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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Den psykiatriska vården har under de senaste 100 åren utvecklats, däremot har 

synen på psykisk ohälsa inte följt samma process. Allmänheten och sjukvården har idag en 

negativ attityd gentemot personer med psykisk ohälsa på grund av okunskap som resulterar i 

stigmatisering. Att detta existerar i sjukvården är ett problem eftersom det är det största forum 

dit personer med psykisk ohälsa kan vända sig för hjälp. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskestudenters syn på patienter med psykisk ohälsa. Metod: Kvalitativ empirisk 

studie med semistrukturerade enkätfrågor. Datan analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Det framkom två kategorier av studenternas svar: hinder för ett 

gott bemötande och förutsättningar för ett gott bemötande. Det framkom att studenterna hade 

en okunskap om psykisk ohälsa och en stigmatiserad syn som resulterade i en ojämlik vård. 

Slutsats: Sjuksköterskestudenterna har en idealisk bild av hur patienter med psykisk ohälsa 

ska bemötas men är ändå osäkra i mötet med dessa. Osäkerheten speglas i en otrygghet i 

yrkesrollen och grundas i studenternas upplevelser av okunskap kring psykisk ohälsa. 

Upplevelsen av otrygghet i yrkesrollen skapar brister i omvårdnaden eftersom det då hålls ett 

större avstånd gentemot patienter. 

 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, stigmatisering, kunskap, omsorgsteori.



 

 

Summary 

 

Background: Over the last 100 years the psychiatric care has been developed, but the attitude 

towards mental illness has not. The public and the health care system today has a negative 

attitude towards people with mental illness caused by ignorance resulting in stigma. The 

existence of stigma in the health care system is a problem because it is the main forum where 

people with mental illness can turn to for help. Aim: To describe nursing students attitudes 

towards patients with mental illness. Method: Qualitative study with semi-structured 

questionnaires. The data was analyzed with content analysis. Results: The students answers 

resulted in two categories: Obstacles against good care and conditions for good care. It was 

revealed that the students had a lack of knowledge about mental illness and a stigmatized 

attitude which resulted in unequal care. Conclusion: The nursing students have an ideal 

image of how the patients with mental illness should be cared for but they still feel insecure. 

This insecurity is reflected in their profession and is based on the lack of knowledge about 

mental illness. The feeling of insecurity is causing deficiencies in the caregiving because it 

creates a bigger distance towards the patients. 
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1. INLEDNING 

 

I media skildras dagligen en bild av personer med psykisk ohälsa som farliga och 

skrämmande, vilket bidrar till att denna grupp stigmatiseras i samhället. Rubriker såsom 

”Psyksjuk yxman skapade panik i kyrka” (Gustafsson & Wagner, 2008, 23 november) är inte 

en ovanlig syn på kvällstidningarnas löpsedlar. Det är svårt att undgå att påverkas av medias 

bild trots ett kritiskt förhållningssätt, vilket även gör att sjukvårdspersonal kan påverkas. 

Stigmatisering av människor med psykisk ohälsa är något som inte går hand i hand med god 

omvårdnad. Som sjuksköterskestudent och blivande omvårdnadsexpert krävs ett fördomsfritt 

och holistiskt synsätt gentemot alla patienter, oavsett diagnos, för att ge en jämlik vård. Det 

framkom inför vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin att det existerar fler 

fördomar gentemot patienter med en psykiatrisk diagnos än de med somatisk. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Omvårdnad och psykisk ohälsa i Sverige 

 

Enligt Corrigan och Kleinlein (2005) är begreppet psykisk ohälsa ett samlingsnamn för olika 

typer av psykiska sjukdomar. Levander, Adler, Gefvert och Tuninger (2008) menar att 

psykiska sjukdomar i många fall är betydligt mer komplexa än fysiska åkommor. Detta på 

grund av att den psykiska ohälsan drabbar hjärnan som är ett av människans mest 

komplicerade organ. Det finns en enorm variationsbredd på sjukdomstillstånden. Vissa 

personers vardag blir knappt påverkade medan andras närmare styrs av den psykiska ohälsan. 

Dessutom är symptomen mycket individuella, om två personer lider av samma psykiatriska 

diagnos kan de trots detta uppleva helt olika symptom.  

 

Enligt Andersson (1990) har synen på och behandlingsmetoderna av psykiatriska patienter 

förändrats och utvecklats under 1900-talet. Under decenniets tidiga år var behandlingsmetoder 

såsom vila och sängläge dominerande och i slutet av 1920-talet återupptogs en tidigare 

använd metod i form av arbetsterapi. Nya behandlingar såsom feberbehandling, 

krampbehandling samt elchockbehandlingar togs i bruk och år 1954 fick även psykofarmaka 

sitt genombrott. Något som även var vanligt förekommande under denna tid var lobotomi 

Sjöström (1992) menar att belastningen på mentalsjukhusens avdelningar ökade under mitten 

på 1900-talet på grund av samhällets modernisering. I och med det nya individualiserade 

samhället ställdes högre krav på individen och det framkom vilka som inte klarade av att 

sköta sin vardag. De som tidigare blivit omhändertagna av familjen stod nu på egna ben utan 

skyddsnät och blev ofta placerade på mentalsjukhusen. Enligt Andersson (1990)  var 

avdelningarna på sjukhusen indelade i ” manlig respektive kvinnlig lugn, halvorolig och 

helorolig avdelning” (s. 53). Det fanns enstaka enkelrum, men den mesta vården bedrevs i 

flerbäddssalar. Synen på de inlagda på mentalsjukhusen, de så kallade sinnessjuka, var att de 

var hemska och främmande för allmänheten. Sinnessjuka jämställdes med växter eller lågt 

begåvade djur som inte hade något känslomässigt behov. Inte heller ansågs personer med 
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sinnessjukdom ha några mänskliga basala behov såsom intagande av vätska eller föda. De 

ansågs även ha en total avsaknad av smärta och verklighetsförankring.   

 

Levander et al. (2008) menar att under det tidiga 1900-talet fick alla de inneliggande 

patienterna diagnosen sinnessjukdom. Det fanns med andra ord inte olika typer av diagnoser 

utan patienterna kategoriserades och behandlades efter symptom. Symptomen bestod av olika 

specifika beteenden och egenskaper och en av dessa var ombytlighet vid en specifik tidpunkt, 

exempelvis att en i vanliga fall lugn person blev våldsam eller att en glad person blev dyster. 

Detta ledde ofta till att den sjuke blev en främling för sig själv och sin omgivning. En annan 

variation på sinnessjukdom var olika typer av hallucinationer såsom syn-, tanke- och 

hörselvillor. Hallucinationer i form av röster i huvudet ansågs vara det vanligast 

förekommande och även det farligaste för omgivningen eftersom detta kunde leda till att 

personen blev våldsam Allmänheten ansåg generellt att sinnessjuka hade obehagliga och 

störande ovanor i form av att de ofta svarade på tilltal med hänsynslös ärlighet och högt 

röstläge. Dessutom ansågs sinnessjuka ha en större benägenhet att klä sig stötande, göra 

sönder saker i sin omgivning samt att uträtta sina oftast tröga toalettbehov på offentlig plats. 

 

Enligt Östby och Andersson (2009) består psykiatrin idag av många olika instanser där 

huvudpelarna är öppenvård och slutenvård. Öppenvården består av många olika instanser 

exempelvis telefonakut och vårdcentraler. Till telefonakuten kan personer med psykisk ohälsa 

och deras anhöriga vända sig till vid behov. Patienterna som ringer får då samtala med 

personal inom öppenpsykiatrin som gör bedömning om hur akut situationen är. Vid 

misstankar om självskadebeteende eller risk att skada andra gör jouren hembesök annars 

etableras en kontakt med en vårdcentral dit patienten kan vända sig. Vårdcentralerna har 

mycket kontakt med patienter med psykisk ohälsa, i vissa fall kommer patienter dit dagligen 

för utdelning av läkemedel i andra fall finns en mer sporadisk kontakt i form av 

samtalsbehandling, nätverksterapi och receptförnyelse. Patienter som har svåra symptom på 

grund av sin psykiska ohälsa hamnar ofta inom slutenvården, antingen med hjälp av anhöriga, 

genom poliseskort eller i vissa fall av egen begäran. Psykiatrins slutenvårdsavdelningar 

arbetar målfokuserat med att patienten ska bli frisk och så snart som möjligt kunna återvända 

till sin vardag.  
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Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att i dagens psykiatriska 

vård strävar sjuksköterskor efter att ge så god individualiserad omvårdnad som möjligt. Ofta 

konkretiseras omvårdnaden genom omvårdnadsprocessen. Detta innebär att problem 

uppmärksammas, mål sätts upp och olika åtgärder sätts in för att uppnå målen. Som grund för 

att kunna genomföra detta bör omvårdnaden vila på ett livsvärldsperspektiv där varje patient 

är unik. Att sätta sig in i varje patients livsvärld är en grundsten för att kunna förstå hur en 

patient känner och tänker kring sin situation. Detta är inte alltid enkelt och det kan vara en 

extra utmaning när det kommer till patienter med psykisk ohälsa eftersom de i vissa fall har 

upplevelser som kan vara svåra att relatera till. Det är däremot inte mindre viktigt att sträva 

efter att försöka förstå deras livsvärld, exempelvis då de blir intagna på tvångsvård. Det är inte 

ovanligt att patienterna då blir utsatta för vårdåtgärder som de upplever som oberättigade och 

kränkande. Däremot finns det patienter som blivit intagna på tvångsvård och trots detta känt 

sig respekterade av vårdpersonalen. Med andra ord kan god omvårdnad ges även i 

vårdsituationer när patienten har fråntagits sin autonomi, så länge omvårdnaden ges med 

respekt och ödmjukhet. Om samvaron vid mötet mellan sjuksköterska och patient genomsyras 

av en öppenhet där dialog och ömsesidighet ligger till grund kommer patienten i större 

utsträckning att uppleva en trygghet. Tryggheten kan inbjuda till fler samtal och en större 

tillit.   

 

2.2 Samhällets stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa 

 

Enligt Nationalencyklopedin [NE] (”stigma”, u.å) betyder ordet stigma ”märke, stämpel och 

kännetecken” och stigmatisering (”stigmatisering”, u.å) förklaras som att ”utpeka såsom 

avvikande”. Goffman (1963) beskriver stigma som samhällets syn på en utmärkande 

egenskap hos en person eller grupp som motiverar till en negativ attityd. Stigmatisering delas 

ofta in i tre olika undergrupper: fysiska deformiteter, religiös och etnisk stigma samt personlig 

karaktär, där psykisk ohälsa ingår. Enligt Byrne (2000) är stigmatiseringen mot personer som 

lider av psykisk ohälsa mer relaterat till den generella bilden av psykisk sjukdom än till hur de 

individuella personerna uppträder i sociala sammanhang. Detta gör att den kraftigt negativa 

stämpeln är svår att avlägsna.  
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Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa är ett utbrett fenomen i samhället (Granello, 

Pauley & Carmichael, 1999). Allmänheten har i stor utsträckning en negativ attityd gentemot 

människor med psykisk ohälsa på grund av okunskap som resulterar i fördomar, 

missuppfattningar och diskriminering (Schafer, Wood & Williams, 2011). En av de största 

orsakerna till detta är att media som kan nå ut till en bred publik och har stora möjligheter att 

påverka åsikter och attityder i samhället generellt har skildrat psykiskt sjuka som våldsamma, 

oberäkneliga och farliga (Rao, Mahadevappa, Pillay, Sessay, Abraham & Luty, 2009; 

Granello et al., 1999). Det är inte ovanligt att personer med psykisk ohälsa tar till sig dessa 

stämplar som samhället sätter på dem. Detta brukar kallas själv-stigmatisering. Själv-

stigmatisering kan beskrivas så att personer med psykisk ohälsa tar till sig de fördomar och 

åsikter som är riktade mot dem. Individen börjar även se på sig själv på detta vis och 

nedvärderar sidor och egenskaper hos sig själv. Detta ger konsekvenser i deras beteende på så 

sätt att de anpassar sig efter omgivningens förväntningar på dem (Angell, Cooke & Kovac, 

2005).  

 

Chambers, Guise, Valimaki, Botelho, Scott, Staniuliene och Zanotti (2010) menar att med 

ökad erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa ökar också den positiva (sic!) attityden 

gentemot människor som lider av detta. De har också funnit ett samband mellan faktorerna 

hög ålder, låg utbildning och en negativ attityd mot psykisk ohälsa samt mellan hög nivå av 

vårdutbildning, framförallt psykiatrispecialisering, och en positivare attityd. Generellt sett har 

även kvinnor en mer positiv attityd mot psykisk ohälsa än män. Studien visade också att 

människor som har bekanta eller anhöriga med psykisk ohälsa får en ökad kunskap och insikt 

i vad psykisk sjukdom innebär, vilket leder till en positivare inställning. Stone och Merlo 

(2011) menar att denna fördjupade kunskap och erfarenhet av psykiatrisk vård och lyckad 

behandling ger en tilltro till vården och en ökad tro på att psykiska sjukdomar går att bota. 

 

Enligt Aarhus Smedby (2001/2003) kan det vara väldigt traumatiskt när en familjemedlem 

drabbas av en psykisk sjukdom och eventuellt blir inlagd. Det är vanligt att familjen då får ett 

tungt ansvar för den sjuke och bära dennes smärta och ångest. Utöver detta är det enligt 
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Angell et al. (2005) även vanligt förekommande att familjemedlemmar och nära anhöriga 

utsätts för stigmatisering av allmänheten. Omgivningen tar inte bara avstånd ifrån 

familjemedlemmen som lider utav diagnosen utan håller sig borta från hela familjen. Detta 

har visat sig leda till att familjer isoleras och inte vågar vara delaktiga i samhällets sociala 

spektrum. Förutom de förödande konsekvenserna som det kan ha för individerna i familjen är 

det även en fara för samhället i stort eftersom fördomar då kan få fritt spelrum, spridas och 

förstärkas.  

 

2.3 Sjukvårdens stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa 

 

Stigmatisering av patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland 

sjukvårdspersonal enligt Rao et al. (2009). Det är inte heller ovanligt att sjukvårdspersonal 

stigmatiserar familjemedlemmar till personer med psykisk ohälsa enligt Angell et al. (2005). 

Detta är ett stort problem eftersom sjukvården är den största kanalen som dessa patienter och 

deras familjer kan vända sig till för stöd (Biernat & Dovidio, 2000). Stigmatisering av 

patienter med psykisk ohälsa är starkt associerat med skam, skuld och isolering, och detta i sin 

tur leder till en ovilja hos dem att söka hjälp enligt Byrne (2000). Stone och Merlo (2011) 

menar att en stigmatiserad syn också leder till svårigheter att ge dessa patienter god vård 

eftersom god vård ska ges fördomsfritt och respektfullt. Om sjukvårdspersonalen däremot 

bemöter dessa patienter med förutfattade meningar och en dömande inställning är det ett stort 

hinder i mötet. Enligt Chambers et al. (2010) påverkar detta stigma från sjukvårdspersonalen 

vårdkvalitén negativt och försvårar även tillfrisknandet för patienten. Baker, Richards och 

Campbell (2005) menar att sjuksköterskorna är den grupp av vårdpersonal i Europa som har 

mest direktkontakt med patienter med psykisk ohälsa. Enligt World Health Organization 

[WHO] (2007) är sjuksköterskor också den grupp av vårdpersonal som är störst i Europa och 

därför riktas mycket fokus på den gruppen gällande upplysning om psykiska sjukdomar. 

Ludvigsen (1997) framhäver vikten av en sammansvetsad, kunnig och kulturellt medveten 

sjuksköterskegrupp för att framöver positivt kunna påverka vårdens kvalitet.  
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2.4 Kunskap och kompetens, grunden för ett möte med öppenhet 

 

Enligt Liedman (2011) är kompetens ett begrepp som ofta används inom utbildningsväsendet, 

men är inte alltid så lätt att förstå.  Liedman menar att en person är kompetent om individen i 

fråga med säkerhet kan utföra en uppgift. Alla personer med en kompetens har uppnått en viss 

nivå av kunskap oberoende utav hur de är som privatpersoner. Därför kan kompetens 

jämföras med betyg, uppnås en viss nivå av kunskap så uppnås en viss kompetens. 

Kompetens är ständigt under utveckling i takt med att samhället omformas och förändras. För 

att behålla sin kompetens är det även viktigt att har ett kritiskt granskande synsätt och inte ta 

till sig all information som sanning. Detta kräver inte bara kritiska medborgare i samhället 

utan även reflekterade medborgare som granskar hur de bygger upp sina erfarenheter, känslor 

och sociala relationer. Om en person är reflekterande på detta vis uppnås en social mognad 

som skapar styrka att distansera sig från grupptryck samt förmåga att forma ett eget omdöme.  

 

Enligt Socialstyrelsen [SOS] (2005) ligger det i sjuksköterskans kompetens att i alla lägen 

inneha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt gentemot patienter och dess anhöriga. 

Detta förhållningssätt innebär att ha en humanistisk människosyn där varje patients autonomi, 

integritet och värdegrund aktas. Att aktivt ta tillvara på varje patientens kunskaper och hålla 

en öppen syn på patienters religiösa tillhörighet och värderingar är fundamentalt. 

Sjuksköterskan ska också vara en mellanmänsklig faktor och föra patienten eller de anhörigas 

talan om eventuella önskemål och behov vid tillfällen då individen själv inte kan utrycka 

detta. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten samt dess anhöriga ska bygga 

på respekt och lyhördhet samt innehålla ett empatiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan måste 

även granska sig själv och ständigt analysera sina egna styrkor och svagheter inom 

professionen för att uppnå kompetens. Riktlinjerna för grunden i det etiska förhållningssättet 

står beskrivet i International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor. Första 

gången ICN antog koden var 1953 och sedan dess har den ständigt varit under utveckling. 

Den senaste koden fastställdes år 2000 och innehåller fyra övergripande ansvarsområden 

gällande sjuksköterskors etik; Att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa och förebygga 

sjukdom. Sammanfattningsvis innebär den etiska koden att vården alltid ska följa de 

mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna handlar bland annat om rätten till liv och 

samt att behandla sin nästa med respekt och värdighet. God omvårdnad ska ges till alla 
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oavsett sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt eller social status. Strävan efter lika vård till 

alla bör finnas med som en huvudpelare oavsett situation.  

 

2.5 Teoretisk referensram 

 

Enligt Kari Martinsens (1989) omsorgsteori är omsorg den viktigaste komponenten i god 

omvårdnad.  Omsorg innebär ett öppet och nära förhållningssätt mellan två människor där alla 

bär ett ansvar för varandra och framförallt för de svaga i samhället, utan att förvänta sig något 

i gengäld. I människans tillvaro finns ett stort behov av kontakt med andra människor för stöd, 

hjälp och respons. Detta behov är större hos personer som lider av sjukdom, har 

funktionsnedsättning eller på annat vis är svaga. Samhället måste bemöta dessa med ett 

gensvar i form av omsorg som ska ges individuellt och med strävan att uppnå bästa möjliga 

omvårdnad. Om de svaga inte får den omsorg de är i behov av finns det risk för isolering. God 

omsorg innebär även insikt i att alla människor under perioder i livet är svaga och har ett 

större behov av omvårdnad. 

 

Martinsen (1989) menar att det i alla omvårdnadsrelationer finns en maktbalans som måste 

bemötas aktsamt och moraliskt av båda parter för att inte missbrukas. Det krävs även en 

mellanmänsklighet som bygger på ömsesidig respekt i varje unikt möte. Det absolut viktigaste 

för att skapa ett gott möte är att sjuksköterskan håller ett öppet sinne och försöker förstå sina 

patienter. Detta för att förhoppningsvis i slutändan lära sig konsten att tolka de olika 

patienterna. Finns denna förståelse öppnar det upp till ett förutsättningslöst möte som kan 

skapa nya goda erfarenheter och som i sin tur kommer att påverka framtida förhållningssätt. 

 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

 

Under de senaste 100 åren har vården av patienter med psykisk ohälsa utvecklats i form av att 

nya mediciner framtagits och behandlingsmetoderna individualiserats. Synen på patienter med 
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psykisk ohälsa har dock inte följt samma utveckling och stigmatiseringen av dessa patienter är 

fortfarande utbredd både i samhället och i sjukvården. I media skildras ofta patienter med 

psykisk ohälsa som aggressiva, oberäkneliga och obotliga. Att även viss sjukvårdspersonal 

har denna syn är ett stort problem eftersom sjukvården är det största forumet som dessa 

patienter kan vända sig till för stöd och hjälp. I sjukvården ska alla patienter bli bemötta med 

respekt och fördomsfrihet. Motsatt bemötande gentemot patienter med psykisk ohälsa har 

visat sig resultera i en ovilja att söka vård, sämre vårdkvalité samt ett försvårat tillfrisknande. 

Därför är det av vikt att samla kunskap om vad blivande sjuksköterskor har för syn på mötet 

med patienter med psykisk ohälsa. Denna kunskap skapar möjlighet att påverka 

sjuksköterskestudenternas syn under utbildningen och i förlängningen förbättra vårdkvalitén. 

  

 

4. SYFTE 

 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskestudenters syn på patienter med psykisk 

ohälsa.  

 

 

5. METOD 

 

5.1 Design 

 

För att besvara studiens syfte är en kvalitativ ansats mest lämplig då den undersöker en grupp 

människors attityder (Polit & Beck, 2010). Den insamlade datan analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

  



10 

 

5.2 Urval 

 

Efter genomförd litteraturöversikt framkom det att det fanns brister i legitimerade 

sjuksköterskors syn på patienter med psykisk ohälsa. Med denna kunskap som grund 

beslutades att studien skulle utföras på blivande sjuksköterskor. Inklusionskriterierna för 

deltagarna var att de var registrerade sjuksköterskestudenter under sitt sista utbildningsår. Det 

innebar att studenterna hade studerat i minst fyra terminer enligt gällande studieplan för 

grundutbildningen. De har då de genomfört både teoretiska kurser samt all den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatri. På den högskola i Stockholm där studien 

utfördes uppfyllde 90 studenter inklusionkriterierna och tillfrågades därmed om deltagande. 

Detta resulterade i 21 respondenter vilkas svar låg till grund för studien. 

 

5.3 Datainsamling 

 

Insamling av data skedde genom ett formulär med semistrukturerade intervjufrågor som lades 

ut på intranätet. För att utvärdera validiteten av frågorna i enkäten utfördes först en pilotstudie 

på studenterna i termin två som vid tillfället genomförde sin första verksamhetsförlagda 

utbildning. Frågorna som ställdes var ”Vad har Du för förväntningar inför mötet med 

psykiatriska patienter i samband med din VFU placering?” samt ”Har Du några farhågor 

inför mötet med psykiatriska patienter? Om ja, vilka?”. Respondenternas svar under 

pilotstudien svarade inte till syftet. Istället för att beskriva tankar och farhågor kring 

patienterna med psykisk ohälsa berörde svaren mer det praktiska upplägget gällande den 

verksamhetsförlagda utbildningen. På grund av detta reviderades frågorna för att svara till 

studiens syfte och uppnå största möjliga validitet. De slutliga frågorna som användes i 

enkäten var ”Beskriv vad Du har för tankar kring psykiatriska patienter” samt ”Har Du 

några farhågor inför mötet med psykiatriska patienter? Om ja, beskriv vilka?”. Enkäten (se 

bilaga 1) blev sedan tillgänglig för sistaårets sjuksköterskestudenter. Tillgängligheten för 

enkäten var planerad att omfatta en vecka, men blev förlängd med två dagar för att öka 

möjligheten till fler respondenter. Under denna period skickades två påminnelsemail ut till 

studenterna. 
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5.3.1 Respondenter 

 

Respondenterna bestod av 19 kvinnor och två män, varav fem hade tidigare 

arbetslivserfarenhet inom psykiatrin. Alla som svarade på enkäten gav sitt samtycke att delta i 

studien och åldersspannet på respondenterna var mellan 23-44 år. Den insamlade kvalitativa 

datan var reflekterande och utförligt beskriven. 

 

5.4 Dataanalys 

 

Utifrån insamlad data utfördes en kvalitativ innehållsanalys för att få fram gemensamma 

kategorier i sjuksköterskestudenters syn på patienter med psykisk ohälsa. Analysprocessen 

innebar att texten först delades in i meningsenheter där varje enhet var en bärande del av 

texten. Meningsenheterna bestod av ett fåtal ord eller ett helt stycke som sedan kondenserades 

och det väsentliga lyftes fram för att göra texten mer lätthanterlig. De kondenserade 

meningarna betecknades med en så kallad kod som var en kortfattad etikett av kärnan i 

meningsenheten (Lundman & Hällgren, Graneheim, 2008). Utifrån koderna skapades 

underkategorier som var internt likartade och skiljde sig externt från andra underkategorier 

(Patton, 2002). Vidare tydliggjordes textens essens genom att dela in underkategorierna i två 

övergripande kategorier (Polit & Beck, 2010). 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

3. …Deras reaktioner och 

opålitlighet. Självklart gäller 

inte det alla patienter inom 

psykiatrin men många.  

Många patienter 

inom psykiatrin är 

opålitliga 

Opålitliga 

patienter 

Negativ bild av 

patienten 

Hinder i bemötandet 

4.  Många tenderar att döma 

ut istället för att försöka förstå 

den bakomliggande 

orsaken… 

Många är 

dömande  

Många dömer Bristfällig 

omvårdnad 

Hinder i bemötandet 
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1. Detta trots att "alla" vet att 

vem som helst kan drabbas av 

exempelvis en depression, 

ångest eller en psykos. 

Vetskap om att 

alla kan drabbas 

Alla kan 

drabbas 

Jämlik omvårdnad Förutsättningar för 

ett gott bemötande 

8. Jag tycker att det är viktigt 

att bemöta dem som alla 

andra patienter och inte döma 

pga att de har en psykiatrisk 

diagnos. 

Viktigt att bemöta 

dem som andra 

patienter och inte 

döma dem. 

Viktigt att inte 

döma 

Jämlik omvårdnad Förutsättningar för 

ett gott bemötande 

 

 

6. ETISKA ASPEKTER 

 

Deltagande i denna studie var på frivillig basis och möjlighet fanns att avbryta om så 

önskades. Innan studien påbörjades informerades deltagarna skriftligt om bakgrund, syfte 

samt villkor för deltagande. De tillfrågades även om samtycke innan ifyllande av de öppna 

frågorna i enkäten. Svaren behandlades konfidentiellt och gick inte att härleda till respondent 

(Polit & Beck, 2010). Enkätsvaren brukades endast i denna studie och lästes enbart av 

uppsatsskrivarna, handledare och examinator. 

 

 

7. RESULTAT 

 

Under den kvalitativa innehållsanalysen av datan som samlats in via enkäter kunde två 

kategorier urskiljas: hinder för ett gott bemötande samt förutsättningar för ett gott bemötande. 

Under kategorierna har även fem underkategorier framkommit som sammanfattar 

sjuksköterskestudenternas syn på patienter med psykisk ohälsa.  
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Figur 1. Kategorierna och underkategorierna som framkom av resultatet.  

 

7.1 Hinder för ett gott bemötande 

 

7.1.1 Negativ bild av patienten 

 

Något som var återkommande i sjuksköterskestudenternas svar var den negativa bilden som 

de har av patienter med psykisk ohälsa. De uppfattar dessa patienter som opålitliga och 

oberäkneliga samt att patienter med psykisk ohälsa är svårare att läsa av än somatiska 

patienter, samt att deras reaktioner inte alltid är förståeliga vilket ses som ett problem i 

omvårdnaden av denna patientgrupp. Farhågan att bli uppsökt av patienter med psykisk ohälsa 

finns och beskrivs på detta vis ”…att en patient skulle bli förtjust eller kär i mig och försöka 

söka upp mig till varje pris…”(2). Även synen på patienter med psykisk ohälsa som 

våldsamma, hotfulla och framförallt aggressiva var tydligt framträdande i svaren. Att hela 

tiden ”vara på sin vakt” (10) samt att ”skydda sin rygg” (2) är tankar som många utav 

sjuksköterskestudenterna delar. En grundläggande otrygghet finns i att patienter med psykisk 

ohälsa kan vara aggressiva och hotfulla i sitt sätt. ” Kan kännas lite läskigt om de blir 

aggressiva pga nånting…”(7). 

 

Negativ bild av 

patienten 

 

Otrygghet i yrkesrollen 

 

Bristfällig omvårdnad 

Jämlik omvårdnad 

 

 

Känsla av trygghet i 

mötet 

 

Hinder för ett gott 

bemötande 

Förutsättningar för 

ett gott bemötande 
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7.1.2 Otrygghet i yrkesrollen 

 

Studenterna känner en otrygghet i att möta patienter med psykisk ohälsa. Det finns en rädsla 

och otrygghet inför mötet samt en osäkerhet på grund av okunskap. En student beskriver att 

”min kunskapsnivå är alldeles för låg för att jag skulle kunna hjälpa patienter med 

psykiatriska besvär på ett adekvat sätt” (15). En brist på kunskap är med andra ord något som 

påverkar hur omvårdnad ges till dessa patienter eftersom den även framkallar andra känslor 

hos sjuksköterskestudenterna. Bland annat beskrivs denna patientgrupp som något som känns 

främmande och beskrivs som”det ses som läskigt och otäckt på något sätt, precis som 

främmande saker generellt gör” (1). Sjuksköterskestudenterna anser sig sakna kunskap om 

patienterna, detta gör att de har svårt att förstå deras beteenden vilket resulterar i en osäkerhet 

i mötet. Denna osäkerhet speglar studenternas syn på sig själva i yrkesrollen. Exempelvis 

uttryckte majoriteten att det fanns svårigheter i att skapa tillit till dessa patienter, en oro över 

att uttrycka sig fel samt att inte kunna hjälpa dem. En farhåga som framkom var ”att jag inte 

ska kunna etablera förtroende och att de koder jag är vad vid att uppträda efter inte ska 

accepteras av människor med psykiatriska sjukdomar” (15) och ytterligare en oro beskrivs så 

här: ”Jag kan känna mig orolig för att inte kunna möta en patient med psykiska problem fel, 

att inte veta vad jag ska säga eller som vid tillfällen när det är bra att kallprata lite, vad ska 

jag prata om då om patientens största intresse är att skära sig i armarna..” (14). Även en 

rädsla för hur patienterna ska reagera och agera i mötet tas upp vilket grundar sig i en 

okunskap. Det framkom dessutom en större otrygghet i att möta patienter med psykisk ohälsa 

på somatiska avdelningar än på psykiatriska. Detta förklaras så här: ” Generellt är ju 

personalen inom psykiatrin så förberedda och kunniga så jag känner mig mer trygg i mötet 

med denna psykiatriska patienter på en psykiatrisk avdelning än om jag skulle vårda en 

psykiatrisk pt på en somatisk vårdavdelning” (1).  

 

7.1.3 Bristfällig omvårdnad 

 

Studenterna uttrycker att de ser en brist i vården av patienter med psykisk ohälsa. De menar 

att dessa patienter inte tas på allvar, ofta får ojämlik eller otillräcklig omvårdnad samt att 

denna patientgrupp faller mellan stolarna mellan vårdinrättningarna. ”Ibland känns det som 

personer med psykiatrisk diagnos inte blir tagna på samma allvar som andra utan som att det 
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skrattas åt dem och de kan avfärdas som lite tokiga”(5). Att psykiatriska patienter är en 

väldigt stigmatiserad grupp i vården ses också som ett stort problem, inte minst för 

sjuksköterskor eftersom de kommer möta dessa patienter ofta, även utanför psykiatriska 

avdelningar. Denna stigmatisering relateras av sjuksköterskestudenterna till den okunskap 

som är utbredd i samhället och i vården. ”Jag upplever att det finns en stor okunskap om 

psykiskt sjuka människor, främst bland allmänheten men även inom våran yrkeskår” (2). För 

att vården av psykiatriska patienter ska bli optimal krävs enligt studenterna inte enbart en 

förändring i bemötandet utan även i vården som stort, vilket uttrycktes på detta vis ”mer 

preventiva insatser och resurser (tex. terapi) skulle behövas..” (4). Det framkom även åsikter 

om att vården av psykiatriska patienter är viktig att förankra i den somatiska vården, istället 

för som idag då de är särskilda.  

 

7.2 Förutsättningar för ett gott bemötande 

 

7.2.1 Jämlik omvårdnad 

 

Sjuksköterskestudenterna anser att det är av vikt att ha en öppen syn på patienter med psykisk 

ohälsa. De beskriver att de upplever patienter med psykisk ohälsa som vilka andra patienter 

som helst. Detta förklaras bland annat på detta sätt: ”…intressant med människor och deras 

hälsa och jag tycker inte det är någon skillnad på psykiatriska patienter eller somatiska 

patienter” (8). Det framkommer också det läggs en stor vikt i att ha en god förförståelse och 

en ödmjukhet gentemot alla patienter oavsett diagnos. Sjuksköterskestudenterna har en 

förförståelse om att alla kan drabbas av psykisk ohälsa oavsett livssituation och 

livserfarenheter och att patienter med psykisk ohälsa inte har någon skuld i sin sjukdom. 

”Vem som helt kan få psykiatriska problem” (3). Trots denna förkunskap upplever 

sjuksköterskestudenterna att patienter med psykisk ohälsa är en utsatt och stigmatiserad grupp 

inom vården. Vilket beskrivs det så här: ”Den psykiatriska patienten tänker jag har ingen 

skuld i sin sjukdom, men är en stigmatiserad och utsatt grupp” (5). Trots den förekommande 

stigmatiseringen som sjuksköterskestudenterna har sett kunde en ödmjukhet i deras sätt att se 

på patienter med psykisk ohälsa urskiljas. Respondenterna förklarar att patienter med psykisk 

ohälsa har samma behov av stöd och hjälp som somatiska patienter och att detta alltid bör 



16 

 

beaktas. Trots att vissa patienter med psykisk ohälsa kan vara något mer krävande att ge 

omvårdnad till är detta inte en grund för att inte utföra de åtgärder som krävs.  

 

Något som är återkommande i sjuksköterskestudenternas svar är att psykiatriska patienter 

måste bemötas och behandlas individuellt, liksom somatiska patienter. De menar att det är 

viktigt att patienterna ses som individer som alla behöver olika hjälp och stöd istället för att 

generalisera efter diagnos, eftersom patienter kan ha olika symptom trots samma diagnos. Att 

sjuksköterskan lyssnar på patienten och försöker förstå dennes verklighet är enligt studenterna 

en förutsättning för ett gott möte. De skriver även att det är sjuksköterskans uppgift att lindra 

patientens lidande med hjälp av individanpassad omvårdnad och medicinsk behandling. Den 

individuella vården beskrivs exempelvis så här: ”Att se personen som en individ inte som en 

patient eller psyk sjuk person” (20). Denna individuella syn anser sjuksköterskestudenterna 

måste vila på en fördomsfri grund, gör den inte det anses inte god omvårdnad kunna utföras. 

Studenterna beskriver sin strävan efter fördomsfrihet bland annat på detta vis: ”..försöker gå 

in utan förutfattade meningar utan att skaffa mig ett intryck genom möten” (9).  

 

7.2.2 Känsla av trygghet i mötet 

 

Att som sjuksköterska ha en god kunskapsgrund att stå på är något som studenterna anser vara 

viktigt för att god omvårdnad ska kunna ges. ”mer kunskap om pt gör ju att man kan vara 

bättre förberedd och ge bättre hjälp till pt eller till kollegor” (18). Denna kunskapsgrund 

kommer enligt studenterna från utbildningen och resulterar i en ökad förståelse för patienterna 

och ger ökade möjligheter att ge god omvårdnad. Sjuksköterskestudenterna menar även att en 

väl grundad kunskap för olika diagnoser och symptom gör att de upplever sig mer förberedda 

och trygga att möta patienter med psykisk ohälsa. En student skriver att ”Med kunskap från 

skola och litteratur och framförallt från VFU förstår jag hur vissa sjukdomar yttrar sig och 

ger för symtom, vilket kan hjälpa mig att förstå dessa patienter bättre och på så vis ge en 

bättre omvårdnad” (13). Denna student beskriver att verksamhetsförlagd utbildning är en av 

de viktigaste komponenterna i uppbyggnaden av en god kunskapsgrund, något som 

återkommande i enkätsvaren. Utan denna kunskap påverkas omvårdnaden negativt och det är 

enligt studenterna utbildningens uppgift att förbereda de väl för den kliniska verkligheten. 
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8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskestudenters syn på patienter med psykisk ohälsa. 

När syftet är att undersöka en grupp människors attityder och inställningar är det mest 

lämpligt att använda sig av en kvalitativ ansats enligt Polit och Beck (2010). Den genomförda 

litteraturöversikten visade på brister i sjuksköterskors syn på patienter med psykisk ohälsa och 

därför var det av relevans att studera sjuksköterskestudenter. Initialt planerades studien att 

utföras på studenter i termin tre, men detta beslut omvärderades och istället valdes studenterna 

i sitt sista utbildningsår. Detta eftersom de då genomgått all sin utbildning inom psykiatri och 

den syn de har då påverkar synen de kommer bära med sig i början av sitt yrkesverksamma liv 

som sjuksköterskor.  

 

Innan studien genomfördes på sistaårsstudenterna gjordes en pilotstudie för att säkerställa att 

frågorna i enkäten skulle ge svar som uppfyllde studiens syfte. Det är fördelaktigt att 

forskaren har en föreställning om hur den optimala studien ska se ut och att 

kvalitetsgranskning sker under studiens gång då validiteten av den kvalitativa datan 

utvärderas. Skulle validiteten vara bristfällig bör datainsamlingsmetoden anpassas för att 

uppnå önskat resultat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). På grund av att en pilotstudie 

genomfördes kunde det uppmärksammas att frågeställningarna i enkäten var bristfälliga, 

vilket möjliggjorde en revidering innan den slutliga enkäten blev tillgänglig för 

sistaårsstudenterna. För att skapa förutsättning för att respondenterna fritt skulle kunna berätta 

om sin syn på patienter med psykisk ohälsa samlades datan in genom öppna enkätfrågor. 

Frågornas tillgänglighet på intranätet möjliggjorde att en stor grupp sjuksköterskestudenter 

kunde nås på ett effektivt sätt.  
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På de 21 svar respondenterna gav genomfördes en innehållsanalys för att urskilja kärnan i 

texterna och lyfta de till en högre abstraktionsnivå. Detta gjorde att texten kunde ses med nya 

ögon vilket underlättade sammanställningen av resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Eftersom båda författarna hade en förförståelse inom ämnet fanns en risk att detta 

kunde ha påverkat tolkningen av respondenternas svar. Däremot stärktes trovärdigheten i 

resultatet då innehållsanalysen utfördes textnära och tolkningen först påbörjades vid 

underkategorisering och kategorisering. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Tidigare forskning har kunnat bekräftas i och med att stigmatisering av patienter med psykisk 

ohälsa framkom även i denna studies beskrivna urvalsgrupp. Brist på erfarenhet, kunskap och 

yttre påverkan är bidragande faktorer till uppkomsten av stigmatisering. Därför är 

kontinuerlig utbildning och hög kompetens mycket viktiga faktorer i utvecklandet av 

sjuksköterskans profession. 

 

8.2.1 Behovet av ökad kunskap 

 

En majoritet av studenterna i denna studie hade en upplevelse av att de saknade kunskap kring 

psykiska sjukdomar och hur de ska bemöta patienter med psykisk ohälsa. Denna brist på 

kunskap ligger med stor sannolikhet även till grund för att studenterna i slutet av sin 

sjuksköterskeutbildning bär på en stigmatiserad syn av denna patientgrupp. Kunskap är enligt 

Stengård (2008) under ständig utveckling som skapas och förändras utifrån de kunskapskrav 

som ställs. Att utveckla och producera ny kunskap på högskoleutbildningar är därför en av de 

viktigaste delarna inom utbildningsväsendet. Vad som har kunnat utläsas i denna studie är att 

kunskapen kring patienter med psykisk ohälsa inte har utvecklats i takt med behovet.  

Upplevelsen av den bristande kunskapen inom psykiatrin blir en tydlig problematik då 

sistaårsstudenterna känner sig otrygga i sin yrkesroll som blivande sjuksköterskor när de ska 

bemöta patienter med psykisk ohälsa. Enligt Chambers et al. (2010) är psykisk ohälsa något 

som i Sverige och Europa ständigt ökar och idag har 25 procent av Europas befolkning någon 
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form av psykiatrisk diagnos. Detta innebär att sjuksköterskor i ännu större utsträckning än 

idag kommer att komma i kontakt med denna patientgrupp på olika mottagningar och 

avdelningar, inte minst på de somatiska. Om bemötandet och omsorgen gentemot denna 

patientgrupp sker på ett stigmatiserande vis där den holistiska synen är frånvarande kommer 

en stor andel patienter att få en sämre omvårdnad vilket i det långa loppet kan leda till 

ytterligare sjukdomsproblematik. En ond cirkel kan i och med detta uppstå och det är just 

denna cirkel som sjuksköterskeutbildningarna måste ta sitt ansvar att bryta genom att 

examinera professionella föredömen. Enligt Kirkevold (2000) ingår i det professionella 

omdömet en mängd olika aspekter såsom praktisk och teoretisk erfarenhet, förståelse för 

patientens situation och ett holistiskt synsätt. Men det absolut viktigaste för sjuksköterskans 

professionella omdöme är att ständigt hålla sig öppen för nya sinnesintryck.  

 

Det som krävs är att möjliggöra för studenterna att kunna få en större kunskap om psykisk 

ohälsa. Hur detta ska göras är en process som det kommer krävas vidare studier på för att 

kunna fastställa, men vad som verkar behövas enligt sistaårsstudenterna är en utbyggnad av 

psykiatriundervisningen i sjuksköterskeutbildningen.  Enligt Schafer et al. (2011) är 

faktorerna som påverkar sjuksköterskans syn på patienter med psykisk ohälsa många, men det 

är av vikt att blivande sjuksköterskor under sin utbildning kontinuerligt kommer i kontakt 

med patienter som lider av psykisk ohälsa och sedan får tid och möjlighet att reflektera över 

sina egna förutfattade meningar och attityder gentemot dessa. Detta skulle i längden utveckla 

sjuksköterskans profession och förbättra framtida möjligheter till god vård eftersom 

medvetenheten om egna fördomar gör det lättare att förbise de och ändra sitt beteende. Detta 

kallas enligt Kirkevold (2000) för normmoral, och baseras i en grundmoral. För att som 

sjuksköterska kunna ge god omsorg är innehavandet av grundmoral viktigt och den har sitt 

fundament i kärleken till sin nästa. Denna känsla är inte alltid en självklarhet och i dessa lägen 

är det därför nödvändigt att som sjuksköterska besitta en normmoral. Med normmoral menas 

att agerandet gentemot sin nästa sker på ett vis som om kärlekskänslan fanns där, trots att den 

i själva verket kan vara frånvarande. 

 

Idag har sjuksköterskestudenterna som deltog i denna studie endast en fem veckors kurs i 

psykiatri där en vecka består av teoretisk utbildning och resterande fyra veckor är 
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verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrin. Detta är en mycket liten kurs i förhållande till 

hur många patienter som lider av psykisk ohälsa och som de kommer möta i sin framtida 

profession. Danielsson och Talbäck (2009) skriver i Folkhälsorapport 2009 att den psykiska 

hälsan i Sverige har försämrats radikalt och att självmorden har ökat de senaste åren. Med 

andra ord ägnas endast en vecka teori åt psykisk ohälsa trots den eskalerande utbredningen 

medan den somatiska teorin består av betydligt fler veckor där kunskapen kontinuerligt under 

de tre utbildningsåren uppdateras och förbättras. Även Gouthro (2009) styrker detta och 

menar att både teoretisk och praktisk utbildning inom psykiatrin som uppmärksammar 

stigmatisering och syftar att minska denna måste kontinuerligt implementeras i 

sjuksköterskeutbildningen. Av sjuksköterskestudenternas svar går att utläsa att det finns en 

avsaknad av erfarenhet och kunskap om omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa under 

utbildningen. Denna patientgrupp nämns sällan under omvårdnadskurserna, som faktiskt är 

sjuksköterskans huvudämne. Det är därav inte förvånande att en osäkerhet och otrygghet 

uppstår i mötet med dessa patienter. På grund av bristen på kunskap och erfarenhet präglas 

synen på hela patientgruppen av fördomarna kring en minoritet av dessa patienter. Dessa 

fördomar kan inte avlägsnas om de inte lyfts fram och reflekteras kring kontinuerligt under 

utbildningen. Förslagsvis bör mer psykiatriundervisning implementeras och 

omvårdnadskurserna måste uppmärksamma denna patientgrupp i större utsträckning. För att 

ge studenterna möjlighet att ifrågasätta sina fördomar kan även reflektionsseminarium vara en 

lämplig metod. Det är dessutom av vikt att lära studenterna ett kritiskt förhållningssätt 

eftersom vården i praktiken inte alltid motsvarar den teoretiska kunskapsgrund som 

utbildningen byggt. Innehar de ett kritiskt förhållningssätt kommer studenterna självständigt 

att kunna avgöra vad som är god omvårdnad och kunna urskilja vilken lärdom de vill ta till sig 

för att bli bra sjuksköterskor. 

  

8.2.2 Den optimala vården 

 

Sjuksköterskestudenterna beskriver tydligt vad de har för önskan angående hur vården bör 

bedrivas gällande patienter med psykisk ohälsa. De beskriver en bild som skulle kunna ses 

som drömmen om den optimala vården där ödmjukhet, förförståelse och lindrande av lidande 

ligger i fokus. En bild där varje patient bemöts och behandlas med respekt och individualitet. 
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Sistaårsstudenterna menar att en grundläggande syn med förståelse för varje patients 

verklighet oavsett psykiatrisk eller somatisk diagnos är nödvändig för ett gott bemötande. 

Birkler (2007) menar att sjuksköterskor måste utgå ifrån individens situation för att kunna 

visa omsorg. God omvårdnad kan endast ges om sjuksköterskan närmar sig varje patient och 

skapar en förståelse för patientens livsvärld. Om detta lyckas kommer en holistisk och 

individualiserad omvårdnad kunna ges där patienten känner sig respekterad och värdefull. 

Även Martinsen (1989) styrker detta och menar att det är en konst att lära sig att tolka sina 

olika patienter och om sjuksköterskan lyckas med detta kommer patienterna att känna sig 

trygga i större utsträckning vilket leder till att de blir mer villiga att dela med sig av sin 

livsvärld. Fås en ömsesidig tillit på detta vis kan omvårdnad ges på bästa sätt samt en 

förståelse för patientens lidande- och livshistoria infinner sig. Sjuksköterskestudenterna i 

denna studie har en mycket idealistisk syn på hur omvårdnad och bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa bör ske. Vad som däremot talar emot detta ideal är deras egen syn på patienter 

med psykisk ohälsa.  

 

8.2.3 Konsekvenser av en stigmatiserad syn 

 

Det har framkommit att sjuksköterskestudenterna i denna studie har en stigmatiserad syn på 

patienter med psykisk ohälsa. Att ha en stigmatiserad syn på en människa innebär att denne 

tilldelas personliga egenskaper som den vid mötet antas besitta. Denna syn påverkar sedan 

bemötandet av, beteendet kring och förväntningarna på denna person. Studenternas syn är att 

patienter med psykisk ohälsa är aggressiva, oberäkneliga och opålitliga. Denna uppfattning är 

vanligt förekommande bland sjuksköterskor enligt Lammie, Harrison, MacMahon och 

Knifton (2010) och leder till att omvårdnadssituationer med dessa undviks. Detta bekräftar 

resultaten i denna studie som visar på att studenternas svårigheter att förstå de psykiatriska 

patienternas beteende och förväntningen att de kommer att vara aggressiva skapar en rädsla 

och otrygghet i mötet. Den stigmatiserade synen som sjuksköterskestudenterna besitter 

påverkar därmed omvårdnaden av dessa patienter negativt eftersom de inte längre bemöts 

fördomsfritt. Enligt Martinsen (1989) är omsorg grunden för god omvårdnad, och den kan 

endast ges då en ömsesidig respekt infinner sig i mötet. Denna respekt uppkommer då det 

existerar en förförståelse för den andra människans livsvärld. En förförståelse som inte går 
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hand i hand med fördomar och en stigmatiserad syn. Ytterligare en återkommande bild av 

mötet med psykiatriska patienter är att det inte går att skapa tillit i vårdrelationen och att 

patienterna är oförutsägbara. Detta ses som ett problem då många i studien reflekterar över att 

de inte kan gå in i samma yrkesroll som de gör i bemötandet av somatiska patienter. Detta 

tyder på att även om sistaårsstudenterna har en önskan om att bemöta alla patienter lika och 

med en holistisk värdegrund så går detta inte att genomföra.  

 

Det är inte svårt att se sambandet mellan den stigmatiserade synen och dess konsekvenser på 

vården av psykiatriska patienter. Bristen på god omvårdnad visar sig på fler sätt än genom ett 

fördomsfullt bemötande. Exempelvis får många av dessa patienter ojämlik vård då de inte 

behandlas som andra. Studenterna anser bland annat att patienter med psykisk ohälsa inte tas 

på allvar i sin sjukdom eftersom det finns ett tvivel på deras mentala kapacitet och 

förmodligen även på grund av deras stämpel som opålitliga. Patienternas trovärdighet och 

vård kompromissas då på grund av en stämpel som ofrivilligt har blivit satt på dem. Enligt 

Smith, Reddy, Foster, Asbury och Brooks  (2011) leder denna typ av stigmatisering utifrån till 

en ökad klyfta i mötet och även till svårigheter för dessa patienter att tillfriskna och återfå 

normal livskvalitet. Vid mötet uppkommer även själv-stigmatiseringen och patienterna själva 

börjar kompromissa sin vårdkvalitet eftersom det inte förväntas mer utav dem. Något annat 

som försämrar vårdkvalitén är att patienter delas upp i två läger, de somatiska och de 

psykiatriska. Dessa två läger skapar en splittring hos sjuksköterskestudenterna vilket troligen 

späder på tanken om att deras roll som sjuksköterska måste vara annorlunda vid mötet med 

patienter med psykisk ohälsa än med somatiska patienter. Detta gör att det även är vanligt att 

denna patientgrupp faller mellan stolarna i vården eftersom somatiken och psykiatrin ses som 

två läger, istället för som en enighet som tillsammans strävar mot en förbättrad vård. 

 

8.3 Slutsatser 

 

Många av sjuksköterskestudenterna har en idealistisk bild om att alla patienter bör behandlas 

individuellt och med ett holistiskt synsätt oavsett somatisk eller psykiatrisk diagnos. Denna 

idealistiska bild är något som studenterna i sin profession vill leva upp till men som i 

praktiken inte förverkligas. Detta eftersom de har en brist på kunskap vilket skapar en 
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otrygghet i yrkesrollen vid mötet med patienter med psykisk ohälsa. Att känna en otrygghet i 

yrkesrollen leder till brister i omvårdnaden eftersom det då hålls ett avstånd gentemot dessa 

patienter. Detta avstånd skapar brister i både den fysiska och den psykiska omvårdnaden och 

är en av de främsta anledningarna till att vården är ojämlik mellan somatiska och psykiatriska 

patienter. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att okunskap leder till ojämlikheter i 

vården.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

 

Det har av denna studie framkommit att sjuksköterskestudenterna ser brister i utbildningen 

gällande patienter med psykisk ohälsa vilket resulterar i en okunskap som ligger till grund för 

studenternas osäkerhet i mötet med dessa. Denna osäkerhet leder till brister i omvårdnaden då 

den individuella och holistiska synen, som en sjuksköterska enligt kompetensbeskrivningen 

ska ha, blir lidande. Studien antyder att det finns ett behov av utökad psykiatriundervisning i 

sjuksköterskeutbildningen, men för att styrka denna indikation krävs vidare studier.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

 

Sjuksköterskestudenters syn på patienter med psykisk ohälsa är ett område som är i behov av 

mer forskning. Att utföra vidare studier på andra högskolor är av intresse för att få en mer 

övergripande bild. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara interventionsstudier då 

sambandet mellan kunskap och stigmatisering undersöks. Det är av vikt att uppmärksamma 

problemet för att kunna utveckla sjuksköterskeutbildningen och bidra till en ökning i 

sjuksköterskans kompetens inom psykisk ohälsa.  
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Bilaga 1 

 

Enkät - Studenters syn på mötet med personer med 

psykisk ohälsa 

 

Bakgrundsinformation 

Tillvägagångssätt 

Ditt svar får omfatta max 500 ord. Vi vill ha ditt svar senast 2011-11-23. 

 

 

Bakgrundsinformation om dig 

 

Samtycker Du till att delta i studien? 

 Ja  

 Nej  

 

1. Kön 

 Kvinna  

 Man  
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2. Ålder? 

 

3. Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatrin? 

 Ja  

 Nej  

 

Frågeområden  

Berätta fritt så mycket som möjligt om din uppfattning och dina förväntningar inför mötet 

med psykiatriska patienter. Följande frågor är av intresse för oss.   

 

1. Beskriv vad Du har för tankar kring psykiatriska patienter: 

 

 

2. Har Du några farhågor inför mötet med psykiatriska patienter? Om ja, beskriv vilka? 

 

 

3. Har du andra funderingar du vill delge oss? 

 

 

 


