som allt från allvarliga symtom där 

kriterierna för psykiatrisk diagnos uppfylls, till mindre allvarliga psykiska problem som oro 

och nedstämdhet (ibid.). Socialdepartementet (2012) nämner att sjukskrivningstalen och 

efterfrågan på vård har ökat sedan tidigt 90-tal på grund av psykisk ohälsa. En del människor 

drabbas av psykisk ohälsa som varar under många år, eller blir livslångt. Detta kan innebära 

stora svårigheter att klara vardagen och skapa en meningsfull tillvaro. Samordnade insatser 

behövs för att möta dessa behov. Så mycket som upp till 10 procent av befolkningen är i 

behov av psykiatrisk behandling och till det vanligaste tillstånden hör ångest, depression, 

psykoser, schizofreni och missbruk. Vidare beskriver Socialdepartementet (2012) att år 2010 

vårdades cirka 50 000 patienter inom den psykiatriska slutenvården och ungefär 260 000 

patienter vårdades inom den psykiatriska öppenvården i Sverige. Det finns även andra aktörer 

som gör betydande insatser inom psykiatrivården, såsom socialtjänsten för personer med 

beroendeproblematik och långvarig psykisk ohälsa. Många patienter med psykisk ohälsa 

behandlas inom primärvården när det gäller lätta till måttliga depressioner (ibid.). 

Psykisk ohälsa är ett globalt problem och psykiska sjukdomar är den grupp av sjukdomar som 

ökar mest i världen Depression är vanligast bland psykiska störningar och 300 miljoner 

människor runt om i världen påverkas av denna sjukdom, fler kvinnor än män drabbas (World 

Health Organization [WHO] 2017). Både L. Sansone (2010) & R. Sansone (2010) har i sin 

studie analyserat data från länder i västvärlden. Där framkommer det att prevalensen av 

psykiska sjukdomar är  relativt vanligt förekommande. De skriver att ungefär en fjärdedel av 

individerna upplever någon form av psykisk störning under ett givet år. Livstidsprevalensen 

skattar att ungefär femtio procent kommer att drabbas av psykiska störningar. 

Ångestsjukdomar är vanligast för dessa individer. Prevalensen av psykiska sjukdomar i USA 

och Europa är hög, den drabbar ungefär tjugofem- trettio procent av det totala antalet 

patienter. De vanligaste åkommorna bland dessa patienter är humör- och ångestsyndrom. Inga 

globala uppskattade kostnader för vården av dessa patienter finns tillgängliga, men den höga 

prevalensen varslar om höga kostnader för vården för psykiatrisk vård. Kostnaderna är svåra, 

om inte omöjliga, att uppskatta för den psykiatriska vården då det är många olika parametrar 

inblandade, som till exempel lättare- eller svårare psykiska åkommor, sjukskrivningar, nedsatt 

arbetsförmåga, arbetslöshet på grund av psykisk sjukdom. Kostnaderna blir dock substantiella 
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när hela bilden av psykisk sjukdom belyses. Dessa fynd gör att det belyses som viktigt att det 

proaktiva arbetet för att förebygga psykisk ohälsa fortskrider. Likväl att fortsätta försöka 

upptäcka de faktorer som skapar psykisk ohälsa, annars så befaras prevalensen av psykiska 

sjukdomar och kostnaderna för dessa komma att öka (ibid.).  

 

Cho et al., (2012)  har i sin studie försökt undersöka variationer och risker, i den Koreanska 

befolkningen, för att under sin livstid insjukna i en psykisk sjukdom Målet med studien var att 

presentera data för livstidsprevalens, och risk för att insjukna i dessa sjukdomar. Ålder för 

insjuknande varierade mellan olika typer av diagnoser. Ungefär en tredjedel av den vuxna 

Koreanska populationen riskerar att någon gång under sin livstid (fram till 65 års ålder) 

insjukna i en psykisk sjukdom. Mood disorders  (tillstånd som har störningar av 

sinnesstämningen som dominerande drag) var vanligast med 15,7  procent. Medelåldern för 

att insjukna i en ångestsjukdom var  29 år, medan medelålder för att insjukna i mood 

disorders var 47 år. Psykiatriska diagnoser verkade vara mer vanligt bland yngre än bland de 

äldre (ibid.). 

 

Hansen & Høye (2015) skriver i sin studie att det är skillnader mellan könen när det kommer 

till att söka psykiatrisk vård, studien undersöker män och kvinnors benägenhet att söka vård 

för psykiska besvär, överlag så är män mindre benägna att söka vård för psykiska problem. 

12 982 personer deltog i studien i åldrarna mellan 30-87 år. Flest kvinnor deltog. Studien 

beskriver att 17,3 procent lider av ångest/ depression. Av dessa var det 21,5 procent kvinnor 

och 12,3 procent män som rapporterade problem med ångest/ depression. Andelen kvinnor 

som sökte psykiatrisk vård under ett år var 3,9 - 4,6 procent.  Andelen män som sökte 

psykiatrisk vård var 3,3 procent. För båda könen så var orsakerna till besöken starkt relaterade 

till ångest och depressionsproblematik. Studien indikerar att ångest och depression ofta kan 

vara obehandlade hos människor. I skuggan av dessa upptäckter så skulle folkhälsan 

förbättras avsevärt om prevention och behandling mot dessa sjukdomar prioriterades och 

gjordes till folkhälsoprioritet (ibid.). 

  

Enligt Socialstyrelsen (2017) ses en ökande trend med fler sjukskrivningar på grund av att fler 

människor drabbas av psykiska sjukdomar, och ökningarna ses mest hos kvinnor. 

Försäkringskassan (2016) beskriver att antal sjukfall med psykiatriska diagnoser har ökat och 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cho%20MJ%22%7C%7Csl~~rl','');
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ökningen bland kvinnor från år 2010-2015 var 71 procent, medan ökningen bland män var 63 

procent. Enligt Ferrari et al., (2013) är depressiva störningar vanligt bland psykiska störningar 

och drabbar människor i alla åldrar över alla världsregioner och medför ökad risk för dödfall 

(ibid.).  Depression kan innebära att de människor som drabbas upplever att livet inte är värt 

att leva och depressionen kan vara under månader eller år. Bipolär affektiv sjukdom påverkas 

60 miljoner människor runt om i världen. Schizofreni och andra psykossjukdomar drabbar 

cirka 21 miljoner människor globalt (World Health Organization [WHO] 2017). 

Socialstyrelsen (u.å.) beskriver i statistikdatabasen hur många personer som var inneliggande i 

slutenvård för diagnoserna depression där både depressiv episod, recidiverande depression,  

schizofreni, andra psykossjukdomar samt bipolär affektiv sjukdom under år 2016 i Sverige 

enligt tabell 1 nedan 

 

 Tabell 1  Socialstyrelsen statistikdatabas 

 

Stigma och Diskriminering   
Stigmatisering innebär att en person utifrån personlighet eller personliga egenskaper blir 

missbedömd socialt (Sanders Thompson, Noel, & Campbell, 2004). En konsekvens av stigma 

är att det kan vara svårt att komma in på arbetsmarknaden. Exempelvis vill inte 27 procent av 

chefer arbeta med någon som har en psykiatrisk diagnos (Socialdepartementet, 2012). Vidare 

beskriver Sanders Thompson et al., (2004) hur personer påverkas av stigmatisering. Om en 

person känner sig misstrodd av omgivningen medför det att personen börjar misstro sig själv. 

Strömsten (2011) beskriver att personer som har mer benägenhet att utveckla skamkänslor 

generellt visar mer negativa psykiska symptom än de som har mindre skamkänslor. Hur 

individen upplever sina relationer till andra, känner förtroende och tillit, påverkar till stor del 

Ålder Depressiv 

episod = första 

insjuknande i 

depression/ 

antal personer 

Recidiverande 

depression =  

depression som 

förekommit 

tidigare/antal 

personer 

 

Bipolär affektiv 

sjukdom/antal 

personer 

Schizofreni och 

andra 

psykossjukdomar/ 

antal personer 

20-24 677  191 314 590 

40-44 385 223 321 648 

65-69 359 202 238 452 
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hur bra individen hanterar känslor som exempelvis skam och om det leder till psykisk ohälsa 

eller inte (ibid.) 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § säger tydligt att vården ska bedrivas så 

det uppfyller kraven på god vård, vilket bland annat innebär att goda kontakter ska främjas 

mellan patienter och vårdpersonal. Målet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763), 2 § är en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Målet var att höja 

tillgängligheten, öka kunskapen hos patienterna samt bejaka patientens syn på vården. Enligt 

4 § i 1 kap. av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ska inte personer diskrimineras genom 

att bli sämre behandlad än någon annan person i en liknande situation. Om en person får 

sämre behandling på grund av sexuell läggning, kön, etnisk tillhörighet, ålder, livsåskådning, 

religion, eller funktionsnedsättning innebär det en direkt diskriminering (ibid.). Molin, 

Granheim & Lindgren (2016) beskriver att en del patienter upplevde att vårdpersonal hade 

vissa patienter som favoriter och dessa fick särskild behandling, detta betraktades som fel 

eftersom vården de fick berodde på vad vårdpersonalen tyckte om dem.  Schröder & Ahlström 

(2004) beskriver vikten av att vårdpersonal bör förmedla en professionell attityd och 

självkännedom. Patienterna bör bemötas av kompetent vårdpersonal inom psykiatrisk vård.   

 I tidigare studier av i Eren (2014); Hamdan- Mansour & Wardam (2009) beskrivs att   

personer med psykisk ohälsa bemöts av negativa attityder och bristande kommunikation av 

vårdpersonal. Diskriminering är associerad med psykisk ohälsa. Den stress som följer med 

diskriminering gör att personer med psykisk ohälsa upplever mindre kontroll över egna val i 

vardagen. Den upplevda psykiska hälsan påverkas negativt och deltagande i sociala aktiviteter 

minskar (Sanders Thompson et al., 2004). Under år 2011 uppgav 47 procent av patienter inom 

psykiatrin att de upplevde sig diskriminerade av vårdpersonal (Socialdepartementet, 2012). 

Läkartidningen (2015) skriver i sin artikel att personer med psykisk ohälsa ofta lider av skam 

och skuld. Detta marginaliserar dem och skapar ett stigma. Vidare beskrivs att stigma kan 

definieras av en samhällelig syn på en avvikande medmänniska, till exempel personer som är 

psykiskt sjuka, eller har andra handikapp. Trots utvecklandet av mer effektiva psykofarmaka 

så visade en multinationell undersökning, där 14 länder deltog, att 70 procent av patienter 

med Schizofreni upplevde diskriminering (ibid.). 

Da Silva Elias, De Melo Tavares & Antunes Cortez (2013)  har i sin studie granskat 

patientfall på ett allmänt sjukhus. Där belyses skillnader i kvalitén på vården som ges till en 
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patient med psykisk sjukdom och en patient utan psykisk sjukdom, där båda patienterna söker 

för samma somatiska åkomma. Studien ämnar analysera kopplingen mellan diskriminering 

och utfallet av hälsa. Studien pekar på att psykiatriska patienter överges i större grad än 

somatiska patienter. Det finns en skillnad i kvalitén av omhändertagandet av dessa patienter. 

Dessa distinktioner i hur bra omvårdnad de psykiatriska patienterna får korreleras till 

skapandet av stigma och fördomar. Attityderna som är kopplade till stigma och fördomar hade 

en påverkan på hur professionell vårdpersonal var i sin relation till en psykiatrisk patient. 

Vårdpersonalen valde ofta att prioritera andra arbetsuppgifter, eller andra patienter, före 

omhändertagandet av denna patientgrupp. Studien belyser vidare att fenomenet där 

psykiatriska patienter nedprioriteras i relation till somatiska patienter (där båda söker för 

samma somatiska åkomma) behöver undersökas ytterligare. Kontakten med psykiskt sjuka 

patienter måste vara empatisk och ärlig, men man kan inte begära att vårdpersonal ändrar sina 

attityder av sig själv, utan detta måste implementeras i utbildning av vårdpersonal för att på så 

sätt avdramatisera psykisk sjukdom och skapa en jämlikare vård i framtiden (ibid.). 

 

Bemötande i kontexten psykiatrisk omvårdnad 
Det är viktigt att försöka definiera ordet bemötande och skapa förståelse för vad ordet står för 

och innebär. Ordet bemötande i detta fall kan beskrivas som något som sker i det 

psykoterapeutiska mötet med patienten. Enligt O`Brien (2000) kan det beskrivas som en 

närvaro, ett genuint intresse för patientens situation. I mötet mellan vårdpersonal och patient 

så spelar många parametrar in. Inom psykiatrin har fokus legat på det kliniska arbetet, detta 

har i sin tur har lett till att vårdpersonal inom psykiatrin har legitimerat den kliniska 

omvårdnaden i huvudsak, och inte utvecklat det psykoterapeutiska förhållningssättet till 

patienten. En god relation mellan vårdpersonal och patient kan vara skillnad mellan att kunna 

hantera sjukdomen eller kanske falla i en kronisk känsla av förtvivlan (ibid.). 

O`Brien (2000) menar att psykoterapeutiska förhållningssätt hjälper patienten att utveckla 

copingstrategier och skänker hopp till patienten. Att finnas där, bry sig och att skapa 

förtroende är viktigt. Vidare föreslås att i utbildning av vårdpersonal så behöver studenten 

förberedas på, och utbildas i det psykoterapeutiska förhållningssättet genom att förses med 

kunskap och färdigheter kring detta (ibid.).   
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Omvårdnad  
Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) så 

skall människan ses som unik och människans autonomitet skall främjas. Omvårdnaden 

bedrivs vanligtvis på personnivå och skall främja hälsa och välbefinnande. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) skriver i sin värdegrund att utifrån ett humanistiskt synsätt så 

skall människan ses som en del i ett sammanhang och omvårdnaden skall främja hälsa, 

förebygga ohälsa samt lindra lidande (ibid.). 

Ursprungligen betyder begreppet patient ”den lidande” den som tåligt genomlider någonting. 

Att lida kan förklaras som någonting ont eller negativt. Om människans värdighet kränks blir 

den lidande människan olycklig, och skam över lidande kan uppstå (Eriksson, 2015). I en 

vårdrelation kan vårdlidande uppstå hos patienter vid fördömande attityder eller dåligt 

bemötande av vårdpersonal (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Ett 

bristande bemötande av vårdpersonal där patienten känner sig kränkt innebär alltid ett 

vårdlidande (Eriksson, 2015).  

 

International counsil of nurses (2014) beskriver att sjuksköterskan ska i sin profession bemöta 

alla människor med trovärdighet, lyhördhet respektfullhet, medkänsla och värna om 

människans integritet. Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug (2006) beskriver en interaktionsteori av 

Joyce Travelbee där teorin har som utgångspunkt att god omvårdnad byggs upp genom en 

mellanmänsklig process, där interaktionen mellan vårdpersonal och patient är av stor vikt.  

Alligood Raile (2004) beskriver att interaktionens uppbyggnad sker enligt följande fem steg: det 

första mötet, empati och sympati, kontakt, ömsesidig förståelse och framväxt av identiteter.  

Dessa steg syftar till att bygga upp förtroende mellan patient och vårdpersonal. Kristoffersen et 

al., (2006) beskriver vidare att stor vikt läggs vid kommunikation i interaktionsteorin eftersom 

patienten genom detta får chansen att dela sina upplevelser samt åsikter med andra. Samtalet får 

då en vårdande effekt på patienten.  

 

Perraud et al (2006) skriver i sin studie om utbildningen av vårdpersonal inom psykiatrin. 

Studien lyfter frågeställningen om var som är essentiellt i den terapeutiska relationen. 

Relationen mellan vårdpersonal och patient kan beskrivas som en pågående meningsfull 

relation som odlar ärlighet, ödmjukhet och ömsesidig respekt. I studien framkommer olika 

viktiga parametrar för en framgångsrik relation mellan vårdpersonal och patient, som till 
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exempel: den terapeutiska alliansen, empati, gemensamma mål, samarbete och värme. Empati 

är en viktig del i den terapeutiska relationen mellan vårdpersonal och patient (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem som ökar. Begreppet psykisk ohälsa kan beskrivas som 

allt från allvarliga symtom där kriterierna för psykiatrisk diagnos uppfylls, till mindre 

allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet. Sjukskrivningstalen och efterfrågan på 

vård har ökat sedan tidigt 90-tal på grund av psykisk ohälsa. Personer med psykisk ohälsa 

bemöts ofta illa och diskrimineras. Dessa personer lider ofta av skam och skuld. Detta 

marginaliserar dem och skapar ett stigma. Omvårdnad är vårdpersonalens ansvarsområde och 

det är viktigt att människan ses som unik och att människans autonomitet främjas. En god 

relation, och ett gott bemötande mellan vårdpersonal och patient kan vara skillnad mellan att 

kunna hantera sjukdomen eller kanske falla i en kronisk känsla av förtvivlan. En översikt av 

vetenskapliga studier hur personer med psykisk ohälsa upplever vårdpersonalens bemötande, 

kan vara relevant för att få en djupare inblick av deras erfarenheter. 

SYFTE 
Att beskriva vuxna patienters upplevelse av bemötande från vårdpersonalen inom 

psykiatrivården     

METOD 

Design 
Denna studie är en allmän litteraturöversikt baserad på nio kvalitativa artiklar. Enligt Polit & 

Beck (2012) betyder en litteraturöversikt att en bredare bild av kunskap skapas genom att 

befintlig forskning inom ett specifikt ämne samlas in. Det innebär att informationen av 

litteraturen kritisk granskas och söks på ett strukturerat sätt, för att sedan sammanställas 

(ibid.). Vidare beskriver Forsberg & Wengström (2013) att en allmän litteraturöversikt är 

mindre omfattande än en systematisk litteraturöversikt. En systematisk litteraturöversikt 

innebär att all relevant litteratur inkluderas. I en allmän litteraturöversikt beskrivs och 

analyseras selektivt utvalda artiklar (ibid.). 
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Urval  
Inklusionskriterier för urvalsprocessen innefattade att artiklarna var skrivna på engelska, samt 

att de avsåg vuxna patienter och att de var peer-reviewed. Exklusionskriterier var att 

artiklarna ej får vara review artiklar, samt att patienterna ej får vara under arton år gamla. 

Artiklarna var publicerade från år 1999- 2016 och innefattade båda könen. Artiklarna som 

inkluderades var ifrån Sverige, Norge, England och var skrivna på engelska. För att artiklarna 

skulle svara på vårt syfte var det viktigt att fokus låg på hur patienterna upplevde bemötande 

inom psykiatrivården.  

Datainsamling 
Författarna har i sökandet efter artiklar använt sig av databasen CINAHL, för att hitta  

relevant ämnesord så användes Cinahl headings. CINAHL är en databas som är relevant och 

lämplig när det gäller omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). I arbetet med att söka 

relevanta artiklar så användes relevanta sökord som korrelerade till vårt valda syfte. Sökorden  

Psychiatric nursing, patient experience, psychiatric care, nurse- patient relations, patients 

satisfaction, qualitative studies, encounter, quality, psychiatric ward, environment, 

relationships and treatment, psychiatric, inpatient-care, patients perspective, quality of care 

och patients satisfaction har använts. Författarna valde ut vad som upplevdes som relevanta 

artiklar, utifrån att ha läst sammanfattning, bakgrund, resultat och diskusssion. Sökorden 

kombinerades med AND och OR, så kallade sök-operatorer vilket kallas boolesk sökteknik 

(Friberg, 2012). Genom denna sökmetod som presenteras nedan (se tabell 2) hittades nio 

artiklar som ingick i resultatet. 
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Tabell 2. sökmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

till 

analys 

Artikelnr 

CINAHL 03-09-

2017 

Psychiatric nursing 

AND Patient 

experience 

Peer reviewed 

Adult 19-44  

44 10 1 #1 Talseth et al., (1999) 

 

CINAHL 16-09-

2017 

Psychiatric care 

AND nurse patient 

relations OR 

patient satisfaction 

AND psychiatric 

care AND 

Qualitative studies 

Peer reviewed 

Adult-19-44  

62 11 2 #2 Borge & Fagermoen  

(2008)                                   

#3 Skorpen et al., (2015) 

CINAHL 20-09-

2017 

Psychiatric care. 

Encounter. 

Quality. 

Peer reviewed. 

Adult-19-44 

9 7 1 #4 Johansson & Eklund,  

(2003) 

 

CINAHL 20-09-

2017 

Psychiatric ward. 

Encounter. 

Environment. 

Peer reviewed. 

Adult-19-44 

1 1 1 #5 Johansson et al., (2007) 

 

CINAHL 22-09-

2017 

Psychiatric ward, 

relationships and 

treatment. 

Peer reviewed. 

Adult-19-44 

24 3 1 #6 Gilburt et al., (2008) 

CINAHL 22-09-

2017 

Psychiatric. 

Inpatient- care, 

Patients 

perspective 

Peer reviewed 

Adult-19-44 

5 2 1 #7 Molin et al., (2016) 

 

CINAHL 16-09-

2017 

Quality of care 

AND psychiatric 

care AND patient 

perspective 

.Peer reviewed 

Adult-19-44 

3 2 1 #8 Schröder et.al., (2006) 

 

CINAHL 16-09-

2017 

Patient satisfaction 

AND qualitative 

studies AND 

psychiatric care 

Peer reviewed 

Adult-19-44 

18 4 1 #9 Samuelsson et.al., (2000) 
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Dataanalys 
Inledningsvis så lästes alla artiklar av båda författarna för att få en övergripande förståelse för 

artiklarnas innehåll. Därefter lästes artiklarna på nytt med vårt syfte framför oss. Sedan 

diskuterade båda författarna detta tillsammans för att få en djupare förståelse, och för att se 

skillnader och likheter i artiklarna. För att få en tydlig bild av artiklarnas innehåll så 

sammanställdes en artikelmatris (se bilaga 1). De delar i resultaten som svarade på vårt syfte 

markerades med en färgpenna som därefter sorterades med nyckelord som skrevs på 

artiklarna för att lättare kunna sorteras för att få en överblick. Detta resulterade i tre teman 

som sammanställdes i en tabell (se tabell 3). Dessa teman var Vårdrelation med respekt för 

människan, att inte bli sedd och kommunikation.. Analysen gjordes enligt en modell som 

beskrivs i Friberg (2012) där beskrivs att resultatet skapas genom att först se en helhet i de 

valda artiklarna för att sedan sönderdela resultatet och därigenom finna bärande begrepp och 

utifrån dessa begrepp skapa en ny helhet (ibid.). 

 

Tabell 3. Teman som återfinns i resultatartiklar 

Artikel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vårdrelation 

med respekt för 

människan 

X X X X X  X X X 

Att inte bli sedd X  X X X  X  X 

Kommunikation  X  X  X X   

 

Etiska aspekter 
Enligt Forsberg & Wengström (2013) är det viktigt att beakta att studierna är etiskt godkända 

eller etiskt granskade. Det innebär att studien har fått tillstånd från en etisk kommitté eller 

etiska  överväganden har gjorts. Henricson (2012) beskriver att enligt Belmontrapporten skall 

forskning utföras i enlighet med tre grundläggande etiska principer som är respekt för 

individen där rätt till självbestämmande ska respekteras och informerat samtycke ska ges av 

personen som deltar i en studie. Göra gott principen där överväganden om risk och nytta med 

studien ingår samt rättviseprincipen där man utgår ifrån att valet av personer som ska ingå i 

studien är moraliskt försvarbart. Personer som är fattiga eller underprivilegierade på annat sätt 

ska inte ingå i studier om det inte är just den populationen man forskar om (ibid.). 
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För att kunna styrka att etisk prövning, eller att artiklarna är etisk godkända, har författarna 

granskat artiklarna. Friberg (2012) belyser vikten av att författarnas förhållningsätt är 

objektivt, samt att inte egna ställningstaganden påverkar valet av artiklar (ibid.). Författarna 

har inte plagierat någon text eller fabricerat några data. 

 

RESULTATREDOVISNING 
Resultatdelen kommer att presenteras som tre teman för att svara på syftet. Nio artiklar har 

använts som svarar mot studiens syfte. Av dessa så skapades tre teman. Dessa teman var: 

Vårdrelation med respekt för människan, att inte bli sedd och kommunikation  

Vårdrelation med respekt för människan 
Patienter i Borge & Fagermoen (2008); Molin et al., (2016); Schröder, Ahlström & Larsson 

(2006); Talseth, Lindseth, Jacobsson, Norberg (1999) studie beskriver att patienterna har ett 

behov av att få bekräftelse av personalen i relationen. Bekräftelsen behöver yttras i form av att 

patienten känner att vårdpersonal ser patienten som människa och att vårdpersonal möter 

patienten i dess uttryck med respekt för dennes person och med intresse. Studien visar också 

på att det är viktigt att vårdpersonal behandlar patienten som en medmänniska i relationen 

dem emellan, och att vårdpersonalen ger patienten tid att uttrycka sina känslor. Dessa 

terapeutiska möten där vårdpersonal bekräftar och lyssnar på patienten,  ger patienterna en 

uppfattning sin egen situation samtidigt stärker det patienten i att kunna hantera sin situation. 

Det är bra när vårdpersonalen engagerar sig i patienterna genom att möta dem med empati, 

lyssnar på deras synpunkter och åsikter samt acceptera och respektera dem som människor. 

Finns inte dessa aspekter blir förhållandet kallt, fientligt och dåligt. När personalen visade 

medkänsla och kallade patienterna vid förnamn ledde det till att patienterna fick en känsla av 

egenvärde i relationen. Flera av patienterna uppgav att då miljön var bekant och att personal 

inte såg ner på dem så bidrog det till att patienterna kände sig jämlika. Patienterna ansåg att 

det var viktigt att bli bekräftad i form av att bli bemött som en unik person att tas på allvar 

med respekt och värd att lyssnas till. Att bli bekräftad beskrevs också att det kunde ske genom 

fysisk beröring exempelvis en klapp på axeln eller en kram. Patienterna värdesätter 

kommunikation i relationen, och att kunna ha en öppen dialog med vårdpersonalen var av 

största vikt för det dagliga livet på avdelningen. Patienterna värdesatte möjligheten till dialog, 

det födde samarbete. Ökat samarbete med vårdpersonalen fick patienterna att känna sig mer 

som en jämlike. Personalen på en psykiatrisk avdelning måste omfamna patienterna, stöd och 
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reflekterande dialog kan leda till en mer öppen attityd och bidra till förändring. Vidare 

beskrevs att personalens goda rutiner, struktur och tidsplan var förknippade med 

professionalism. Patienterna hade olika uppfattningar om hur tiden mellan personal och 

patienter som spenderades på avdelningen upplevdes. Vissa av patienterna upplevde att det 

var bra att få egen tid på avdelningen för att fundera på vad som sagts under sessionerna. 

Andra patienter upplevde att det var jobbigt med egen tid då de hade svårt att strukturera sin 

tid (ibid.). Johansson & Eklund (2003);  Molin et al., (2016); Samuelsson, Wiklander, 

Åsberg  & Saverman (2000); Talseth et al., (1999) beskriver i sina studier patienternas 

erfarenheter av sina möten med vårdpersonal. Det som framlyfts i studierna pekar på att 

relationen mellan vårdpersonal och patient är av stor vikt och att en fin relation mellan 

vårdpersonal och patient kan kompensera för andra eventuella brister i vårdmiljön. Studierna 

pekar på att vårdpersonalens relation är en central och viktig del i det vardagliga livet på en 

psykiatrisk avdelning. Patienterna i dessa studier ansåg att ansvaret för att lära känna en ny 

patient låg på vårdpersonalen, genom denna interaktion så skulle ett gemensamt förtroende 

skapas och relationen stärkas. Förtroende gav känslan av att vara förstådd, detta ledde till en 

känsla av trygghet och att vårdpersonalen visste hur patienten mådde. Studierna beskrev 

vidare att bekräftelse i en vårdrelation skapar en bra relation, och att vårdrelationen blir dålig 

när bekräftelsen saknas. Patienterna upplevde att det var av stor vikt att tid avsattes till 

patienterna och att vårdpersonalen hörsammade vad de hade att säga. När tid avsattes 

upplevde patienterna att de var värdefulla som människor och att personalen hade tillräckligt 

med tid var en förutsättning för att kunna förstå patientens känslor, problem och situation 

(ibid.). ”When you have someone with you, you feel more valuable as a person, and you grow 

a little as a result.”(Talseth et al.1999, s 1037). 

 

Vidare beskriver Johansson, Skärsäter & Danielsson (2007); Johansson & Eklund (2003);  

Molin et al., (2016); Samuelsson et al., (2000); Schröder et al., (2006); Skorpen, Rehnsfeldt, 

Thorsen & Arstad (2015); Talseth et al., (1999) att patienters upplevelse för hur personalen 

använde tiden var viktigt för hur patienterna uppfattade vården. Att personalen var flexibla 

och använde sig av olika möjligheter till kommunikation med patienter förutom de planerade 

mötena var positivt. Exempelvis när tillfälle gavs uppmuntrade personalen till småprat i 

korridorerna med patienterna, diskussioner eller när mer tid fanns så lyssnade de gemensamt 

på musik och spelade spel. Detta uppskattades av de patienter som inte önskade sitta ensam på 
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rummet. Det beskrevs också att det är viktigt att patienternas värdighet respekteras i samband 

med inneliggande vård på en psykiatrisk avdelning, ur ett patientperspektiv sett. Både 

patienter och anhöriga vittnar om olika faktorer i bemötandet som kan öka, respektive minska 

känslan av värdighet. Upplevelsen av hur patientens värdighet blir tillvaratagen är i stort 

relaterad till hur väl de blir bekräftade och omhändertagna i vården. Detta bottnar i hur 

vårdpersonalen bemöter patienten. Detta kan innefatta hur väl vårdpersonalen respekterar 

patientens integritet och deras konfidentialitet. Det är viktigt hur pass medvetna 

vårdpersonalen är om de små vardagliga sakerna, och hur vårdpersonalen bemöter patienten.  

Vidare beskrevs att det var positivt när personalen var flexibla och använde sig av olika 

möjligheter till kommunikation med patienter, förutom i de planerade mötena. Livet och 

miljön på avdelningen gjorde möten möjliga. Studien beskriver olika typer av möten och vad 

som karakteriserar dessa möten. Studierna kom fram till tre typer av relationer. Det 

omtänksamma, det icke omtänksamma och det okända förhållandet. Vidare visade studierna 

på att det var viktigt att vårdrelationen präglades av värme empati och förståelse. Samt positiv 

attityd och att personalen hade tillräckligt med tid var en förutsättning för att kunna förstå 

patientens känslor, problem och situation (ibid.)   

Att inte bli sedd 
Johansson et al., (2007); Johansson & Eklund (2003); Molin et al., (2016); Samuelsson et al., 

(2000); Skorpen et al., (2015); Talseth et al., (1999); beskriver att, att vårdpersonalen 

tillbringade mer tid i köket eller i tvättstugan istället för att umgås med patienterna. Detta 

tolkades som ointresse och brist på engagemang. Även så när vårdpersonalen inte inkluderade 

patienterna i vården eller när de behandlade dem som barn så blev konsekvensen att 

patienterna inte kände sig sedda. Patienterna vittnade om att när vårdpersonalen inte var 

närvarande tillräckligt fysiskt så kunde detta upplevas som provocerande och osäkert för 

patienterna. Att få känslan av att vara ignorerad gjorde i många fall att patienterna vände sig 

till varandra för hjälp i stället. Patienterna beskrev att de kände brist på respekt från 

personalen när denne pratade med flera i personalen om känsliga problem eller att de utförde 

omvårdnadsåtgärder utan att förklara för patienten vad som skulle ske, eller varför det skulle 

ske. Vidare beskrevs det att i relationerna så identifierades olika typer av värden som står i 

kontrast till varandra, respekt och flexibilitet, såväl som brist på respekt och misstro. I det icke 

omtänksamma förhållandet fanns influenser av brist på respekt, distansering och misstro. 

Detta ledde till att relationen mellan vårdpersonal och patient blev lidande och patienten 
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kände sig avvisad. I kontrast till det icke omtänksamma förhållandet så visar studien i det 

omtänksamma förhållandet att relationen karaktäriseras av värden som stöd, respekt, 

flexibilitet och närhet. Distansering, avsaknad av respekt och misstro underminerar den 

humana relationen i dess uppbyggnad och kvalitet (ibid.). 

Kommunikation 
Borge & Fagermoen (2008) ; Gilburt, Rose & Slade (2008); Johansson & Eklund (2003); 

Molin et al., (2016); studier utgår utifrån patientperspektivet och granskar patienternas 

erfarenhet av att bli intagna på en akut psykiatrisk enhet, och vad som bedöms som viktigt. 

Kommunikationen lyftes fram av alla deltagare som viktig, detta illustrerar betydelsen av 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Kommunikationen i sig innehöll tre viktiga 

funktioner, att lyssna, tal och förståelse. Ett kriterium för att kommunikation skulle upprättas 

mellan vårdpersonal och patient var att patienterna blev inbjudna till dialog av 

vårdpersonalen. Att lyssna framhävs av patienterna som viktigt, detta fick patienterna att 

känna sig mänskliga och respekterade. Själva talandet i kommunikationen var långt ifrån det 

viktigaste. Talandet fyllde en funktion om patienten kände sig lyssnade till och förstådd. Då 

kändes talandet terapeutiskt. Kommunikation var det mest centrala temat i relationen mellan 

vårdpersonal och patient. En annan viktig förutsättning för att skapa god vård var kvaliteten 

på förhållandet mellan vårdpersonalen och patienten. Relationen mellan vårdpersonal och 

patient var karakteriserad av värme och empati, men också av att vårdpersonalen förstod 

patientens unika kommunikation. Alla patienterna uttryckte att det viktigaste var att etablera 

en relation med vårdpersonalen. En aspekt av relationen uttrycktes i form av att det bästa är 

att ha kontakt med vårdpersonalen, att ha någon att tala med och att inte vara ensam. Vare sig 

patienterna var nöjda eller missnöjda med relationen till vårdpersonalen, så framgick det att 

kvaliteten på relationen var viktig, och att patienten kände sig förstådd av vårdpersonalen. Att 

ha en förtroendefull relation till vårdpersonalen är av vikt för patienterna. Genom att tala och 

diskutera tillsammans så byggdes ett gemensamt förtroende upp. Förtroende var viktigt för 

patienterna för att de skulle våga tala om sina känslor, detta gav dem en känsla av trygghet. 

En öppen dialog med personalen beskrevs som essentiellt för att klara av den dagliga tillvaron 

på avdelningen. Dialogen med vårdpersonalen ledde också till ett mer effektivt samarbete. 

Små saker var ibland mycket uppskattade, som till exempel vardaglig konversation. 

Patienterna vittnade om att det vardagliga samtalen var en välkommen distraktion från det 

annars inrutade livet på avdelningen. Att ha tillförlitliga interaktioner med vårdpersonalen var 
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viktigt och utgjorde en motvikt till andra saker som kanske inte var optimala. 

Vårdpersonalens interaktioner hade potentialen att göra skillnad för hur patienterna upplevde 

det dagliga livet på avdelningen. Att känna sig trygg är relaterat till att känna tillit, och att 

känna tillit är beroende av vårdpersonalens förmåga att förstå, och deras förmåga att möta 

patienterna i interaktioner. Patienterna har förmedlat att den terapeutiska faktorn mellan 

vårdpersonal och patient är den viktigaste. Helhetsintrycket som patienterna beskrev som 

viktigt var att personalen var professionell, den professionella vårdpersonalen var den som 

ställde de rätta frågorna, gav återkoppling och visade uppmärksamhet som bottnade både 

intellektuell och empatisk grund. Dessa egenskaper hos vårdpersonalen resulterade i att 

patienterna kände sig sedda som människor. De gav patienterna en känsla av trygghet och att 

de inte var ensamma och att de blev mer motiverade för att ta emot behandling. Att utveckla 

en god terapeutisk miljö är viktigt för återhämtningsprocessen. De patienter som inte var 

nöjda med vården var den främsta anledningen att de inte kände sig förstådda och att 

kommunikationen inte var tillfredsställande. Bland de patienter som inte var nöjda med 

vårdrelationen till personalen beskrevs känslan av att inte vara förstådd. De uppfattade 

vårdpersonalen som oengagerad och ointresserad, ovillig att lyssna, och förstå patienten. På 

grund av detta så möttes aldrig vårdpersonalen och patienten i sin relation till varandra. 

Vårdpersonalens brist på perception, och kommunikation, resulterade i att patienterna inte 

fick uttrycka sina känslor och tala om sina dagliga intryck. Vidare beskriver studien att när 

patienterna beskrev att de kände sig osynliga för vårdpersonalen så talade de om när 

vårdpersonalen inte responderade på patienternas frågor. Patienter har beskrivit det att som 

inneliggande på en psykiatrisk avdelning så känns som att man är inlåst i en ensam värld, där 

man strävar efter att återta kontrollen över den egna situationen. Patienterna upplever en 

känsla av förlust av sin individualitet, och att de ses utifrån sin diagnos. Patienterna vittnar om 

att vårdpersonalen kan ägna sig åt observation och praktiska arbetsuppgifter i stället för att 

tala med patienterna. Patienter vittnar om vårdpersonal som ägnar sig åt privata 

angelägenheter, eller befinner sig i personalutrymmen i stället för med patienter, detta väckte 

känslor av att bli ignorerad och patienterna vände sig ofta till en medpatient för samtal i stället 

som resultat av detta. Patientkontakt sinsemellan blev då ett substitut för utebliven kontakt 

med vårdpersonalen. Kommunikationen lyftes fram av alla deltagare som viktigt. Kvaliteten 

på förhållandet mellan vårdpersonalen och patient, likaså kvaliteten på det hjälpande mötet 

upplevdes som viktigt av patienterna. Vare sig patienterna var nöjda eller missnöjda med 

relationen till vårdpersonalen så framgick det att kvaliteten på relationen var viktig, och att 
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patienten kände sig förstådd av vårdpersonalen. Genom att tala, och diskutera tillsammans så 

byggdes ett gemensamt förtroende upp (ibid.).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med den här litteraturöversikten var att beskriva vuxna patienters upplevelse av 

bemötande från vårdpersonal inom psykiatrivården. Kvalitativ metod avser att undersöka 

människors upplevelser genom deras egna erfarenheter (Henricson, 2012). Det var därför 

relevant att fokusera på att analysera kvalitativ forskning i ämnet. Om författarna till denna 

litteraturstudie hade valt en intervjustudie kan resultatet blivit annorlunda då en intervjustudie 

tar mer tid i anspråk, och att färre personer hade kunnat inkluderas i studien. Däremot hade 

det kunnat ifrågasättas om studien är generaliserbar då så få deltagare hade kunnat vara med i 

studien. Generaliserbart beskrivs i Henricson (2012) att resultatet ska vara möjlig att 

appliceras utanför den aktuella studien, samt att resultatet är tillämpligt i alla situationer för 

alla människor (ibid.). Författarna menar därmed inte att denna studie är överförbar på alla 

människor och i alla lägen då människor är olika och föränderliga, men generaliserbarheten 

ökades genom att en litteraturstudie valdes. Däremot kanske en intervjustudie hade gett en 

mer ingående analys då författarna hade kunnat ställa följdfrågor (Henricson, 2012). Vidare 

beskriver Henricson (2012) att vid intervjuer, förutom att själva fenomenet som beskrivs, är 

det viktigt att alla sidor av fenomenet skildras, exempelvis när en patient tillfrågas om hur 

bemötande av vårdpersonal inom psykiatrivården upplevs, så vill forskaren veta detaljerat och 

vad det innebär för patienten. Det är viktigt för validiteten. Validitet har att göra med att 

mätinstrumentet är tillförlitligt, det vill säga att mätinstrumentet mäter det som är avsett att 

mätas (ibid.). Författarna är medvetna om att förförståelse påverkar valet av studierna och 

kritik kan finnas mot att författarna selektivt har valt artiklar som stödjer studiens 

frågeställning och syfte. Däremot stärks validiteten av att både positiva och negativa aspekter 

av bemötande togs med i valet av artiklarna. Alla artiklar i studien är på engelska, vilket inte 

är författarnas modersmål och kan innebära att översättningen inte är korrekt översatt i alla 

avseenden. Artiklarna som inkluderades i resultatet var från år 1999- 2016. Fyra stycken av 

samtliga studier är äldre än tio år, och det kan ses som en svaghet att artiklarna var relativt 

gamla. Författarna valde dessa artiklar då de bedömdes innehålla intressant och relevant data 

för litteraturens syfte. Författarna diskuterade om trovärdigheten i denna litteraturstudie hade 
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kunnat stärkas ifall en teoretisk referensram hade använts, vilket inte gjordes. Enligt Friberg 

(2012) kan tillämpning av en teoretisk referensram underlätta tolkningar, förståelse och 

kunskap om ett problemområde (ibid.). Författarna använde sig av Cinahl headings för att 

hitta relevanta sökord till många av artiklarna och det kan ha gjort att reliabiliteten har stärkts.  

Det användes även sökord som inte var Cinahl headings. Det kan också vara en styrka då 

studier som publicerats på området kan ha använt sig av andra söktermer. Artiklarna var från 

Sverige, Norge och England det kan minska generaliserbarheten att det inte inkluderades fler 

artiklar från fler geografiska områden. Om studier från fler länder inkluderats hade mer 

hänsyn behövts ta till kulturella och sociala skillnader. I bakgrunden beskrivs svenska lagar 

och författarna är medvetna om att lagstiftning mellan de olika länderna kan se annorlunda ut 

och detta kan ha påverkat resultatet. Författarna har använt sig av ett kritiskt förhållningssätt 

genom att artiklarna som valdes var peer reviewed. Analysen av artiklarna gjordes enligt ett 

schema där teman kom fram. Dessa teman användes sedan i resultatet. Under arbetets gång 

har författarna träffats och diskuterat litteraturöversikten, samt träffat handledare och 

studiekamrater och där fått värdefulla tips och råd. Några etiska frågeställningar eller etiska 

problem har inte författarna påträffat under arbetets gång. Däremot har inte barn under 18 år 

inkluderats i litteraturöversikten då barn betraktas som mer utsatta och sårbara då de inte kan 

ge informerat samtycke (CODEX, 2017). 

Resultatdiskussion 

Författarnas syfte i denna text har ämnat beskriva vuxna patienters upplevelse av bemötande 

från vårdpersonalen inom psykiatrivården, och betydelsen och vikten av detta. Resultatet visar 

på vilka faktorer som påverkar hur patienter upplever bemötandet från vårdpersonalen.   

I bakgrunden beskriver O`Brien (2000) att bemötande kan beskrivas som en närvaro, ett 

genuint intresse för patientens situation. Att finnas där bry sig och skapa förtroende är viktigt, 

samt att relationen mellan vårdpersonal och patient kan göra skillnaden mellan att hantera 

sjukdomen, eller att falla i en kronisk känsla av förtvivlan. O`Brien (2000) beskriver också att 

en respektfull relation hjälper patienten att utveckla copingstrategier och skänker hopp till 

patienten. Resultatet visar på enligt  Molin et al., (2016); Samuelsson et al., (2000); Talseth et 

al., (1999) att relationen mellan vårdpersonal och patient är av stor vikt och att det kan göra 

skillnad. Där beskrivs vikten av att vårdpersonal behandlar patienten som en medmänniska 

där man lyssnar och bekräftar patienten samt att personal ger möjlighet för patienten att 

utrycka sina känslor. Det ger egenvärde i relationen och ger patienten en uppfattning om 
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situationen den befinner sig i och samtidigt stärker patienten att kunna hantera sin situation 

(ibid.). Vidare beskriver Borge & Fagermoen (2008); Molin et al., (2016); Schröder, Ahlström 

& Larsson (2006); Talseth, Lindseth, Jacobsson, Norberg (1999)  i resultatet att flera av 

patienterna uppgav att då miljön var bekant och att personal inte såg ner på dem så bidrog det 

till att patienterna kände sig jämlika. Patienterna ansåg att det var viktigt att bli bekräftad i 

form av att bli bemött som en unik person att tas på allvar med respekt och värd att lyssnas 

till. Att bli bekräftad beskrevs också att det kunde ske genom fysisk beröring exempelvis en 

klapp på axeln eller en kram. Patienterna värdesätter kommunikation i relationen, och att 

kunna ha en öppen dialog med vårdpersonalen var av största vikt för det dagliga livet på 

avdelningen. Patienterna värdesatte möjligheten till dialog, det födde samarbete. Ökat 

samarbete med vårdpersonalen fick patienterna att känna sig mer som en jämlike. 

Perraud et al., (2006) beskriver i bakgrunden att en meningsfull relation odlar ärlighet, 

ödmjukhet och respekt samt att viktiga parametrar för en framgångsrik relation är den 

terapeutiska alliansen där empati, samarbete, och värme ingår. Det bekräftas i resultatet där 

Johansson, Skärsäter & Danielsson (2007); Johansson & Eklund (2003);  Molin et al., (2016); 

Samuelsson et al., (2000); Schröder et al., (2006); Skorpen, Rehnsfeldt, Thorsen & Arstad 

(2015); Talseth et al., (1999) beskriver att det är viktigt att vårdrelationen präglades av värme 

empati, förståelse samt positiv attityd och att personalen hade tillräckligt med tid var en 

förutsättning för att kunna förstå patientens känslor, problem och situation. Vidare beskrevs 

att det är viktigt att patienternas värdighet respekteras i samband med inneliggande vård på en 

psykiatrisk avdelning. Både patienter och anhöriga vittnar om olika faktorer i bemötandet som 

kan öka, respektive minska känslan av värdighet. Upplevelsen av hur patientens värdighet blir 

tillvaratagen är i stort relaterad till hur väl de blir bekräftade och omhändertagna i vården. 

Detta bottnar i hur vårdpersonalen bemöter patienten och kan innefatta hur väl vårdpersonalen 

respekterar patientens integritet och deras konfidentialitet. Det är viktigt hur pass medvetna 

vårdpersonalen är om de små vardagliga sakerna. Att personalen var flexibla och använde sig 

av olika möjligheter till kommunikation med patienterna förutom de planerade mötena var 

positivt. 

 

Borge & Fagermoen (2008) ; Gilburt, Rose & Slade (2008); Johansson & Eklund (2003); 

Molin et al., (2016) beskriver i resultatet att kommunikation lyftes fram av alla deltagare som 

viktigt. Kommunikationen i sig innehöll tre viktiga funktioner, att lyssna, tal och förståelse. 
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Ett kriterium för att kommunikation skulle upprättas mellan vårdpersonal och patient var att 

patienterna blev inbjudna till dialog av vårdpersonalen. Att lyssna framhävs av patienterna 

som viktigt, detta fick patienterna att känna sig mänskliga och respekterade. Själva talandet i 

kommunikationen var långt ifrån det viktigaste. Talandet fyllde en funktion om patienten 

kände sig lyssnade till och förstådd. Då kändes talandet terapeutiskt. Kommunikation var det 

mest centrala temat i relationen mellan vårdpersonal och patient. Alla patienterna uttryckte att 

det viktigaste var att etablera en relation med vårdpersonalen. En aspekt av relationen 

uttrycktes i form av att det bästa är att ha kontakt med vårdpersonalen, att ha någon att tala 

med och att inte vara ensam. Vare sig patienterna var nöjda eller missnöjda med relationen till 

vårdpersonalen, så framgick det att kvaliteten på relationen var viktig, och att patienten kände 

sig förstådd av vårdpersonalen. Att ha en förtroendefull relation till vårdpersonalen är av vikt 

för patienterna. Genom att tala och diskutera tillsammans så byggdes ett gemensamt 

förtroende upp. Förtroende var viktigt för patienterna för att de skulle våga tala om sina 

känslor, detta gav dem en känsla av trygghet. Att känna sig trygg är relaterat till att känna 

tillit, och att känna tillit är beroende av vårdpersonalens förmåga att förstå, och deras förmåga 

att möta patienterna i interaktioner. 

 

I bakgrunden beskriver Molin et al., (2016) att en del patienter upplevde att vården de fick 

berodde på vad personalen tyckte om dem, personalen kunde ha favoriter som fick särskild 

behandling, detta upplevdes som orättvist. Hamdam-Mansour & Wardam (2009) beskrev 

också i bakgrunden att personer med psykisk ohälsa bemöts av negativa attityder och 

bristande kommunikation av vårdpersonal. I resultatet beskrev Johansson et al., (2007); 

Johansson & Eklund (2003); Molin et al., (2016); Samuelsson et al., (2000); Skorpen et al., 

(2015); Talseth et al., (1999); att patienter kände brist på respekt från personalen när denne 

pratade med flera i personalen om känsliga problem, eller när de utförde omvårdnadsåtgärder 

utan att förklara för patienten vad som skulle ske eller varför det skulle ske. Patienterna i 

dessa studier vittnar om att de ibland upplevde att de inte blev sedda av vårdpersonalen, detta 

tolkades av patienterna som ointresse och brist på engagemang. Patienterna beskrev att när 

vårdpersonalen inte var närvarande tillräckligt fysiskt så kunde detta upplevas som 

provocerande och osäkert för patienterna. Resultatet visar också att  det fanns influenser av 

brist på respekt, distansering och misstro från vårdpersonal, detta ledde till att relationen 

mellan vårdpersonal och patient blev lidande och patienten kände sig avvisad. Vidare 
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beskrevs att vårdpersonalen tillbringade mer tid i köket eller i tvättstugan istället för att umgås 

med patienterna (ibid.).  

Författarna tolkar fynden i samtliga studier i resultatet att ett relationsbyggande sätt mellan 

vårdpersonal och patient är viktigt för maximal återhämtning och god omvårdnad. Författarna 

ser en stark koppling som understödjer syftet med studien, patienters upplevelse av 

bemötande.  

 

SLUTSATS 

I denna litteraturstudie så undersöks patienternas upplevelse av bemötande inom 

psykiatrivården. Patienterna i dessa studier vittnar om både gott och mindre gott bemötande, 

ibland ej acceptabelt bemötande. Det som framgår är vikten av ett varmt, empatiskt och 

professionellt bemötande. Detta beskrivs som viktigt för återhämtningsprocessen. I studien så 

framkommer orsaker till uteblivet gott bemötande, detta kan vara högst individuellt hos 

vårdpersonalen, det vill säga hans eller hennes personlighet. Det kan också bero på hög 

arbetsbelastning eller knapphändiga resurser. Det kan också vara ett resultat av bristfällig 

utbildning. Det framkommer i studien att interaktioner som fylls av kommunikation, närhet, 

värme och empati är de mest värdefulla för patienterna. Författarna drar slutsatsen att 

relationen mellan vårdpersonal och patient är ytterst viktig.  

 

IMPLIKATIONER 

Implikationer för utbildningen 

Författarna rekommenderar fortsatt fokus på bemötande inom omvårdnad och 

sjuksköterskeutbildningen, detta då med inriktning på det etiska och humanistiska 

förhållningssättet gentemot patienter. I detta skall ett omvärldsperspektiv gärna belysas, då 

med avsikt på att synliggöra olika parametrar som spelar in i bemötandet av patienter inom 

psykiatrivården. Dessa parametrar kan ligga till grund för sjuksköterskans möjligheter och 

begränsningar inom sjuksköterskeprofessionen. 
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Implikationer för den kliniska praktiken 

Studiens resultat tyder på att det är viktigt med en god relation mellan vårdpersonal och 

patienter där patienterna möts med empati, respekt och acceptans. En god vårdrelation kan 

göra att patienten kan hantera sin situation och att återhämtningen sker snabbare. Det är 

viktigt med ökad kunskap hos personalen hur man på bästa sätt kan bemöta patienter med 

psykisk ohälsa. Mer forskning av patienters upplevelser av bemötande inom psykiatrivården 

är därför av stor vikt. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Forskning med inriktningen på vårdpersonalens förutsättningar, politiska och ekonomiska 

orsaker kan vara relevant då detta ligger till grund för hur väl sjuksköterskan kan utöva sitt 

yrke. Kanske forskning om hur synen på psykisk ohälsa ses ur ett folkligt samhälleligt 

perspektiv. Vidare forskning utifrån ett patientperspektiv bedöms dock som det enskilt 

viktigaste då patienten alltid står i centrum i vården. 
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med denna artikel 

är att utforska och 

beskriva 

patienternas 

uppfattningar om 

vad som var 

väsentliga 

erfarenheter för 

deras 

återhämtningsproce

sser på sjukhus, i 

deras möte med 

behandlings- och 

vårdkulturen 

En förklarande och 

beskrivande studie 

med ett 

hermeneutiskt 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt i 

datainsamling och 

analys. Kvalitativa 

intervjuer med 15 

patienter under sin 

vistelse. 

 

Professionalism var 

kopplat till hur 

vårdpersonal utförde sina 

terapeutiska aktiviteter, 

Det var särskilt påpekat 

att personalen visste vad 

de gjorde och att de var 

starka nog för att ta emot 

känslor och reaktioner 

från patienterna. 

Personalens närvaro, 

goda rutiner, struktur och 

tidsplan var förknippade 

med professionalism Den 

goda terapeuten var en 

som kunde ställa rätt 

frågor visste var han eller 

hon skulle pressa, gav 

feedback och som ”hade 

både hjärta och 

huvud”. Några av 

patienterna berättade 

också om episoder där de 

hade känt sig dåligt 

bemötta. Det kopplades 

till situationer där de 

hade upplevt  att inte tas 

på allvar. Flera patienter 

rapporterade att de hade 

varit mycket medvetna 

om vem bland de 

anställda som de ville ha 

kontakt med under sin 

vistelse. 

Handlar om patienters 

upplevelser av bemötande 

av vårdpersonal under 

vårdtiden. 

#3  Titel: The significance of 

small things for dignity in 

psychiatric care  

Syftet med denna 

studie är att 

utforska 

Kvalitativ intervju 

studie baserad på 

intervjuer med sex 

Analysen avslöjade ett 

huvudtema: "Betydelsen 

av små saker för att 

Handlar om betydelsen av 

små saker i bemötandet och 

kommunikationen av 
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Författare: Skorpen, F., 

Rehnsfeldt, A., & Thorsen, A. 

A. 

Tidning: Nursing Ethics,  

År: 2015 

Land: Norway                                                   

patienternas och 

släktingarnas 

erfarenhet av 

respekt och 

värdighet efter 

inskrivning på  en 

psykiatrisk enhet 

 

patienter med mental 

ohälsa och fem 

anhöriga på ett 

psykiatriskt sjukhus 

uppleva värdighet" och 

fyra subteman beskrivs 

"vara medveten om små 

saker", "vara medveten 

om vad man säger", Bli 

bemött” och "att vara 

medveten om personlig 

kemi 

Anställda verkar inte ge 

tillräcklig 

uppmärksamhet åt vikten 

av dessa små saker.  

 

vårdpersonal gentemot 

patienter och anhöriga för 

att respekt och värdighet 

ska uppnås. 

#4 Titel: Patients' opinion on 

what constitutes good 

psychiatric care.  
Författare: Johansson, H., & 

Eklund, M. 

Tidning: Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences 

År:2003 

Land: Sweden 

 

 

 Att undersöka 

patienters 

uppfattning om vad 

som utgör god 

psykiatrisk vård 

och vad de ansåg 

vara viktiga frågor  

när det gäller 

psykiatrisk vård.  

Kvalitativ intervju 

studie med 

djupintervjuer. Där 

intervjun 

genomfördes som en 

konversation med tre 

teman. 

Resultatet säger att 

relationen i 

framgångsrika terapier 

ska präglas av empati, 

äkthet, positiv attityd 

gentemot patienten 

Terapeutisk allians ska 

bestå av empati värme 

och stöd  

 

 

Handlar om det patienter 

anser vara viktigt när det 

gäller psykiatrisk vård. 

#5 Titel: Encounters in a 

locked psychiatric ward 

environment 

Författare: Johansson, I., 

Skärsäter, I., & Danielson, E.  
Tidning: Journal Of 

Psychiatric & Mental Health 

Nursing 

År 2007 

Land: Sweden 

Syftet med studien 

var att beskriva 

möten i vårdmiljön 

på en låst 

psykiatrisk 

avdelning 

Metod var att 

studera observera 

och intervjua 

individer och 

grupper ur ett 

holistiskt perspektiv 

såväl som induktivt 

inom sitt eget 

sammanhang. 

 

Studien visar att 

vårdmiljön på den här 

låsta psykiatriska 

avdelningen erbjöd 

utrymme för möten som 

inkluderade glädje och 

vänskap samt oavsiktlig 

insikt om andras 

lidande. Mötena 

resulterade i relationer 

mellan personal och 

patienter av både 

vårdande och oroande 

karaktär 

Möten mellan människor  

 

Nr 6 Titel: The importance of 

relationships in mental health 

care: a qualitative study of 

service users' experiences of 

psychiatric hospital admission 

in the UK.  

Författare: Gilburt, H., Rose, 

D., Slade, M. 

Tidning: BMC Health 

Services Research 

 År: 2008 

Land: England 

Även om ett antal 

studier har tittat på 

livet på service-

användarnas 

livsupplevelser på 

psykiatriska 

avdelningar, finns 

det ingen forskning 

som har använt 

dessa erfarenheter 

ur användar-

perspektivet.  

 

 

En studie utifrån 

patientperspektiv. 

Förhållanden med en 

individ som innefattade 

effektiv kommunikation, 

kulturell känslighet och 

frånvaro av tvång 

resulterade i att den 

personen tillskrivs en 

känsla av förtroende. 

Detta unika perspektiv 

belyser vikten av det 

terapeutiska förhållandet 

att tillhandahålla en säker 

och terapeutisk miljö. 

Behandlar områden som 

behandling, frihet och 

miljö. Handlar i grunden 

om en individuell personlig 

kontakt och 

relationsbyggande. 

Nr 7 Titel: Quality of 

interactions influences 

everyday life in psychiatric 

inpatient care--patients' 

perspectives 

Denna studie syftar 

till att utforska 

vardagen i 

psykiatrisk vård på 

grund av 

 Medarbetarnas 

interaktioner med 

deltagarna var centrala 

för vardagliga processer, 

och erfarenheterna av 

dessa interaktioner 

Undersök-ande om det 

inneliggande livet för en 

patient på en psykiatrisk 

avdelning. 

Belyser personalens roll 

och miljöns betydelse. 
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Författare: MOLIN, J., 

GRANEHEIM, U. H., & 

LINDGREN, B.  

Tidning: International Journal 

of Qualitative Studies on 

Health & Well-Being. 

År: 2016 

Land: Sverige 

 

 

 

 

patienternas 

erfarenheter 

varierade bland 

deltagarna. 

Underkategorierna 

inblandade i denna 

kategori anpassade sig 

till frånvaro av 

interaktion med personal, 

anpassning till 

obstruktiva interaktioner 

med personal och med 

tillförlitlig interaktion 

med personal 

 

Nr 8 Titel: Patients’ 

perceptions of the concept of 

the quality of care in the 

psychiatric setting: a 

phenomenographic study 

Författare: Schröder, A., 

Ahlström, G., & Larsson, B.  
Tidning: Journal of Clinical 

Nursing  

År:2006 

Land: Sweden  

 

Syftet var att 

beskriva hur 

patienter upplevde 

begreppet 

vårdkvalitet i 

psykiatrisk vård 

 
 

Kvalitativ 

intervjustudiefenom

enografiskt 

tillvägagångssätt 

användes för 

analysen av 

intervjuerna. 

Resultatet visade att 

vårdkvalitet uppfattades 

som ett positivt begrepp, 

Fem beskrivande 
kategorier uppstod: 

Patientens värdighet 

respekteras. Patientens 

känsla av säkerhet med 

avseende på vård , 

patienternas deltagande i 

vården, patienternas 

återhämtning; och 

patientens vårdmiljö. Två 

uppfattningar uppstod 

som inte uttryckligen 

framkommit i tidigare 

studier av vårdkvalitet: 

Hjälpt till att minska 

skammen och ses som 

någon annan. 

Begreppet vårdkvalitet 

uppfattades som något 

positivt någonting bra där 

fem teman uppkom 

Nr 9Titel: Psychiatric care as 

seen by the attempted suicide 

patient 

Författare: Samuelsson M, 

Wiklander M, Åsberg M, 

Saveman B 

Tidning: Journal Of Advanced 

Nursing 

År:2000 

Land: Sweden  

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva patienters 

uppfattning av att 

ta emot 

specialiserad vård 

efter självmords-

försök. 

 

 

Kvalitativ intervju-

metod där 18 

patienter 

intervjuades på en 

specialist- avdelning 

där personal var 

special-utbildad för 

att ta hand om 

patienter som 

försökt begå 

självmord 

  

Många patienter 

betonade vikten av 

engagemang och respekt. 

I många situationer 

beskrev patienterna att 

personalen var förstående 

och att de såg deras 

självmords-försök som 

allvarliga. De beskrev att 

personalen kunde 

förmedla hopp. 

Betydelsen av förtroende 

var framträdande i 

många av intervjuerna. 

Att vara betrodda av 

personalen beskrevs som 

viktigt 

En del av patienterna kände 

obehag inför att visiteras 

trots att de förstod orsaken. 
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