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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter med psykossjukdomar får ett negativt 

bemötande i den somatiska slutenvården. Sjuksköterskors fördomar och bristande kunskap är 

något som kan inverka på omvårdnaden, en inställning som präglar samhället i stort både i 

nutid och historiskt sett. Förutsättningar för en personcentrerad omvårdnad innebär en relation 

av tillit och trygghet något som sjuksköterskor ofta saknar kunskap och erfarenhet att 

tillgodose i mötet med patienter med psykossjukdomar. 

Syfte: Att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva upplevelser av att bemöta patienter med 

psykossjukdom inom den somatiska slutenvården. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts för att belysa hur sjuksköterskor upplever bemötandet 

av patienter med psykossjukdom inom den somatiska slutenvården. Resultatet baserar sig på 

tolv vetenskapliga artiklar varav sju var kvalitativa och fem kvantitativa vilka analyserades 

enligt Fribergs (2012) metod för resultatanalys. 

Resultat: Resultatet tyder på att sjuksköterskor upplever brister i kunskap, erfarenhet, stöd 

och tid. Negativa inställningar som frustration och rädsla är vanligt förekommande.  

Slutsats: Sjuksköterskor efterlyser en vidare utbildning i psykiatrisk omvårdnad för att 

undanröja negativa attityder i bemötandet av patienter med psykossjukdomar. Även tidsbrist 

upplevs som ett betydande problem i omvårdnaden.    

Nyckelord: Attityder, brister, psykossjukdomar, sjuksköterskor, somatisk slutenvård. 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows that patients with psychotic illnesses receive a 

negative attitude in somatic inpatient care. Nurses´ prejudices and lack of knowledge is 

something that can affect the care. This attitude characterizes society in general, both today 

and historically. Preconditions for a person-centered care implies a relationship of trust and 

confidence. Nurses often lack the knowledge and experience to accommodate in the meeting 

with patients with psychotic illnesses. 

Objectives: From a nurse perspective describe nurses’ experiences of encounters with 

patients with psychotic illness in somatic inpatient care. 

Methods: A literature review was used to highlight nurses' perceived treatment of patients 

with psychotic illness in somatic inpatient care. The results are based on the twelve peer-

reviewed articles, seven were qualitative and five were quantitative, these were analyzed 

according to Friberg (2012) method for analysis of results. 

Results: The results show that nurses are experiencing gaps in knowledge, experience, 

support and time. Negative attitudes such as frustration and fear are common. 

Conclusions: Nurses request increased education in psychiatric nursing to eliminate the 

negative attitudes in treatment of patients with psychotic illnesses. Lack of time is also 

considered to be a significant problem in nursing. 

Keywords: Attitudes, nurses, psychotic disorders, somatic inpatient care, weaknesses. 
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INTRODUKTION 

Att personer med psykossjukdomar är oberäkneliga och kan vara farliga och våldsamma är en 

vanlig uppfattning i hela samhället, en inställning som även kan överföras inom sjukvården. I 

dag är den somatiska slutenvården en plats där sjuksköterskor har hand om omvårdnaden för 

patienter med både psykiska och fysiska sjukdomstillstånd. Upplevelser under utbildningen 

tyder på att sjuksköterskor inför ett möte med patienter med psykossjukdomar har visat en 

mer eller mindre negativ attityd där somliga omvårdnadssituationer har präglats av frustration 

och ibland rädsla. Stereotypa föreställningar om hur en patient med psykossjukdomar 

förväntas vara kan påverka sjuksköterskans professionella bemötande och därmed påverka 

omvårdnadsarbetet negativt.  

 

Omvårdnaden och bemötandet av alla patienter ska präglas av en helhetssyn och en respekt 

för alla människors lika värde för att tillgodose patientens behov av trygghet genom att skapa 

en god relation mellan patient och sjuksköterska vilket är något som kan bli eftersatt om 

patienten förväntas uppträda på ett besvärligt sätt. Det goda mötet är avgörande för samspelet 

mellan patienten och sjuksköterskan och därmed en grund för patientens tillfrisknande. De 

uttryck av frustration och oro som sjuksköterskor visar inför mötet med dessa patienter är 

något som kan ha sin förklaring i sjuksköterskors bristande kunskap och erfarenhet av 

omvårdnad vid psykostillstånd samt ett pressat arbetsschema. Att det på senare tid har talats 

om att patienter med en psykiatrisk bakgrund inte får rätt bemötande och rätt behandling i den 

somatiska slutenvården är en anledning till att intresse har väckts för detta ämne. 
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BAKGRUND 

Bakgrunden leder fram till det problem som ska undersökas genom att beskriva det som 

definierar psykossjukdom, hur allmänheten och sjuksköterskor både historiskt och idag ser på 

personer med psykossjukdom samt hur olika uppfattningar och omständigheter kan påverka 

både omvårdnaden och den sjuke.  

 

Definition psykossjukdomar 

Psykos är ett samlingsbegrepp på svåra psykiska störningar som kan kopplas samman med 

flera olika tillstånd där den klassiska uppfattningen av psykosers symtom är en nedsatt 

verklighetsuppfattning, hallucinationer och vanföreställningar (Rahm & Flyckt, 2013; 

Skärsäter, 2014). Psykoser kännetecknas genom positiva och negativa symtom där positiva 

symtom innebär att personen uppvisar ett utåtagerande beteende där vanföreställningar och 

hallucinationer är vanliga, medan negativa symtom i stället innebär att personen är passiv, 

tillbakadragande, avtrubbad och även deprimerad (Skärsäter, 2014; Lindefors et al., 2009). 

Symtomen kan visas som komplexa kombinationer av alla symtom eller bara något enstaka 

(Skärsäter, 2014). Omvärlden kan uppfattas som skrämmande för patienter med 

psykossjukdom, något som likväl inte behöver innebära att personen upplever sig vara sjuk 

(Flyckt, 2015). Psykoser kan orsakas av somatiska sjukdomar, missbruk eller förgiftning och 

kallas då organiska psykoser, vilka även kännetecknas av att psykosen försvinner då de 

utlösande faktorerna inte längre finns (Mattsson, 2014). Orsakas psykosen i stället av psykisk 

sjukdom eller psykisk ohälsa kallas den funktionell som ofta har ett gradvist insjuknande med 

ospecifika symtom som sömnstörningar, ångest och overklighetskänslor (ibid.).  

Av funktionella psykoser räknas schizofreni som den vanligaste och mest allvarliga 

psykossjukdomen (Lindefors et al., 2009). Vid omhändertagande av personer med psykoser 

har drygt hälften en schizofrenidiagnos (Rahm & Flyckt, 2013). Andra tillstånd som ger 

psykoser är bipolär sjukdom, personlighetsstörningar, autism och postpartumpsykos (ibid.). 

En sårbarhetsfaktor som har visat sig ha ett samband till att utveckla psykossjukdomar är en 

kombination av ärftlighet och separation från föräldrar tidigt i barndomen (Paksarian, Eaton, 

Mortensen, Merikangas & Pedersen, 2014). Ungefär 0,45 procent av befolkningen lider av 

någon form psykossjukdom (Rahm & Flyckt, 2013). 
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Definition somatisk slutenvård 

Begreppet somatisk vård står för vård av kroppen till skillnad från psykiatrisk vård och 

innebär att omvårdnaden inriktar sig på att lindra de fysiska symtom och sjukdomar som kan 

drabba en människa vilket innefattar medicinsk, kirurgisk och geriatrisk vård 

(Rikstermbanken, 2010). Slutenvård är vård som bedrivs dygnet runt på en vårdavdelning och 

kräver att patienten blir inskriven (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Psykossjukdomar ur ett historiskt perspektiv 

Historiskt sett har psykotiska tillstånd både skrämt och fascinerat omgivningen (Ramos-

Ruggiero, 2007). Under medeltiden var psykisk sjukdom ett tecken på besatthet, vilket 

innebar att en person med psykisk sjukdom gjorde sig förtjänt av Guds straff. Resultatet av 

detta blev att många med psykiska sjukdomar blev bestraffade med döden i 

häxprocesser (ibid.). Under 1800-talet byggdes det institutioner där “sinnessjuka” isolerades 

från allmänheten (Schizofreniförbundet, 2015). Levnadsförhållanden på institutionerna var 

avsiktligt ohyggliga då det fanns en övertygelse om att det gick att skrämma bort 

vanföreställningar (ibid.). Institutionerna fungerade främst som förvaring av patienter med 

psykossjukdomar både i syfte att skydda samhället och patienterna själva. Fram till 1930-talet 

fanns det i princip inga behandlingsmetoder alls vilket innebar att många patienter var intagna 

under en lång tid, många under resterande delen av livet (Cullberg, 2000).  

 

Psykiatrireformen som genomfördes 1995 hade som syfte att förbättra situationen ger ett ökat 

inflytande och delaktighet för personer med psykiska sjukdomar i samhället (Socialstyrelsen, 

1999). De stora mentalsjukhusen avvecklades för att ersättas med bostäder och 

dagverksamheter (ibid). En utredning av psykiatrireformen har dock visat en kraftig ökning av 

förtidspensioner relaterade till psykiska besvär under 1990-talet (ibid.). Möjligheten till 

delaktighet och inflytande för personer med psykisk sjukdom är fortfarande otillräckliga men 

är något som uppmärksammas mer idag (Lundin & Flyckt, 2015). 

 

Allmänhetens syn på psykossjukdom 

En stor del av befolkningen i Sverige uppfattar personer med psykossjukdomar som 

oförutsägbara och farliga (Högberg, Magnusson, Lṻtzén, & Ewald-Kvist, 2011). På bästa 

sändningstid i tv beskrivs en psykotisk person som tio gånger mer benägen att vara våldsam 

och kriminell än en psykisk frisk person (ibid.). Den allmänna uppfattningen hos 
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befolkningen påverkas negativt av sådan information vilket skapar fördomar och rädsla. 

Rapporter har visat att de flesta våldsamma personer inte är psykotiska men många anser det 

som en risk att bo granne med personer med psykossjukdomar (ibid.). I en kultur formar den 

allmänna uppfattningen de attityder människor har gentemot psykisk sjukdom, vilket även 

påverkas av brist på kunskap (ibid.). En studie av Högberg et al., (2011) visar dock en trend 

där svenskar är mer positiva till att bo granne med en person med psykossjukdom. Resultatet 

visade en allmän minskad rädsla gentemot personer med psykossjukdomar (ibid). 

 

Sjuksköterskors syn på psykossjukdomar 

Sjuksköterskor inom allmän sjukvård som sjukhus, rehabilitering och hemsjukvård vårdar 

frekvent patienter som både är fysiskt och psykiskt sjuka (van der Kluit, Goossens & de 

Leeuw, 2013). Sjuksköterskors bemötande av dessa patienter skiljer sig åt och studier visar 

övervägande negativa beskrivningar i bemötandet. Det är ovanligt att bemötandet beskrivs 

som positivt (ibid.). I en studie av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) menar forskarna 

att sjuksköterskors bemötande var mest negativt då patienterna hade ett drogmissbruk, 

alkoholmissbruk eller om patienten hade en schizofreni diagnos. De sjuksköterskor som 

upplevde att patienter med schizofreni var farliga eller opålitliga var främst yngre 

sjuksköterskor och personal med lite vårderfarenhet. 

 

En annan studie av Butler, Begley, Parahoo och Finn (2013) visar att sjuksköterskor anser att 

psykosociala insatser som arbetsträning, kognitiv behandling och familjestöd, ger en viktig 

ram för omvårdnaden av psykisk hälsa i praktiken men de kräver att en chefssjuksköterska ger 

dedikerad tid till att tillämpa dessa kunskaper. Sjuksköterskor upplevde att psykosociala 

insatser gav bättre utfall för vårdtagare (Butler et al., 2013). Det är nödvändigt att 

sjuksköterskan är lyhörd i mötet med patienten och kan läsa av de förväntningar som finns för 

att det ska vara möjligt att ge den omvårdnad som krävs (Dudas, 2014).  

 

Risk för en högre dödlighet  

Patienter i den somatiska slutenvården som samtidigt har en psykossjukdom, har visat en 

högre överdödlighet vid akut hjärtinfarkt och akut hjärtinfarkt är även den vanligaste 

dödsorsaken för patienter med psykossjukdom (Socialstyrelsen, 2014). Denna samsjuklighet 

innebär att patienten har komplexa vårdbehov och kan även betecknas som comorbiditet 

(ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2014) kan denna högre dödlighet hos patienter med 
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psykossjukdom bero på att den fysiska sjukdomen upptäckts senare samt att dessa patienter 

fått ett sämre omhändertagande i vården. Behovet av somatisk vård i kombination med 

samsjuklighet ställer stora krav på att vården uppvisar en helhetssyn av patienten (ibid). 

 

Sjuksköterskeutbildning och erfarenhet 

En viktig komponent i sjuksköterskeutbildningen är att påverka studenternas attityder till 

psykisk sjukdom och främja en mer positiv syn på omvårdnad när det gäller psykisk hälsa 

(Happel & Plattania-Phung, 2012). Brist på erfarenhet och kunskap kan vara några 

anledningar till att sjuksköterskor har fördomar mot patienter med psykossjukdomar (Reed & 

Fitzgerad, 2005). Reed och Fitzgerald (2005) menar även att psykiatrisk omvårdnad inte har 

varit en del av sjuksköterskors utbildning tidigare och dagens utbildning bara ger en 

begränsad kunskap i området. Både Reed och Fitzgerald (2005) och Lehtoba, Netswera och 

Rankhumise (2006) påpekar vikten av utbildning i psykiatrisk omvårdnad under 

sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskestudenternas negativa uppfattning om patienter med 

psykossjukdomar kan ändras genom att sjuksköterskestudenterna introduceras inom 

psykiatrin under sin utbildning (Lethoba et al., 2006). Ett negativt bemötande av patienter har 

en negativ effekt på patientens tillfrisknande varför en psykiatrisk utbildning är relevant både 

inom somatisk- och psykiatrisk omvårdnad (Morris et al., 2011). 

 

Omvårdnad vid psykos 

Utifrån patientens perspektiv handlar omvårdnad om att basala fysiska och psykiska behov 

blir tillfredsställda vid sjukdom och att ohälsa förebyggs (Ternestedt & Norberg, 2009). En 

psykos kan innebära en kris för patienten och för att insatser skall lyckas är det viktigt att 

skapa en allians mellan patienten och sjuksköterskan (Mattsson, 2014). Sjuksköterskans 

omvårdnadskunskap är betydelsefull i mötet och i relationen med patienten både i det tidiga 

skedet av psykosen och i senare faser (ibid.). Genom visad omsorg skapas de förutsättningar 

som ger patienten möjlighet att uppfatta sjuksköterskans åtgärder som stödjande vilket 

innebär att patientens ångest kan minska och därmed öppna upp för samtal om den psykiska 

smärtan (Skärsäter, 2009). Det är viktigt att sjuksköterskan stannar kvar hos patienten och 

lyssnar, bekräftar och försiktigt stödjer patienten till metoder som kan distrahera patienten 

(ibid.). Vid omvårdnaden av patienter med en psykossjukdom bör rutiner skapas så att 

aktiviteter som återkommer struktureras upp samtidigt som sjuksköterskan bör uppmuntra till 

delaktighet och planera behandlingen enligt patientens önskemål (Mattsson, 2014). 
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Sjuksköterskan är oftast ansvarig för samordningen av de olika insatserna till patienten och 

ansvarig för att patienten är delaktig i både planering och genomförande (ibid.).  

 

Det är vanligt att patienter med psykostillstånd upplever en stark rädsla för närhet och därmed 

drar sig undan för att slippa kontakt med andra människor (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

2006). För att göra det möjligt att skapa en god relation till dessa patienter ställs det krav på 

att sjuksköterskan bemöter dem med omsorg och respekt där patientens autonomi, integritet 

och värdighet är det centrala, något som även är primärt för patientens tillfrisknande 

(Skärsäter, 2009; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2006). Att vara uppmärksam och försöka 

avläsa patientens önskemål och behov är nödvändigt då dessa patienter inte alltid kan uttrycka 

det på egen hand (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2006). En god relation mellan en patient 

och sjuksköterska kan kännetecknas genom att den tillit relationen skapar gör det möjligt att 

dela med sig av sina tankar och upplevelser (Skärsäter, 2009). Tid, uthållighet och ett genuint 

intresse för patienten är faktorer som möjliggör att en relation mellan sjuksköterskan och 

patienten kan etableras och därmed kan skapa den tillit som är nödvändigt för en god 

omvårdnad (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2006).  

 

Evidensbaserad omvårdnad  

Evidensbaserad omvårdnad innebär att sjuksköterskor har ett vetenskapligt förhållningssätt 

och att de insatser som utförs baserar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet (Willman 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). En pågående personlig och professionell utveckling skapar 

möjlighet att se och ta tillvara på det friska hos en patient (Socialstyrelsen, 2015).  I det 

professionella mötet mellan patienten och sjuksköterskan är sjuksköterskan en 

omvårdnadsexpert medan patienten är den som känner sina egna resurser (ibid.). Kan 

sjuksköterskan i mötet etablera en allians med patienten skapas en möjlighet till samförstånd 

och bekräftelse av patientens behov (Schröder, 2014). Då hälso- och sjukvården är en 

verksamhet med begränsade resurser är det nödvändigt att se över möjliga lösningar för att 

uppnå olika omvårdnadsmål (Willman et al., 2011). Förutsättningar för detta är att främja 

utveckling, forskning och utvärderingar då forskning och utvärdering kan förbättra underlagen 

till olika beslut i vården (ibid.). Att i det dagliga arbetet tillämpa evidensbaserad omvårdnad 

innebär att sjuksköterskan i sin omvårdnad använder sig av bästa möjliga vetenskapliga bevis 

som finns tillgängliga innan hon tillsammans med patienten fattar beslut om insatser i 

omvårdnaden (Lilja, 2007). 
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Bemötande 

Bemötande handlar om hur patienten tas emot av sjuksköterskan, hur sjuksköterskan hälsar på 

patienten och om sjuksköterskan ser patienten i ögonen (Fossum, 2007). Bemötande är 

svåröversatt till engelska och ofta används “treatment” men mer korrekta benämningar är 

“approach” eller “interaction” (Fossum, 2007). Det finns en stigmatisering vad gäller synen 

på patienter med psykossjukdomar som även återspeglas inom sjukvården (Lethoba, Netswera 

& Rankumisie, 2006). Sjuksköterskors bemötande av en patient med psykossjukdomar inom 

den somatiska slutenvården kan på grund av fördomar bli präglade av rädsla, misstro, ilska 

och undvikande. En återkommande rädsla är att patienter med psykossjukdomar kan vara 

farliga (ibid.).  

 

I bemötandet av en patient är det individen vi möter även om personer kan avvika från vad vi 

förväntar oss så måste vi komma ihåg att varje person är unik (Mattsson, 2014). Patienter med 

en tidigare psykisk diagnos kan uppleva oro vid kontakt med den somatiska sjukvården då 

tidigare erfarenheter av ovärdiga bemötanden har gett upphov till misstro (Fossum, 2007). 

Resultatet av detta kan innebära att patienten undviker kontakt med den somatiska 

slutenvården och därmed inte får den vård de behöver (ibid.). 

 

Vårdrelationer 

Relationen mellan sjuksköterskor och patienter består av korta och långvariga kontakter som 

bygger på ett professionellt engagemang (Nyström, 2009). Den vårdande relationen är ett 

komplext fenomen med många betydelser vilka i offentliga dokument betraktas som ett 

förhållande mellan patient och vårdare där patienten söker vårdare för att få hjälp och där 

vårdaren ska hjälpa (Snellman, 2009). En god vårdrelation kan bidra till ett minskat lidande 

och ett ökat välbefinnande för patienten men det finns även en risk att en vårdrelation som 

inte är professionell istället ökar patientens lidande (ibid.). Respekt, förtroende och 

ömsesidighet är de grundläggande villkoren för att skapa en ansvarsfull vårdrelation (ibid.). 

För patienten är det viktigt att relationen med sjuksköterskan är väl fungerande och att de blir 

tröstade och bekräftade samt att de blir respekterade som personer och inte som objekt 

(Snellman, 2009). Infinner sig inte känslan av bekräftelse och respekt i vårdrelationen finns 

det en risk att patienten upplever sig vara utlämnad och försummad. För att en ömsesidighet i 

vårdrelationen skall nås krävs det att sjuksköterskan och patienten gemensamt kommer fram 
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till de behov och styrkor patienten har (ibid.). Om sjuksköterskan förstår hur patienten 

upplever sin situation blir det lättare att hantera omvårdnadsåtgärder och med en helhetssyn 

kan patienten ses som en unik person och inte en diagnos (Nyström, 2009). 

 

Lidande  

Att lindra lidandet är motivet för all vård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Vårdlidande är 

företeelser som uppkommer när det finns ett avstånd mellan patientens behov och den 

kunskap och attityd som sjuksköterskan har till den som lider (ibid.). Först då lidandet 

bekräftas kan förutsättningar skapas för patienten att försonas med sitt lidande och det är 

viktigt att sjuksköterskan erbjuder det stöd och den hjälp som krävs för att patienten skall 

kunna försonas med sitt lidande (ibid.). Sjuksköterskans centrala betydelse är vara lyhörd för 

den enskilde patientens sätt att ge uttryck för sitt lidande och det är även viktigt att reflektera 

över de olikheter som kan finnas mellan skilda kulturer, kön och kontexter (Wiklund, 2009). 

Det är viktigt för sjuksköterskan att försöka förstå patientens verklighet för att kunna ge en 

individuell omvårdnad och ett bra bemötande (ibid.). Sjuksköterskor kan genom att reflektera 

kring lidandet bli medveten om detta fenomen och på så sätt besitta mer kunskap vid möten 

med patienter som lider och visa förståelse för dessa (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Psykossjukdomar är något som både historiskt sett och i dagens samhälle 

skrämmer människor. Fördomar och attityder om att personer med psykossjukdomar är farliga 

och opålitliga anses vara en allmän uppfattning, något som kan ha påverkats av medier, 

okunskap samt den inställning som överlag finns ett samhälle. Samhällets attityder är något 

som möjligtvis även kan återspeglas inom sjukvården. Den klassiska föreställningen om 

psykossjukdomar är symtom som vanföreställningar, hallucinationer och utåtagerande 

beteende men även andra symtom som passivitet, depression och avtrubbning är vanliga. 

Sjuksköterskans uppgift är att ge patienter en jämlik och kunskapsbaserad vård av god 

kvalitet. Vid sjuksköterskans omvårdnad av patienter med psykossjukdom ställs särskilda 

krav på bemötandet. Ett sämre omhändertagande och bemötande av patienter med 

psykossjukdomar kan vara bidragande till att allvarliga sjukdomar som hjärtinfarkt kan leda 

till en högre dödlighet hos dessa patienter då de inte upptäcks i tid. Sjuksköterskor som 

arbetar inom somatisk slutenvård har beskrivits uppleva en osäkerhet och rädsla i bemötandet 

med patienter som har psykossjukdomar något som kan påverka bemötandet negativt.  
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva upplevelser av att 

bemöta patienter med psykossjukdom inom den somatiska slutenvården.   

 

METOD 

Design 

Den valda metoden är en allmän litteraturöversikt, en metod som ger en bredare översikt över 

internationella forskningsresultat (Friberg, 2012). Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

inkluderades i studien. Enligt Friberg (2012) gör kvantitativa studier resultatet mer mätbart 

medan kvalitativa studier bidrar med en fördjupad förståelse för sjuksköterskans upplevelser 

av att bemöta patienter med psykossjukdom. Analysen följde Fribergs (2012) metod av en 

beskrivande allmän litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas i 

syfte att identifiera och sammanställa gemensamma områden i artiklarna.  

 

Urval 

Urvalet av artiklar bestämdes utifrån studiens syfte att beskriva upplevelser av att bemöta 

patienter med psykossjukdomar ur ett sjuksköterskeperspektiv. Inklusionskriterierna i den 

egentliga sökningen var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, vara både 

kvantitativa och kvalitativa, publicerade på engelska eller svenska, möjligt att läsa abstrakt 

samt vara publicerade mellan 2000-2015.  

 

Artiklar med beskrivningar av psykiatrisjuksköterskor, anhöriga till patienter med 

psykossjukdom samt andra psykiatriska tillstånd än psykossjukdomar exkluderades eftersom 

de inte besvarar syftet. Även de artiklar som behandlade patienters upplevelser samt 

allmänhetens upplevelser exkluderades eftersom de inte besvarar syftet. 

 

Datainsamlingsmetod 

En inledande litteratursökning gjordes i mars 2015 i syfte att svara på om relevant litteratur 

fanns och vad innehållet i denna var. Sökningen inleddes med en fritextsökning med sökorden 

nurse, experience och mental illness. Då sökningen med nurse gav för många träffar ändrades 

sökningen till general nurse, experience och mental illness. General nurse ansågs ligga 
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närmre syftet i studien då nurse även inkluderade träffar med psykiatrisjuksköterskor. 

Sökningen resulterade i ett flertal artiklar som bedömdes kunna vara relevanta för studiens 

syfte. 

 

Den egentliga sökningen utfördes i oktober 2015 där sökningen skedde i databaserna PubMed 

och Cinahl där det slutliga urvalet blev tolv vetenskapliga artiklar som både var kvantitativa 

och kvalitativa. Litteraturstudien inleddes med sökningar efter artiklar som passade syftet med 

arbetet för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter som har 

psykossjukdomar inom somatisk slutenvård. Litteratursökningarna genomfördes enligt 

Boolesk söklogik där sökoperatorerna AND, OR och NOT används för att använda fler 

sökord, alternativt utesluta sökord vid en sökning (Friberg, 2012). Sökorden som användes i 

de egentliga sökningarna baserade sig på de kontrollerade MeSH-termerna general hospital, 

attitudes, psychiatric diagnosis, nurse, nursing care, perception och attitudes of health 

personnel användes i olika kombinationer att vidga sökresultatet. Även fritextsökning 

användes med sökorden general nurse, mental illness och mental health problems. De sökord 

som återkom mer frekvent i sökningarna var nurse eller general nurse, attitudes samt mental 

illness. Exklusionskriterium i val av sökord enligt Boolesk söklogik var NOT psychiatric care 

då sökningarna resulterade i flera artiklar med inriktning på psykiatrisk omvårdnad vilket inte 

var vårt syfte. Operatoren NOT används för uteslutning av ord i sökningar vilket skapar mer 

begränsade och specifika sökningar (Henricson, 2012).  

 

Vid sökningarna genomfördes först en genomgång av artiklarnas titlar för att sortera ut vilka 

som kunde vara relevanta för studien. Gick det att tyda utifrån artikelns titel att den 

innefattade sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med psykossjukdomar inom 

somatisk slutenvård eller allmänvård så inkluderades artikeln för genomläsning av artikelns 

abstrakt. Därefter gjordes ett nytt urval baserat på abstraktets innehåll där sammanlagt 53 

artiklar valdes ut till vidare granskning som resulterade i det slutgiltiga urvalet av tolv 

vetenskapliga artiklar (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Årtal Sökord Antal 

träffar 
Granskade 

titlar 
Granskade 

abstrakt 
Granskade 

artiklar i 

fulltext 

Valda 

artiklar 

PubMed 2000-

2015 

General Nurse 19 895 0 0 0 0 

PubMed 2000-

2015 

General nurse 

AND Attitudes 

AND Mental 

health 

problems  

62 62 12 7 Svediene et 

al. (2009) 

PubMed 2000-

2015 

General nurse 

AND Mental 

illness AND 

General 

hospital 

443 443 58 12 Shefer et al. 

(2015); 

MacNeela 

et al. 

(2012); 

Mavundla 

(2000) 

PubMed 2005-

2015 

Attitude of 

health 

personnel 

AND General 

hospitals AND 

Mental 

disorder 

91 91 23 7 Arvaniti et 

al.  (2009) 

PubMed 2005-

2015 

Nurses AND 

Mental illness 

care AND 

Attitude 

895 895 72 8 Poggenpoel 

et al. (2011) 

Cinahl 2000-

2015 

Nursing care 

AND 

Phsyciatric 

diagnosis 

6 6 4 2 MacDonald 

et al. (2003) 

Cinahl 2005-

2015 

Nurses AND 

Mental illness 

AND 

Perception 

NOT 

Psychiatric 

care 

64 64 12 3 Clark et al. 

(2005) 

Cinahl 2005-

2015 

Nurses AND 

Attitudes AND 

Mental illness 

NOT 

Psychiatric 

care 

239 239 65 8 Chambers 

et al. (2010) 

Cinahl 2005-

2015 

Mental health 

AND Care 

AND General 

hospital 

85 85 32 7 Harrison & 

Brantling 

(2009); 

Harrison & 

Zohhadi 

(2005) 

Cinahl 2005-

2015 

General nurse 

AND Attitude 

NOT 

Psychiatric 

care 

40 40 9 2 Sharrock & 

Happel 

(2006) 
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Dataanalys 

Utifrån urvalet av artiklarna gjordes en analys enligt Fribergs (2012) modell för resultatanalys 

där artiklarnas resultat studerades i omgångar, varefter fynden noterades. Artiklarnas syfte, 

metod, urval, samt resultat registrerades i en litteraturöversikt enligt Friberg (2012), (se Bilaga 

I). En kritisk kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes enligt Willman, Stolz och Bahtsevanis 

(2011) beskrivning av kvalitetsanalys med vissa modifieringar för att anpassa innehållet i de 

valda artiklarna där ett svar som resulterade i JA gavs 1 poäng och ett NEJ svar fick 0 poäng 

(se Bilaga II:1-2). Med hjälp av en procentindelning graderades kvaliteten i artiklarna vilket 

Willman et al. (2011) menar ökar möjligheten att jämföra kvaliteteten av olika studier, det 

finns likväl en risk att granskningen över- eller undervärderas. Studier med kvalitetsgrad 80 

procent och över räknades som hög kvalitet, 70-79 procent räknades som medel kvalitet och 

60-69 procent räknades som låg kvalitet (Willman et al., 2011.). Artiklar som visar låg 

kvalitet bör enligt Willman et al. (2011) exkluderas ur översikten. Kvalitetsgranskningen 

utfördes genom att artiklarna granskades var för sig och tillsammans och därefter diskuterades 

det som framkommit av granskningen. Reflektioner gjordes även av förförståelsen utifrån 

tidigare erfarenheter samt av de attityder som eventuellt kunde förekomma gällande patienter 

med psykossjukdomar. Resultatet av kvalitetsgranskningen visade hög till medel kvalitet och 

fördes därmed in i litteraturöversikten (se Bilaga I). 

 

De likheter och skillnader som urskildes lyftes fram och dokumenterades samt diskuterades 

vidare med studiens syfte och problemformulering i åtanke. Hänsyn togs till att både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades och därmed inte kunde skapa exakta 

jämförelser. De kvalitativa artiklarnas resultat jämfördes därför med de kvantitativa 

artiklarnas resultat varefter innehållet sorterades in i rubriker utefter de likheter som gick att 

urskilja. De rubriker som beskrev samma områden fördes samman för att bilda fyra olika 

teman där rubrikerna bildade subteman. Dessa teman och subteman var utgångspunkter då 

resultatet formulerades (se Figur 1). Under analysen av artiklarna framkom att orsaker till 

negativa inställningar var betydligt fler varför de negativa inställningarna fick styra 

temabildningen, varpå orsaker till positiva inställningar kunde infogas i passande teman för att 

kontrastera dessa. 
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Etiska aspekter 

Enligt International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (2012) ska 

sjuksköterskan visa respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter och behandla andra 

med respekt. I kvalitetsgranskningen enligt Willman et al. (2011) gjordes även en etisk 

granskning där det har undersökts vilka etiska aspekter som författarna tar upp i artiklarna. 

Samtliga artiklar i översikten har lästs av två personer för att i möjligaste mån undanröja 

personliga åsikter och har fört diskussioner med varandra om vad som kan tänkas utgöra egna 

värderingar. Forskarna i samtliga artiklar beskriver att de har beaktat etiska aspekter i sina 

studier. Alla studier utom en beskriver att de har ansökt och fått godkännande av etiska 

kommittéer för att genomföra studien (se Bilaga I). Att samtliga artiklar är skrivna på 

engelska kan medföra att det är svårt att förstå och göra rättvisa bedömningar vilket kan 

innebära att det finns risk för feltolkningar och att grupper beskrivs på ett ofördelaktigt sätt 

(Kjellström, 2012). 

 

RESULTAT 

Skillnader och likheter i artiklarna studier sorterades ut och de fynd som gjordes låg som 

grund då de teman som visas i resultatet bildades. De teman och subteman som bildades 

beskriver fynden i litteraturstudien samt viktiga faktorer gällande sjuksköterskors upplevelser 

av att bemöta patienter med psykossjukdomar (se Figur 1; Bilaga III). 

 

Figur 1. Teman och subteman 

•Stereotypa föreställningar

•Attityder

•Upplevda orsaker

Sjuksköterskors uppfattning om 
patienter med psykossjukdomar

•Frustration

•Oro och rädsla
Sjuksköterskors upplevelser i 

omvårdnaden

•Brister i grundutbildning

•Internutbildning
Bristande kunskap

•Tidsbrist

•Brist på stöd
Bristande resurser
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Sjuksköterskors uppfattning om patienter med psykossjukdomar 

Det är vanligt att sjuksköterskor beskriver avvikande beteende på ett stereotypt sätt och att 

deras egna fördomar kan påverka omvårdnaden negativt. Sjuksköterskors beskriver sig ha 

olika attityder till patienter psykossjukdom vilka kan associera dessa patienter som svåra och 

oförutsägbara men även sårbara och utsatta.  

 

Stereotypa föreställningar 

I omvårdnaden av patienter med psykossjukdomar är det vanligt att sjuksköterskor har en 

stereotyp föreställning för att beskriva ett avvikande uppförande istället för att använda sig av 

professionella beskrivningar (Sharrock & Happell, 2006). Detta kan medföra att 

sjuksköterskan har en förutbestämd uppfattning om att patientens beteende är avvikande 

(ibid.). Sjuksköterskors egna föreställningar och fördomar om psykisk sjukdom kan påverka 

bemötandet negativt och skapa frustration då det förväntas att patienten har ett oförutsägbart 

beteende (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). Sjuksköterskor har en benägenhet att 

behandla dessa patienter på ett stereotypt sätt, något som antyder att bemötandet blir 

annorlunda jämfört med patienter som inte har någon psykisk sjukdom (McDonald et al., 

2003). Arvaniti, Aamakouri, Bochtsou, Bikos och Livaditis (2009) beskriver även att det finns 

en form av social diskriminering och sociala restriktioner i attityden mot patienter med 

psykotiska sjukdomar. 

 

Attityder 

MacNeela, Scott, Treacy, Hyde och O’Mahony (2012) och Mavundla (2000) beskriver att 

attityder till patienter med psykossjukdomar på somatiska sjukvårdsavdelningar ofta beror på 

vilken grundattityd sjuksköterskan har. MacNeela et al. (2012) beskriver två sorters attityder 

som kan påverka sjuksköterskans bemötande. Med en riskattityd upplevs patienten som svår, 

aggressiv och krävande. Har sjuksköterskan i stället en sårbarhetsattityd är inställningen mer 

sympatisk och patienten ses som sårbar och utsatt i sjukhusmiljön. Sårbarhetsattityd har 

tidigare använts som begreppsram inom forskning där patientgrupper riskerar skada. 

Riskattityder skapar föreställningar hos sjuksköterskor om att patienter med psykiatrisk 

bakgrund är oförutsägbara och fientliga vilket leder till en ökad säkerhetsoro (ibid.).  
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En återkommande attityd till patienter med psykossjukdomar är att det känns som ett 

meningslöst arbete därför att patienten ändå aldrig kommer att bli frisk (Harrison & 

Brandling, 2009; Svediene, Jankauskiene, Kusleikaite & Razbadauskas, 2009). 

I en grekisk studie av Arvaniti et al. (2009) beskrivs sjukvårdspersonalens attityder till 

patienter med psykossjukdomar vara alarmerande. Flera deltagare anser att patienter med 

psykiska problem inte ska ha samma rättigheter som personer som är psykiskt friska i 

samhället, något som även gäller giftermål och rösträtt (ibid.). 

 

Studien av Svediene et al. (2009) visar att många sjuksköterskor ändå har en positiv attityd till 

patienter med psykiska problem. Många sjuksköterskor anser att de gör sitt bästa i 

omvårdnaden av patienter med psykiska sjukdomar och att den inte skiljer sig från 

omvårdnaden till andra patienter (Harrison & Brandling, 2009; Svediene et al., 2009).  De 

grundläggande värderingarna i omvårdnaden är bibehållna även om det många gånger är ett 

väldigt krävande arbete (ibid.).  

 

Upplevda orsaker till attityder 

Egenskaper som associeras till sjuksköterskors attityder till patienter med psykossjukdom är 

bland annat kön, kvalificering och utbildning (Arvaniti et al., 2009; Chambers et al., 2010). 

Kvinnliga sjuksköterskor beskrivs ha en mer positiv inställning än män. Även arbetsrollen är 

av betydelse då specialistutbildade sjuksköterskor visar en mer positiv attityd än 

sjuksköterskor som enbart har en grundutbildning med kandidatexamen (Arvaniti et al., 2009; 

Chambers et al., 2010). Sjuksköterskor i allmänhet anser att vården för patienter med psykiska 

sjukdomar borde utföras av personal som är specialiserade inom psykiatrisk omvårdnad 

(Svediene et al., 2009). 

 

Sjuksköterskors upplevelser i omvårdnaden 

Sjuksköterskor beskriver sina upplevelser av att vårda patienter med psykossjukdomar i den 

somatiska slutenvården som situationer där både frustration, oro och rädsla kan förekomma. 

Frustration beskrivs bero på patienternas oförutsägbara beteende. Oro och rädsla uppstår då 

sjuksköterskor upplever att patienter utsätter sig själv eller andra för skada.  

 

Frustration 
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Frustration associeras till den bristande kunskap och erfarenhet personalen har av omvårdnad 

av patienter med psykossjukdom (Malvunda, 2000). Sjuksköterskor beskriver att de ibland 

känner sig otillräckliga i omvårdnaden och bara vill bli av med patienten då de inte vet vad de 

ska göra (Malvunda, 2000). Frustrationen beskrivs även bero på att patienter med 

psykossjukdomar anses ha oförutsägbara beteenden, något som personalen inte känner att det 

finns tid till att påverka med ett stressat arbetsschema (Poggenpoel et al., 2011).  Störande 

beteenden hos patienter med psykisk sjukdom påverkar och försvårar omvårdnaden till andra 

patienter på grund av att sjuksköterskorna upplever att de ständigt blir avbrutna i sitt arbete 

(Harrison & Zohhadi, 2005; Malvunda, 2000; Poggenpoel et al., 2011). Vård av patienter med 

psykiska sjukdomar upplevs allmänt som negativt och något som påverkar sjuksköterskornas 

intellektuella och psykologiska funktion (Mavundla, 2000).  

 

Oro och rädsla 

De karaktäristiska beteenden som sjuksköterskor beskriver om patienter med 

psykossjukdomar som vistas på en somatisk slutenvårdsavdelning är vandringsbeteenden, 

högljuddhet och verbalt fientliga beteenden samt våldsamhet (Harrison & Zohhadi, 2005; 

Malvunda, 2000; Poggenpoel et al., 2011). Några patienter kan uppvisa ett aggressivt och 

våldsamt beteende på avdelningen som kan rikta sig mot patienten själv, andra på avdelningen 

eller mot inredningen (Malvunda, 2000; Svediene et al., 2009). Arbetsmiljön upplevs då av 

sjuksköterskor som farlig, något som ger upphov till rädsla och ilska hos personalen 

(Poggenpoel et al., 2011). De mest skrämmande upplevelserna beskrivs vara då patienten 

utsätter sig själv eller andra för skada samt hot om självmord (Svediene et al., 2009). 

Sjuksköterskor beskriver även att de saknar stöd de i situationer där patienterna upplevs 

aggressiva (Poggenpoel et al., 2011). Patienter med vandringsbeteenden är något som skapar 

oro hos både personal och patienter då det finns en risk att patienten försvinner från 

avdelningen eller stör de andra patienterna (Harrison & Zohhadi, 2005; Malvunda, 2000). 

Dessa situationer gör att personalen känner sig tvungna att ägna mycket av sin tid, i ett annars 

stressat tidsschema, till att följa eller leta efter patienten, vilket påverkar omvårdnaden till 

andra patienter på avdelningen (Harrison & Zohhadi, 2005; Malvunda, 2000; Poggenpoel et 

al., 2011). Andra beskrivna orosmoment är oförutsägbara beteenden hos patienter som till 

synes verkar stabila men plötsligt blir utåtagerande, högljudda och våldsamma (Malvunda, 

2000; Poggenpoel et al., 2011). Både personal och andra patienter på avdelningarna upplever 

detta som oroande i den annars tysta sjukhusatmosfären (Malvunda, 2000). 
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Bristande kunskap 

Sjuksköterskor beskriver att de ofta upplever sig sakna tillräcklig utbildning för att bemöta 

patienter som har avvikande uppträdande i samband med psykossjukdom. Sjuksköterskor 

efterlyser möjligheter till utbildning inom den egna arbetsplatsen.  

Brister i grundutbildning 

Sharrock och Happell (2006) beskriver att sjuksköterskor saknar tillräckliga kunskaper i 

grundutbildningen och detta leder till problem när de skall förbereda vården av patienter med 

psykossjukdom.  Omvårdnaden påverkas på ett negativt sätt och de bristande kunskaperna 

medför att sjuksköterskor i högre utsträckning använder sig av stereotypa beskrivningar 

istället för professionella beskrivningar då ett uppförande som betraktas som avvikande skall 

beskrivas (ibid.).  De undermåliga kunskaperna och bristerna i kompetensen när det gäller 

omvårdnadsarbetet av patienter med psykossjukdom medför svårigheter för sjuksköterskorna 

och problem uppstår då de saknar kunskaper och expertis för att kunna planera och ge adekvat 

omvårdnad (Clark, Parker, & Gould, 2005; Harrison & Zohhadi, 2005).  Även Harrison & 

Brandling (2009) beskriver hur sjuksköterskorna har problem med att hantera patienter med 

psykossjukdom i svåra situationer och de anser sig inte ha tillräckligt med utbildning för att 

bemöta patienter som uppträder annorlunda än de övriga patienterna inom den somatiska 

slutenvården. 

 

Internutbildning  

Clark et al., (2005) och Harrison och Zohhadi (2005) beskriver hur sjuksköterskorna saknar 

möjligheter till utbildning inom den egna arbetsplatsen. I studien av Harrison och Zohhadi 

(2005) anger en sjuksköterska som varit anställd i 23 år att hon endast fått utbildning internt 

under en halv dag. Shefer et al. (2015) menar att det anses som ett problem att få in studietid i 

arbetet då det inte bara är psykostillstånd utan även somatiska tillstånd som kräver en ständigt 

pågående vidareutbildning.  

 

Studien av Harrison och Zohhadi (2005) beskriver äldre patienters omvårdnadsbehov och då 

dessa behov är komplexa krävs skicklighet av personalen för att möta dessa behov på ett 

effektivt sätt i de fall dessa behov har samband med psykossjukdom. Otillräcklig utbildning 

gör att personalen får kämpa med att ge en patientkänslig omvårdnad (ibid.). Sjuksköterskor 



18 

är vanligtvis medvetna om de tillfällen då de ger vård som inte är optimal men 

sjuksköterskorna är osäkra på hur de ska förbättra sin situation då de saknar kunskap om hur 

de ska bemästra situationer som anses riskabla (Harrison & Brandling, 2009). 

Sjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning då de uttrycker en vilja till ett förändrat sätt att 

tänka då de ska bemöta de problem som uppstår i omvårdnaden av patienter med 

psykossjukdom (ibid.). Svediene et al. (2009) beskriver hur sjuksköterskor har svårt att 

hantera problem som till exempel rymningar och suicidala tankar vid omvårdnaden av 

patienter med psykossjukdom och de efterlyser mer utbildning för att kunna hantera 

situationer av denna karaktär. 

 

Sharrock och Happell (2006) beskriver att det finns en vilja att vårda patienter med 

psykossjukdom men att sjuksköterskor upplever att de saknar tillräckliga kunskaper för att 

kunna ge en god omvårdnad utan utbildning, något som de önskar erhålla. Att inte ha kunskap 

om hur patienten kan erhålla bästa möjliga hjälp vid en psykossjukdom leder ofta till missnöje 

hos sjuksköterskorna och får dem att tvivla på sin kompetens vilket leder till sjuksköterskor 

funderar på om de verkligen passar för yrket (ibid.). Genom utbildning kan sjuksköterskor öka 

sin medvetenhet om de risker som finns om de behandlar patienter med psykisk sjukdom på 

ett stereotypt sätt (McDonald et al., 2003). MacNeela et al. (2012) och Shefer et al. (2015) 

beskriver båda att utvecklade modeller för omvårdnadsåtgärder gällande patienter med 

psykossjukdom inom den somatiska slutenvården är önskvärda för att stödja utbildning och 

träning, något som Shefer et al. (2015) menar kan kräva ett utökat samarbete mellan 

psykiatrisk och somatisk slutenvård. Shefer et al. (2015) beskriver även att det är önskvärt att 

skapa erfarenhet inom psykiatrisk omvårdnad genom att uppmuntra personal att skugga 

patienter på psykiatriska vårdenheter. Information och träning under hela arbetslivet är 

nödvändigt för all vårdpersonal vilket en studie av Arvaniti et al. (2009) visar som beskriver 

att den positiva attityden som vårdpersonal har till patienter med psykossjukdom minskar ju 

längre tid anställningen inom den somatiska slutenvården fortgår.  

 

Bristande resurser 

Tidsbrist beskrivs som en av de faktorer som upplevs inverka negativt på omvårdnaden då de 

upplever att patienter med psykossjukdom har ett stort vårdbehov. Sjuksköterskor efterlyser 

även mer stöd från överordnade då dålig handledning och support från ledningen kan leda till 

missnöje i arbetsgruppen. 
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Tidsbrist 

Vård av patienter med psykossjukdom på en somatisk avdelning är tidskrävande och enligt en 

studie av Poggenpoel et al. (2011) anser sjuksköterskorna att dessa patienters behov inte kan 

tillgodoses då de endast har tid att koncentrera sig på patienter med fysisk sjukdom. Även i 

studien av Harrison och Zohhadi (2005) beskriver sjuksköterskorna hur tidsbristen inverkar 

negativt på omvårdnaden av patienter med psykossjukdom inom den somatiska slutenvården. 

Sjuksköterskorna anser att deras uppgift är att ge omvårdnad till patienter med somatiska 

behov och att ta hand om patienter med psykossjukdom orsakar frustration då det inte finns 

tillräckligt med tid (ibid.). Inom avdelningar där huvuduppgiften är att se till de fysiska 

behoven hos patienterna och där genomströmningen av patienter är viktig är brist på tid ett 

väsentligt problem (Sharrock & Happell, 2006). Sjuksköterskorna anser att patienter med en 

psykossjukdom har ett stort vårdbehov, något som innebär att dessa patienter på grund av 

tidsbrist inte får en adekvat omvårdnad då de vistas på somatiska vårdavdelningar (ibid.). 

Harrison och Brandling (2009) beskriver hur sjuksköterskornas verklighet består av krav på 

prioriteringar, krav på att balansera patienternas fysiska och psykiska behov samt en känsla av 

att vara utarbetad. Tidsbrist är något som sjuksköterskorna frekvent anger som ett stort 

problem när praktiska uppgifter ska slutföras och rutiner ska följas (ibid.).   

 

Brist på stöd 

I en studie av Mavundla (2000) beskrivs sjuksköterskornas negativa uppfattning vid 

omvårdnaden av patienter med psykossjukdom inom den somatiska slutenvården och 

sjuksköterskorna efterlyser ett känslomässigt stöd från överordnade och möjligheter till att 

kunna få råd i svåra situationer. En ständig brist på personal och överbeläggningar som gör att 

sjuksköterskorna inte har tid att sitta ner och prata med patienterna skapar stor frustration hos 

sjuksköterskorna (ibid.). I studien av Mavundla (2000) rekommenderas att avdelningschefer 

kontinuerligt ger emotionellt stöd till sjuksköterskorna vid de tillfällen då de upplever 

problem på avdelningarna. Även i en studie av Sharrock och Happell (2006) beskriver 

sjuksköterskorna flera gånger problemet med brist på support inom den somatiska vården.  

 

Den stressiga miljön på arbetsplatsen gör det också svårt för sjuksköterskorna att ta hand om 

patienter med psykossjukdom och bristen på stöd från överordnade är betydande (ibid.). 

Sjuksköterskorna känner att de inte kan vända sig till överordnade för att få det stöd de ansåg 

sig behöva och istället vänder de sig till kollegor (ibid.). I en studie av Poggenpoel et al. 
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(2011) beskrivs hur bristande resurser och brist på sjuksköterskor med psykiatrisk erfarenhet 

ökar arbetsbelastningen vilket i förlängningen leder till missnöje, frustration och ilska. 

Missnöjet består framför allt i minimalt mentorskap, dålig handledning och support, dåliga 

arbetsvillkor och skiftarbete (ibid.). Sjuksköterskorna upplever sin arbetsmiljö som farlig både 

när det gäller den egna säkerheten och när det gäller säkerheten för de fysiskt sjuka 

patienterna och på grund av detta är bristen på resurser en stor utmaning (ibid).      

   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie genomfördes enligt Fribergs (2012) rekommendationer att inkludera 

artiklar som både var kvalitativa och kvantitativa något som kan ge ett mer tillförlitligt 

resultat då de kvalitativa artiklarnas resultat kan jämföras med de kvantitativa artiklarnas 

resultat. De kvalitativa artiklarna beskriver en mindre grupp deltagares upplevelser genom 

personliga intervjuer medan de kvantitativa artiklarna kan visa en större grupp deltagares 

upplevelser som presenteras statistiskt. Fördelarna med detta var att resultaten i de kvalitativa 

artiklarna då kunde jämföras med den kvantitativa statistiken för att se huruvida resultaten av 

artiklarna har likheter eller olikheter. I analysarbetet visade det sig att de artiklar som valts ut i 

litteratursökningen hade många likheter oberoende av om artiklarna var kvalitativa eller 

kvantitativa, vilket tyder på att resultatet har hög reliabilitet. 

 

Urval 

Inför urvalet i litteraturstudien fördes diskussioner huruvida det kan finnas nackdelar med att 

ta med äldre artiklar då nyare forskning kan visa andra resultat och att utvecklingen kan ha 

ändrat förutsättningarna inom sjukvården. De studier som inkluderades hade som kriterium att 

inte vara äldre än femton år och studierna visade inga evidenta skillnader i resultaten.  

 

De artiklar som valdes ut till studien söktes i databaserna PubMed och Cinahl vilka är 

välkända databaser och därmed stärker trovärdigheten av artiklarna samt att båda inkluderar 

artiklar i ämnet omvårdnad. PubMed är en större databas än Cinahl något som påverkade 

sökningarna då det var lättare att hitta relevanta artiklar i PubMed än Cinahl. Samtliga artiklar 

som författarna har valt är skrivna på engelska något som kan vara en svaghet i studien då det 

kan finnas en risk för missförstånd och feltolkningar då engelska inte är författarnas 
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modersmål. Även artiklar som är skrivna av författare som inte har engelska som modersmål 

kan i den engelska översättningen göra feltolkningar.  

 

Datainsamlingsmetod 

Den första sökningen med sökordet general nurse genererade i ett stort antal träffar varför 

denna sökning lämnades ogranskad då det inte ansågs rimligt att läsa igenom alla titlar. 

Vidare booleska sökningar med fler sökord minskade träffarna och resultaten av sökningarna 

blev mer översiktliga. Målet med sökningarna var att finna artiklar som studerade upplevelser 

ur ett sjuksköterskeperspektiv inom den somatiska slutenvården. De artiklar som exkluderades 

redan vid första genomgången av artikelns titel var artiklar som antydde en inriktning mot 

psykiatrisjuksköterskor eller artiklar med patientperspektiv. Orsaker till detta ansågs vara att 

det fanns en möjlighet att psykiatrisjuksköterskor kunde erhålla en annan kunskap och 

erfarenhet om patienter med psykossjukdomar än sjuksköterskor inom den somatiska 

slutenvården, något som kunde påverka resultatet. Att även exkludera artiklar ur ett 

patientperspektiv grundades i att studiens syfte var att utforska sjuksköterskor upplevelser i 

bemötandet. 

 

Dataanalys 

Enligt Fribergs (2012) förslag för analys har artiklarna noga lästs och analyserats för att kunna 

tolka och förstå resultaten så bra som möjligt. För att kunna sortera ut de artiklar som ansågs 

kunna passa studien lästes artiklarnas sammanfattning igenom vilket gav en någorlunda 

inblick av artikelns innehåll.  

 

Artiklarna analyserades och kvalitetsgranskades individuellt i separata litteraturöversikter och 

diskuterades sedan gemensamt för att finna det mest väsentliga i artiklarnas resultat varefter 

en gemensam litteraturöversikt skapades, en metod som valdes då Henricson (2012) menar att 

den stärker validiteten och reliabiliteten av vår studie. Att även granska texten djupgående 

ansågs relevant för att sedan diskutera de fynd som gjorts då det fanns en risk att på grund av 

språkförbistringar kunde finnas skillnader i tolkningarna. De fynd som analyserades fram 

sorterades in efter likheter och olikheter till teman som sedan för att förtydliga även delades  

in i subteman. De olikheter som förekom rörde sig om vissa skillnader i attityder som 

sjuksköterskor har samt de olika förutsättningar som kan skilja sig inom sjukvården beroende 

på i vilket land studien har gjorts. Temabildningen var relativt tydlig redan från början då de 
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utvalda artiklarna visade resultat som hade stora likheter något som både underlättade  

analysarbetet samt ökade studiens reliabilitet. Redovisningen av analysen presenteras i 

metodavsnittet med de urval som gjorts, sökord, datainsamling och dataanalys för att stärka 

reproducerbarheten (Henricson, 2012). 

 

Att ingen av artiklarna i resultatet kommer från Sverige kan ses som en svaghet då strävan är 

att resultatet ska kunna överföras till svensk sjukvård. Emellertid är resultatet i artiklarna 

likvärdigt oberoende av vilken metod som använts och från vilka länder artiklarna kommer 

och detta vara en styrka. Både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna visade resultat av 

sjuksköterskors upplevelser som kunde likställas med varandra vilket påverkade studiens 

reliabilitet. För att stärka validiteten diskuterades de olikheter som framkommit för att få 

förståelse för vad som orsakade dessa. Enligt Henricson (2012) går det inte att utesluta att 

förförståelsen påverkar resultatet av analysen men den är viktig att reflektera över för att 

stärka arbetets trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie besvarar syftet att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva  

upplevelser av att bemöta patienter med psykossjukdom i den somatiska slutenvården. I 

resultatdiskussionen diskuteras betydelsen av bemötandet av en patient. Brist på tid som leder 

till stress och frustration diskuteras. Den evidensbaserade omvårdnaden och vikten av en väl 

fungerande vårdrelation mellan patient och sjuksköterska tas upp i diskussionen samt orsaker 

till vårdlidande. 

 

Bemötande 

Goda möten och relationer mellan patienter och vårdpersonal är särskilt viktigt när det gäller 

psykiskt sjukdom och ett bemötande med intresse, medkänsla och tålamod är ibland det mest 

väsentliga i vården (Ottosson & Ottosson, 2010). I bakgrunden beskrivs vikten av att se varje 

person som unik och i bemötandet av en patient är det en individ som bemöts även om 

personen avviker från det förväntade. Något som anses vara framträdande i studien är de 

svårigheter sjuksköterskor upplever i bemötandet av patienter med psykossjukdomar och att 

den föreställning som finns om att patienterna ska bete sig oförutsägbart och skrämmande, 

både fysiskt och verbalt. En artikel i resultatet av MacNeela et al. (2012) tar upp olika 

attityder som de beskriver som riskattityder och sårbarhetsattityder. Den attityd som beskrivs 
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övergripande i studien är just riskattityden där den förutfattade meningen är att patienter är 

aggressiva och skrämmande. Med dessa föreställningar kan det innebära en risk att i stället för 

att skapa ett respektfullt och tillitsfullt möte, präglas det av rädsla och försvarsattityder hos 

sjuksköterskan vilket kan påverka mötet negativt. Sådana attityder hos sjuksköterskan kan 

innebära att patienten sluter sig helt och drar sig undan då de redan innan kan ha svårt för 

närhet till andra människor. För att kunna skapa ett bemötande som öppnar för tillit mellan 

patienten och sjuksköterskan kan det krävas att sjuksköterskor har en förförståelse om både 

psykiska och somatiska tillstånd. 

 

Det framkommer att sjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö som farlig i situationer där 

patienter är utåtagerande och våldsamma vilket kan innebära att bemötandet och 

omvårdnaden under dessa omständigheter kan påverkas av rädsla. Enligt McGurry (2005) 

utgör utåtagerande och våld inte beteenden som är självklara för psykossjukdomar även om 

vissa symtom utgör större risker för ett sådant beteende. McGurry (2005) menar även att det 

ofta går att förhindra våldsamma situationer men att det finns brister även inom den 

psykiatriska vården gällande symtomlindring av psykossjukdomar.  

 

Den övergripande inställningen visar ändå att sjuksköterskor ser det som sin främsta uppgift 

att behandla alla patienter lika men även att det finns en uppfattning om att patienter med 

psykossjukdomar kan kräva mer tid för att skapa den kontakt som är en förutsättning för en 

god omvårdnad. Det anses att dessa patienter har ett större vårdbehov än andra patienter och 

är mer krävande. Med tidsscheman som redan innan är pressade kan patienter med 

vandringsbeteende skapa frustration och stress hos sjuksköterskor då det finns en risk att 

patienten lämnar avdelningen eller stör avdelningens övriga patienter. Dessa beteenden skapar 

även en oro över att andra patienter på avdelningen blir störda och skrämda en upplevelse som 

kanske förstärks av sjuksköterskornas attityd och inställning.  

 

Resultatet visar även att om det finns brister i kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan om 

psykossjukdomar kan detta medföra att bemötandet och omvårdnaden präglas av 

sjuksköterskans egna fördomar och negativa attityder vilket kan medföra att patienten känner 

sig missförstådd. En studie av Evans (2008) beskriver att utmaningen när det gäller att arbeta 

med patienter med psykossjukdomar ligger i att kunna vända en psykotisk monolog till en 

meningsfull dialog då en förutsättning för att detta skall kunna ske är att personalen visar ett 
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intresse för patientens tillstånd och mående. Med rutiner i omvårdnadsarbetet kan en struktur 

skapas där sjuksköterskor kan uppmuntra patienten till en gemensam planering och 

deltagande i behandlingen (Mattsson, 2014).  

 

Tidsbrist 

Tidsbrist upplevs som ett genomgående problem i resultatet. Sjuksköterskor upplever att 

patienter med psykossjukdomar har större behov än patienter med en somatisk sjukdom och 

att det inte finns tillräckligt med tid till att tillgodose deras behov och därmed får de en sämre 

omvårdnad. Tidsbristen ses även som ett problem i omvårdnaden då sjuksköterskor anser att 

det inte finns någon tid att sätta sig ned och prata med patienterna vilket kan leda till att 

patienten inte känner sig respekterad och att sjuksköterskorna inte beaktar patientens 

värdighet. Detta bekräftas även av Davis (2006) som menar att sjuksköterskor ofta upplever 

sig som otillräckliga då tiden inte finns att lyssna och umgås med patienter då de är medvetna 

om att det är dessa möten som gör skillnad i en god omvårdnad. Resultatet visar även att 

sjuksköterskor upplever omvårdnaden av patienter med psykossjukdomar som tidskrävande 

vilket innebär att övriga patienter på avdelningen inte får sina behov tillgodosedda. Detta är 

något som sjuksköterskor upplever som en frustrerande och stressfylld situation samtidigt som 

de känner sig osäkra på vilka prioriteringar som skall göras. Om tidsbrist och stress leder till 

att sjuksköterskor upplever frustration och prioriteringssvårigheter kan detta skapa situationer 

som blir ohållbara och innebära risk för att patienten blir försummad. I värsta fall kan detta 

leda till allvarliga konsekvenser för patienten. Men även om det inte leder till allvarliga 

konsekvenser är det möjligt att patienten upplever sig försummad och som en börda. Davis 

(2006) menar att patienter ofta märker om sjuksköterskor är stressade och menar att även de 

upplever att den grundläggande omvårdnaden blir begränsad. Patienter kan uppleva att 

underbemanning och stress hos sjuksköterskor innebär att även om de är i behov av hjälp helst 

undviker att besvära sjuksköterskorna (ibid). Risken finns att patienter i framtiden undviker 

kontakt med sjukvården trots att behovet finns då de anser att sjukvården inte respekterar dem 

i svåra och utsatta situationer. 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

Den evidensbaserade omvårdnaden som beskrivs i bakgrunden är något som bör tillämpas i 

det dagliga arbetet genom forskning och utbildning för att skapa förutsättningar för att 

förbättra beslut och insatser i omvårdnaden. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever det 
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oförutsägbara beteendet hos patienter med psykossjukdomar som ett upphov till både rädsla 

och oro då det ofta saknas både erfarenhet och kunskap att bemöta detta beteende. Kerrison 

och Chapman (2007) menar att detta kan medföra att sjuksköterskor då istället för att skapa en 

god förutsättning för omvårdnad försöker undvika patienter med psykossjukdom.  

Sjuksköterskor inom den somatiska slutenvården är vana vid att ägna sig åt patienter som har 

en fysisk sjukdom och vid de tillfällen då de möter en patient som samtidigt har en 

psykossjukdom krävs mycket tid, kunskap och förståelse för att möta dessa patienter på ett 

sätt som bortser från negativa föreställningar om dessa patienter. Enligt Kerrison och 

Chapman (2007) gör den bristfälliga kunskapen det svårt för sjuksköterskor att hantera 

situationer som upplevs som hotfulla, vilket påverkar omvårdnaden av patienter med 

psykossjukdomar på ett negativt sätt. Sjuksköterskor själva efterlyser utbildning och även 

praktik inom psykiatri då en sådan kunskap kan bidra till att bättre förstå patienten och kunna 

ge patienten en god omvårdnad. Jenkins (2014) menar att det även finns för lite kunskap hos 

sjuksköterskor om den medicin som patienter med psykossjukdomar använder. Då det ofta är 

sjuksköterskor som ansvarar för att administrera receptbelagda mediciner till patienter är det 

viktigt att ha kunskap om de olika biverkningar som kan orsakas av psykofarmaka (ibid.).  

 

Utbildning inom psykiatrisk omvårdnad och psykossjukdomar är viktigt för förståelsen av 

sjukdomen men är något som även patienten bör få som stöd i sin sjukdom (McGurry, 2005). 

Psykossjukdomar är komplexa och ofta en kombination av flera olika symtom men det är 

även viktigt att ha kunskapen att vissa symtom är övergående och kan lindras med 

psykofarmaka något som kan bidra till minskade negativa attityder (ibid.). De resultat i 

studien som visar att sjuksköterskor har en positiv inställning till omvårdnaden av patienter 

med psykossjukdomar och att det inte finns någon särbehandling av dessa patienter är just de 

sjuksköterskor som har kunskap genom tidigare erfarenheter av patienter med 

psykossjukdomar samt har en utbildning i psykiatrisk omvårdnad.  

 

Vårdrelationer 

Relationen mellan patienten och sjuksköterskan beskrivs i bakgrunden som väldigt viktig för 

hur patienten upplever sig bli bekräftad och respekterad i omvårdnaden. Brister i 

vårdrelationen kan innebära att patienten upplever känslor av försummelse och att vara 

utlämnad. Utbildning inom psykiatrisk omvårdnad är något som tydligt framkommer som en 

brist i resultatet och även att det faktiskt finns en vilja att ge en god och tillfredsställande 
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omvårdnad. Något som även framkommer är att det finns en vilja att vårda patienter med 

psykossjukdomar på ett tillfredsställande sätt men att det saknas den erfarenhet som krävs för 

att underlätta mötet och inte känna rädsla. Risken finns att sjuksköterskor prioriterar 

somatiska arbetsuppgifter som upplevs hanterbara och trygga, vilket kan innebära att mer 

osäkra situationer som omvårdnad av patienter med psykossjukdom inte prioriteras. Detta är 

något Kerrison och Chapman (2007) menar vara vanligt förekommande då tidsbrist och stress 

ofta innebär att sjuksköterskor prioriterar den somatiska omvårdnaden. Erfarenhet och 

utbildning verkar vara något som är relevant för en god omvårdnad och bättre prioriteringar i 

vårdrelationen då resultatet visar att sjuksköterskor med mer erfarenhet av att vårda patienter 

med psykossjukdomar beskriver mötet med dessa patienter som lättare och mindre 

skrämmande.  

 

Sjuksköterskor inom den somatiska sjukvården kommer att få en ökad kontakt med patienter 

som har psykiska sjukdomar enligt Jenkins (2014) som hänvisar till mätningar som har gjorts 

av Världshälsoorganisationen (WHO) vilka visar att den psykiska ohälsan har en uppåtgående 

kurva. Genom den ökade belastningen av patienter med psykostillstånd inom den somatiska 

vården krävs det en ny struktur i omvårdnadsarbetet (Jenkins, 2014). Med en förbättrad 

organisation och ett samarbete mellan psykiatri och den somatiska slutenvården kan 

förutsättningar skapas för att hjälpa sjuksköterskor att hantera svåra situationer i omvårdnaden 

av patienter med psykossjukdomar.  

 

Sjuksköterskans attityder till patienter med psykossjukdom är något som författarna anser 

behöver medvetandegöras för att en god vårdrelation skall uppstå. Internutbildning kan ge 

sjuksköterskan ytterligare kompetens för att skapa en bättre relation med psykospatienter och 

samtidigt ge sjuksköterskan ett bättre självförtroende i mötet med denna patientgrupp.  

 

Lidande 

I bakgrunden beskrivs det att vårdlidande uppstår då det finns en skillnad mellan patientens 

behov och sjuksköterskans attityd till patienten. I flera av de vetenskapliga artiklarna 

framkommer det att sjuksköterskor anser att stereotypa attityder inte inverkar på omvårdnaden 

av patienter med en psykossjukdom. Resultatet från artiklarna visar dock på att det finns 

skillnader i hur det bör vara och hur verkligheten faktiskt ser ut. Detta kan tänkas grunda sig i 

att det finns brister i både självkännedom och utbildning hos sjuksköterskor? Möjligen 
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upplever sjuksköterskor att de ger en god grundläggande omvårdnad men då den specifika 

kunskapen saknas om psykossjukdomar är det stereotypa attityder som ändå styr omdömet 

och omvårdnaden vilket kan leda till vårdlidande hos patienten. För dessa patienter kan 

situationen bli extra känslig då de är utlämnade och beroende av personalens välvilja och 

förståelse för att få en god omvårdnad (Shatell et al., 2006).  

 

Det finns en betydande risk för patienter med psykossjukdom att utveckla allvarliga somatiska 

sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Jenkins, 2014; Kozumplik, Uzun & 

Jakovlevic, 2009). På somatiska avdelningar är det möjligt att omvårdnaden är fokuserad på 

den fysiska sjukdomen medan de psykiska problemen inte behandlas. Sjuksköterskor som 

anser att omvårdnaden inte påverkas av stereotypa inställningar kan mena att den somatiska 

omvårdnaden inte blir lidande, vilket är viktigt med tanke på den somatiska sjukdomsbilden 

för patienter med psykossjukdomar, men kan även innebära att patientens psykiska lidande 

försummas. Det finns en risk att sjuksköterskor i bemötandet av patienter som har psykotiska 

symtom felaktigt tolkar dessa som somatiska symtom men även att allvarliga somatiska 

symtom feltolkas (Jenkins, 2014).  

 

En studie av Brändström, Mazaz och Berggren (2015) visar på att omvårdnaden av patienter 

som har en samsjuklighet av psykiatriska och somatiska besvär blir lidande även på 

psykiatriska vårdenheter då de somatiska omvårdnadsrutinerna brister. Det är just den 

gruppen patienter med både en psykisk och somatisk diagnos som utsätts svårast i sjukvården 

då det finns fördomar både inom den psykiatriska och somatiska sjukvården. Samtidigt anses 

samarbetet mellan psykiatrisk och somatisk sjukvård vara dåligt och försök till samarbete ofta 

skapar missförstånd och irritation (ibid.). Eytan et al. (2004) menar att 

patienttillfredsställelsen är större om patienter med psykossjukdomar får behandling på 

vårdenheter som kombinerar psykiatrisk och somatisk vård. De fördelar som framkommer av 

att vårdas på blandade vårdavdelningar är bland annat möjligheten att få behandling för både 

somatiska och psykiatriska problem samt en minskad stigmatisering gällande 

psykossjukdomar, något som dessa patienter är särskilt känsliga för.  

 

Sjuksköterskor inom den somatiska slutenvården kommer att ställas inför patienter med 

psykossjukdomar vilket innebär att de problem som framkommer i studien bör belysas för att 

denna patientgrupp ska få en god och jämlik vård. Det är viktigt att betona att alla patienter 
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oberoende av om de har en psykossjukdom eller en somatisk sjukdom ska erhålla ett 

kunskapsbaserat bemötande och en kunskapsbaserad omvårdnad. 

 

Slutsats 

Av studien kan slutsats dras att det finns ett behov och efterfrågan hos sjuksköterskor av en 

vidare utbildning inom psykiatrisk omvårdad då det på grund av okunskap finns risk för 

negativa attityder i bemötandet av patienter med psykossjukdomar, något som i sin tur kan 

leda till en otillfredsställande omvårdnad. Ett annat problem som framkommer är tidsbrist 

vilket hänvisas av sjuksköterskorna till att patienter med psykossjukdomar anses ha ett större 

omvårdnadsbehov.  

 

Betydelse 

Sjuksköterskor inom den somatiska slutenvården visar förutfattade och negativa inställningar 

till patienter med psykossjukdomar vilket kan leda till att denna patientgrupp får en sämre 

omvårdnad. Patienter med psykossjukdomar är en riskgrupp med många somatiska besvär och 

de har lika stor rätt till en god omvårdnad som patienter med enbart somatiska sjukdomar. 

Fördomar och okunskap kan leda till att dessa patienter inte får den behandling de behöver. 

Det framkommer att många sjuksköterskor är medvetna om sina brister och efterlyser större 

kunskap och mer stöd för att kunna hantera skrämmande situationer. Kunskap och 

information kan även vara nödvändigt att sprida till samhällelig nivå då negativa inställningar 

till personer med psykossjukdomar kan bygga på gamla fördomar.  

 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning bör inrikta sig på hur sjuksköterskors behov av utbildning om 

psykossjukdomar ser ut samt vilka riktlinjer och handlingsplaner som kan användas. Något 

som även kan vara intressant att undersöka är om den tidsbrist som har framkommit som ett 

problem i den här studien fortfarande är ett problem då slutenvården fungerar och om det 

finns möjlighet till ett mer utvecklat samarbete med psykiatrin. Då svensk forskning inom 

detta område har visat sig vara begränsad anses det viktigt med vidare forskning i syfte att 

förbättra omvårdnaden av patienter med psykossjukdom. 
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BILAGOR 

Bilaga I. Litteraturöversikt 

Artikel Syfte Metod Urval Resultat Etiska aspekter Kvalitet 

Nurse´s attitude 

to mental illness: 

A comparison of 

a sample of 

nurses from five 

European 

Countries 
Chambers et. al., 

(2010)  

International 

Journal of Nursing 

Studies 

 

Att beskriva och 

jämföra 

sjuksköterskors 

attityder emot 

mentalsjukdom och 

mental ohälsa och 

faktorer som 

associeras till dessa 

attityder  

Kvantitativ 810 sjuksköterskor i 

fem Europeiska länder 

Totalt sett var attityderna positiva.  

Egenskaper som associerades till 

sjuksköterskornas attityder var 

kön, kvalifikation, utbildning, 

placering och kontakter. Kvinnliga 

sjuksköterskor hade mer positiva 

attityder än män. Placeringen 

visade att sjuksköterskor med 

högre position har mer positiv 

attityd än sjuksköterskor med 

enbart grundutbildning 

Etiskt godkännande söktes 

och erhölls lokalt i varje 

land. Varje deltagare fick 

ett informationsbrev som 

beskrev studien. Det 

betonades att studien var 

frivillig och att all 

information skulle lagras 

konfidentiellt och att endast 

medlemmar i studien skulle 

ha tillgång till den. 

Hög 

A Risk to 

Himself: 

Attitudes Toward 

Psychiatric 

Patients and 

Choice of 

Psychosocial 

Strategies Among 

Nurses in 

Medical-Surgical 

Units 
MacNeela et. al., 

(2012) 

Research in 

Nursing & Health 

Att bedöma om 

sjuksköterskor som 

arbetar i allmänna 

sjukhuset har tillgång 

till stereotypa 

uppfattningar eller 

fördjupad insikt om 

psykiatriska patienter  

Kvalitativ 13 sjuksköterskor. 

Enbart kvinnor.  

6 var grundutbildade 

sjuksköterskor, de 

övriga hade en 

vidareutbildning  

Två olika attityder: *Riskattityd 

där patienten beskrevs som svår, 

aggressiv och krävande 

*sårbarhetsattityd där en mer 

sympatisk värdering gavs och 

patienten sågs som sårbar och 

utsatt i sjukhusmiljön  

 

University and hospital 

research ethics committees 

gav godkännande. 

Deltagarna godkände sitt 

deltagande baserat på ett 

informationsblad de erhållit. 

Deltagarna gav sitt 

medgivande på dagen för 

intervjun. 

Hög 



ii 

Registered 

nurses´ 

experiences of 

interaction with 

patients with 

mental health 

challenges in 

medical wards in 

Johannesburg 
Poggenpoel et. al. 

(2011) 

Journal of Nursing 

Management 

Att undersöka och 

beskriva registrerade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

interagera med 

patienter med 

psykiska utmaningar 

på medicinska 

avdelningar 

Kvalitativ 8 kvinnliga 

sjuksköterskor på en 

medicinsk avdelning i 

åldern 30-50 år. 5 av 

dessa hade ingen 

psykiatrisk utbildning 

*Sjuksköterskor upplever 

frustration i mötet på grund av 

deras fördomar om patientens 

beteende. *Sjuksköterskor känner 

sig skrämda och olyckliga i mötet 

på grund av bristande resurser. 

*Sjuksköterskor upplevde mötet 

farligt och förvirrande på grund av 

brister i kunskap och erfarenhet. 

Etiska principer enligt 

riktlinjer av Teddlie and 

Tashakkori. Principerna var 

att säkerställa kvalitet i 

forskningen, anonymitet 

och konfidentialitet, rätten 

till rättvis behandling och 

skydd från skada. Alla 

deltagarna gav ett skriftligt 

medgivande. 

Hög 

Effect of 

Psychiatric 

Diagnosis on 

Nursing Care for 

Nonpsychiatric 

Problems 
McDonald et. al., 

(2003) 

Research in 

Nursing & Health 

Att testa hur 

kunskapen av 

patientens 

psykiatriska diagnos 

kan påverka 

omvårdnaden vid 

akuta medicinska 

problem 

Kvalitativ 60 registrerade 

medicin-kirurg 

sjuksköterskor med en 

medelålder på 37,7 år 

Sjuksköterskor är benägna att 

behandla dessa patienter på ett 

stereotypt sätt och de har en 

antydan att bete sig annorlunda 

sätt mot patienter med en 

psykiatrisk diagnos. Det finns 

inget belägg för att omvårdnaden 

blir lidande.   

The university internal 

review board godkände 

studien. Sjuksköterskor 

lämnade sitt medgivande 

och informerade att studien 

handlade om kliniska beslut 

hellre än omedvetet 

stereotypt handlande. Ingen 

av sjuksköterskorna 

uttryckte oro för studiens 

fokus. 

Medel 

Health service 

staff´s attitudes 

towards patients 

with mental 

illness 
Arvaniti et. al., 

(2009) 

Soc Psychiatry 

Psychiatr 

Epidemiol 

Att undersöka 

stereotypa attityder 

hos 

sjukvårdspersonal 

och 

sjukvårdsstudenter på 

allmänna sjukhus 

Kvantitativ 361 var anställda och 

231 var studenter.  

206 män och 375 

kvinnor 

De som hade högst sociala 

diskriminerings poäng var 

kvinnor, äldre och sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor har en högre social 

begränsning än läkare. Äldre män 

håller mindre med om att patienter 

med psykisk sjukdom skulle vara 

socialt begränsade. Kvinnor och 

äldre är de mest vårdande. 

Studien har godkänts av the 

Ethical Committee of the 

University General Hospital 

of Alexandroupolis. 

 

Hög 



iii 

Improving the 

diagnosis of 

physical illness in 

patients with 

mental illness 

who present in 

Emergency 

Departments: 

Consensus study 
Shefer et. al., 

(2015) 

Journal of 

Psychosomatic 

Research 

Att etablera 

konsensus på kliniker 

för att ta fram 

rekommendationer 

för att optimera 

diagnosen fysisk 

sjukdom hos 

patienter med psykisk 

sjukdom 

representerade på en 

akutvårdsmottagning 

Kvantitativ Expertpanel De tre förslag som fick mest stöd 

var att utveckla samarbetet med 

psykiatrisk sjukvård och 

akutsjukvård. Ett stort stöd fick 

även utveckling av detaljerade 

handlingsplaner och 

rekommendationer vid 

regelbundna möten av patienter 

med psykiatriska sjukdomar. 

Författarna bekräftar att det 

inte finns några 

intressekonflikter. 

Författarna bekräftar att de 

har följt institutionernas 

regler gällande intellektuell 

egendom. 

Hög 

Competence in 

providing mental 

health care: a 

grounded theory 

analysis of 

nurses’ 

experiences 
Sharrock och 

Happell, (2006) 

Australian Journal 

of Advanced 

Nursing 

Att undersöka och 

beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever patienter 

med psykisk sjukdom 

i vården. 

 

Kvalitativ 4 sjuksköterskor på en 

allmän- 

specialistmedicinsk- 

eller kirurgisk 

avdelning och som 

arbetat i ca två år 

Avdelningarna fokuserade främst 

på somatiska behov. 

Sjuksköterskorna har begränsad 

kunskap när det gäller att vårda 

psykiskt sjuka patienter. Tidsbrist, 

brist på resurser och stöd inverkar 

negativt på omvårdnaden.  

Etiskt godkännande från 

University Human Research 

Ethics Committee. 

Medel 

Professional 

nurses’ 

perception of 

nursing mentally 

ill people in a 

general hospital 

setting 
Mavundla, (2000) 

Journal of 

Advanced Nursing 

Att ta reda på och 

beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

vårda patienter med 

psykisk sjukdom på 

ett allmänsjukhus. 

Kvalitativ 12 sjuksköterskor på ett 

sjukhus 

 

Fyra ämnen: 

självuppfattning, uppfattning om 

en patient, känslor som hindrar 

omvårdande och arbetsmiljön. Att 

vårda patienter med psykiska 

sjukdomar upplevdes som 

negativt.  

Tillåtelse att utföra studien 

från provinsiella och 

utvalda 

sjukhusmyndigheter. 

Dessutom erhölls tillåtelse 

från deltagarna. Detta 

medgivande innehåller 

anonymitet, konfidentialitet, 

rätten att vara privat, rätten 

Hög 



iv 

till rättvis behandling och 

skydd från skada. 

Rural generalist 

nurses’ 

perceptions of the 

effectiveness of 

their therapeutic 

interventions for 

patients with 

mental illness 
Clark et. al., 

(2005)  

Australian Journal 

of Rural Health 

Att ta reda på hur 

allmänsjuksköterskan 

uppfattar sitt 

vårdande av patienter 

med psykisk sjukdom 

på landsbygden. 

Kvantitativ 161 sjuksköterskor 3,9 

% män och 96,1% 

kvinnor 

Personlig anknytning är bra för 

omvårdnaden. Regelmässiga 

möten med patienter som har 

psykisk sjukdom var positivt. En 

god omvårdnad förstärks vid 

trivsel på arbetet och då 

arbetstiderna är bra. 

Sjuksköterskorna hade för låg 

utbildning för psykiska sjuka 

patienter. 

The Queesland University 

of Technology University 

Human Research Ethics 

Committee har gett etiskt 

godkännande. 

Hög 

Competence of 

general practice 

nurses caring for 

patients with 

mental health 

problems in the 

somatic 

departments 
Svediene et. al., 

(2009) 

Medicina  

Att undersöka 

kompetensen hos 

allmänsjuksköterskor 

när det gäller att 

vårda patienter med 

psykiska sjukdomar 

på somatiska 

avdelningar. 

Kvantitativ 18 

sjuksköterskor mellan 

20 och 55 år och hade 

minst ett års erfarenhet. 

Ett samband mellan 

anställningslängden och kunskap 

om psykiskt sjuka 

patienter.  Sjuksköterskorna ansåg 

att händelser som rymningar och 

skador berodde på dåliga 

arbetsmiljöer, patienternas egna 

beslut, tidsbrist för 

sjuksköterskorna, personalbrist 

samt brister i kompetensen.  

The Law of the Republic of 

Lithuania on the rights of 

Patients and Compensation 

for the Damage to their 

Health, The European 

Charter of Patient’s Rights 

och The European Patient’s 

Rights. Alla deltagare 

informerades om studiens 

syfte och att anonymitet och 

konfidentialitet 

garanterades. 

Hög 

Improving 

mental health 

care for older 

people within a 

general hospital 

in the UK 
Harrison et. al. 

(2009) 

Att få en inblick i vad 

som händer vid mötet 

av patienter med 

psykiska problem. 

Kvalitativ Personer som varit 

inneliggande samt 

anställda läkare och 

sjuksköterskor 

Personalen hade inte tillräcklig 

kunskap för att hantera ett 

aggressivt beteende hos patienter 

med psykisk sjukdom. 

Avdelningen var inte lämpad för 

psykiskt sjuka. Brist på tid, 

resurser och stöd inverkar negativt 

på omvårdnaden. 

Etiskt godkännande att 

utföra studien från South 

Bristol National Health 

Service (NHS) Research 

Ethics Committee. 

Medel 



v 

Nursing and 

Health Sciences 

Professional 

influences on the 

provision of 

mental health 

care for older 

people within a 

general hospital 

ward 
Harrison och 

Zohhadi, (2005) 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing 

Att undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar vården av 

psykiskt sjuka på en 

allmänavdelning. 

Kvalitativ 9 deltagare. 

Sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter 

och assistenter. 

8 kvinnor och 1 man 

Fokus på sjukhuset ligger på 

somatiska behov. Brist på kunskap 

och tidsbrist ledde till en dålig 

vård och tidigare erfarenheter 

medför en stigmatisering. Tvivel 

på den egna kompetensen.  

Tillåtelse att utföra studien 

av The trust’s Research & 

Development Unit. Local 

Research Ethics Committee 

gav etiskt godkännande. 

Skriftligt godkännande för 

tillträde till enhet för äldre 

gavs av Clinical Director 

och Unit Nursing Manager. 

Medel 
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Bilaga II:1 

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt William, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Granskningsfråga                                                                                   Ja Nej 

 Finns det ett tydligt syfte?   

 Är kontexten presenterad? 

 Finns det ett etiskt resonemang? 

 Är urvalet relevant? 

 Är metoden tydligt beskriven? 

 Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

 Är analysen beskriven? 

 Är resultatet logiskt? 

 Råder analysmättnad? 

 Redovisas resultatet klart och tydligt? 

 Redovisas styrkor och svagheter? 

  

 

Bilaga II:2 

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod enligt William, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Granskningsfråga                                                                                   Ja Nej 

 Är syftet beskrivet? 

 Är urvalsförfarandet beskrivet? 

 Är urvalsförfarandet representativt? 

 Är bortfallsstorleken beskriven? 

 Finns ett etiskt resonemang? 

 Är instrumenten valida? 

 Är instrumenten reliabla? 

 Finns styrkor och svagheter beskrivna? 

 Finns det en adekvat statistikmetod? 

 Är resultatet generaliserbart? 

  





 

i 

Bilaga III  

Teman och subteman 

 Tema Sjuksköterskors uppfattning om patienter 

med psykossjukdomar 

Sjuksköterskors upplevelser i 

omvårdnaden 
Bristande kunskap Bristande resurser 

Subtema Stereotypa 

föreställningar 
Attityder Upplevda 

orsaker till 

attityder 

Frustration 

 

Oro och 

rädsla 
Brister i 

grundutbildning 

 

Internutbildning Tidsbrist 

 

Brist på 

stöd 

Arvaniti et 

al., 2009 
X X X    X   

Chambers 

et al., 2010 
  X       

Clark et 

al., 2005 
     X X   

Harrison 

& 

Brandling, 

2009 

 X    X X X  

Harrison 

& 

Zohhadi, 

2005 

   X X X X X  

MacNeela 

et al., 2012 
 X     X   

Mavundla, 

2000 
 X  X X    X 

McDonald 

et al., 2003 
X      X   



ii 

Poggenpoel 

et al., 2011 
X   X X   X  

Sharrock 

& Happell, 

2006 

X     X  X X 

Shefer et 

al. (2015 
      X   

Svediene et 

al., 2009 
 X X  X  X   

  


