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Abstrakt 
Bakgrund: Psykisk ohälsa drabbar i genomsnitt var tionde människa och är ett globalt 
problem. Psykisk ohälsa är stigmatiserat i samhället och kan leda till negativa attityder. 
När vårdpersonal har negativa attityder mot psykisk ohälsa kan det påverka 
vårdrelationen till dessa patienter. Personer med psykisk ohälsa har en ökad somatisk 
sjuklighet och ökad dödlighet i behandlingsbara sjukdomar. Den somatiska vården har 
svårt att möta de behov patienter med psykisk ohälsa har och dagens 
sjuksköterskeutbildning ger sjuksköterkorna en bristfällig kunskapsgrund i området. 
Vårdpersonal inom somatisk vård möter dessa individer som patienter och det är viktigt 
att personalen kan bemöta dem på rätt sätt så de kan få den vård de behöver.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk 
ohälsa inom somatisk vård.  
Metod: Systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Åtta vetenskapliga artiklar 
inkluderades i studien. En latent innehållsanalys utfördes och resulterade i två teman. 
Resultat: Sjuksköterskorna kände oro, rädsla, motvilja eller frustration i mötet med 
patienter med psykisk ohälsa. Deras upplevelser var en följd av att de brister som fanns 
i den somatiska vården för dessa patienter, främst relaterat till arbetsmiljö, kunskap och 
attityder. Resultatet redovisades i två teman: distansera sig och göra så gott man kan, 
men inte räcka till.  
Slutsats: Sjuksköterskorna behöver öka sin kunskap om psykisk ohälsa och hur det 
påverkar individen. Detta skulle göra det lättare för sjuksköterskorna att etablera en 
mellanmänsklig relation samt öka deras förmåga att kunna bemöta och bedöma 
patienternas hälsa. 
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sjuksköterska, upplevelse, psykisk ohälsa, somatisk vård 
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Inledning 
“…mentally ill patients are cared for in every aspect of nursing care, whether or not 
they are identified as such; perceptions affect attitudes; and attitudes influence patient 
care.” (Harms, 2010, s. 15) 

I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin kom vi i kontakt 

med patienter med psykisk ohälsa som berättade om erfarenheter från somatisk vård då 

de blivit misstrodda och upplevt brister i bemötande. När vi sen under sommaren 

arbetade som undersköterskor inom den somatiska vården märkte vi hur 

vårdpersonalens negativa attityder speglades vid exempelvis överrapportering. Vi har 

även erfarit att vårdpersonal inom den somatiska vården undviker patienter med psykisk 

ohälsa och inte tar sig tid att stanna hos dem i samma utsträckning som hos andra 

patienter. Det här är en patientgrupp som vi med stor sannolikhet kommer att möta i 

olika vårdsammanhang i vår framtida yrkesroll som sjuksköterskor.  

 

Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras relevanta begrepp och tidigare forskning som belyser 

problemområdet samt visar behovet av denna studie. 

 

Psykisk ohälsa 
I begreppet psykisk ohälsa inkluderas tillstånd som klassificeras som psykiatriska 

sjukdomar av olika svårighetsgrad, men även tillstånd som saknar diagnos till exempel 

sömnsvårigheter och oro (Stefansson, 2006). Enligt World Health Organization (WHO, 

u.å.b) definieras psykisk ohälsa som en kombination av onormala tankar, känslor, 

beteenden och problem i relation till andra människor. I detta arbete har dessa två 

definitioner kombinerats vid användning av begreppet psykisk ohälsa. Nära tio procent 

av jordens befolkning är i dagsläget drabbade av psykisk ohälsa (WHO, 2016). Aktuell 

statistik från EU tillsammans med Island, Norge och Schweiz visar att 27 procent av 

befolkningen har haft psykiska besvär det senaste året (WHO, u.å.a). I en nationell 

folkhälsoenkät i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016) fick den vuxna befolkningen 

svara på om de upplevt besvär av ängslan, oro eller ångest under det senaste året. 37 

procent av kvinnorna och 24 procent av männen uppgav att de upplevt något av dessa 

besvär under 2015. Sammanlagt uppgav 17 procent av befolkningen att de upplevde ett 

nedsatt psykiskt välbefinnande. Självmord eller självmordsförsök kan vara en risk vid 

psykisk ohälsa och förekommer vid ett flertal psykiatriska tillstånd (Sjöström, 2012). 
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Enligt Osafo, Knizek, Akotia och Hjelmeland (2011) kan självmord likställas med 

psykisk sjukdom eller vara en handling till följd av depression. Forskning visar att 90 

procent av de individer som tar sitt eget liv lider av en psykisk störning (Mann et al., 

2005). Hälften av alla självmordsförsök kommer att följas av ytterligare minst ett 

försök, 6-13 procent kommer att lyckas ta sitt liv inom de följande tio åren (Sjöström, 

2012). En annan faktor som kan bidra till förkortad livslängd för patienter med psykisk 

ohälsa är en samtidig somatisk ohälsa, komorbiditet. 

 

Komorbiditet vid psykisk ohälsa 
Individer med psykisk ohälsa löper stor risk att utveckla somatisk komorbiditet och har 

ofta en förkortad livslängd. I socialstyrelsens rapport om jämlik vård framkom att 

personer med psykisk sjukdom har ett större behov av somatisk vård än befolkningen i 

övrigt (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Nationalencyklopedin är komorbiditet 

(”Komorbiditet”, u.å.) ett tillstånd där flera sjukdomar förekommer hos en och samma 

individ samtidigt. Det kan bland annat ställa till med problem vid behandling. 

Behandling av ett tillstånd kan leda till biverkningar eller utgöra en ej acceptabel risk 

för en eller flera av de övriga sjukdomstillstånden. Denna samsjuklighet kan försvåra 

diagnostisering, då symtomen kan vara komplexa och överskugga varandra (Shefer, 

Henderson, Howard, Murray & Thornicroft, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2014) ökar 

risken för metabola avvikelser såsom diabetes, blodfettsrubbningar och övervikt vid ett 

flertal psykiatriska tillstånd. Orsaker kan vara en ohälsosam livsstil (Fleischhacker et 

al., 2008), läkemedelsbiverkningar (Crump, Winkleby, Sundquist & Sundquist, 2013) 

eller en lägre hälsolitteracitet hos denna patientgrupp till följd av nedsatt kognitiv 

förmåga (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Crump et al. (2013) har människor med 

psykossjukdom en ökad kroppslig sjuklighet och Laursen, Munk-Olsen och 

Vestergaards (2012) forskning visade att människor med schizofreni har en förkortad 

livslängd på 10-25 år. En orsak kan vara att dessa personer väntar med eller mer sällan 

uppsöker somatisk sjukvård. Ett exempel på detta är att psykiskt sjuka kvinnnor med 

bröstcancer vid diagnostillfället ofta befinner sig i ett senare stadie av sjukdomen, vilket 

ger en sämre prognos och överlevnad (Socialstyrelsen, 2011b).  

 

Somatisk vård vid psykisk ohälsa 
Patienter med psykisk ohälsa väntar längre och i större utsträckning med att uppsöka 

hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2011b). En möjlig orsak till detta kan vara dåliga 
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erfarenheter från tidigare vårdtillfällen. Ett flertal studier visade att patienter med 

psykisk ohälsa hade upplevt sig bli diskriminerade när de sökte vård för somatiska 

besvär (Hansson, Stjärnswärd & Svensson, 2014; McCabe & Leas, 2008; Morgan, 

Reavley, Jorm & Beatson, 2016). Patienterna blev bemötta med skepticism och 

respektlöshet, samt upplevde att fysiska sjukdomsbesvär inte togs på allvar (McCabe & 

Leas, 2008; Morgan et al., 2016). I den sistnämnda forskningsstudien (Morgan et al., 

2016) rapporterade dock majoriteten (40,4%) av deltagarna att de erfarit bemötandet 

från vårdpersonal inom somatisk vård som positivt. Trots att alla människor har rätt till 

vård på lika villkor (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §) så fick 

patienter med psykisk sjukdom i mindre omfattning tillgång till ballongvidgning (PCI) 

vid hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2011a) och halskärlskirurgi vid stroke (Socialstyrelsen, 

2011c), än patienter med endast somatisk sjukdom. Det kan kopplas till den ökade 

mortaliteten som ses vid ett flertal behandlingsbara somatiska sjukdomar hos patienter 

med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Attityder och stigma 
Stigmatisering definieras som social stämpling (”Stigmatisering” u.å.). Stigmatisering är 

när något ses som annorlunda i jämförelse med det som anses vara normalt i samhällets 

ögon, medan attityder är ett uttryck för hur vi bemöter andra människor. Stigmatisering 

leder till utanförskap för de individer det drabbar. Stigmatisering och attityder är två 

begrepp som går hand i hand. Samhällets syn var förr i tiden att psykiskt sjuka särskilde 

sig från vedertagna normer, de blev utstötta (Lilja & Hellzén, 2012). De senaste 

decenniernas utveckling, med upplysande kampanjer om psykisk ohälsa, visar att denna 

stigmatisering fortfarande förekommer men har minskat 

(http://www.nsph.se/hjarnkoll/). Konsekvenserna av ett stigmatiserat synsätt kan visa 

sig som ett negativt bemötande inom vården när personalen lever kvar i den gamla 

traditionens synsätt på människor med  psykisk sjukdom (Lilja & Hellzén, 2012), eller 

leda till att den sjuke fylls av skamkänslor och avstår från att uppsöka vård (Östman, 

Erdner & Ershammar, 2004). Mirnezami, Jacobsson och Edin-Liljegren (2016) 

jämförde hur svenska befolkningens syn på psykisk ohälsa hade förändrats mellan åren 

1976-2014. Resultatet visade en fortsatt utbredd negativ attitydbild gentemot psykiskt 

sjuka. Ett stort antal av deltagarna ansåg fortfarande att en psykiatrisk diagnos 

påverkade individens rykte negativt. Dessutom var det få personer som var villiga att 

anlita en barnvakt som tidigare fått psykiatrisk vård.  
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Det finns mycket forskning som har undersökt attityder och stigma hos vårdpersonal 

gentemot patienter med psykisk ohälsa. Dessa studier har haft motsägelsefulla resultat. I 

Finland (Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & Välimäki, 2016), 

Kenya (Ndetei, Khasakhala, Mutiso & Mbwayo, 2011) och Rio de Janeiro (Siqueira, 

Abelha, Lovisi, Sarução & Yang, 2016) visade resultatet en generellt positiv attityd 

gentemot denna patientgrupp, med en samtidig indikation på kunskapsbrist och 

osäkerhet hos vårdpersonal inom somatisk vård. I Sverige (Björkman, Angelman & 

Jönsson, 2008), Zambia (Kapungwe et al., 2011) och USA (Mittal et al., 2014) visade 

resultatet på det motsatta, vårdpersonal hade överlag en negativ inställning till personer 

med psykisk ohälsa. Enligt Allgulander (2010) är vårdpersonalens attityd och 

bemötande en viktig skyddsfaktor för att bromsa den suicidala processen. Sjöström 

(2012) instämmer med att sjuksköterskan spelar en viktig roll, ett öppet och holistisk 

omhändertagande kan förmedla hopp hos patienten. En negativ hållning kan istället öka 

patientens känslor av hopplöshet och därmed öka risken för ytterligare suicidförsök.  

 

Behov och förutsättningar  
Den psykiatriska vården har gått från att traditionellt ha varit placerad och uppbyggd på 

avskilt belägna platser, till att i Sverige sedan 1970-talet alltmer avinstitutionaliseras. 

Patienterna vårdas i dagens samhälle allt oftare i öppenvården och bor i egna bostäder 

(Foldemo, 2012). Detta har kommit att innebära en förändring av sjuksköterskors 

vårdrelationer till patienter med psykisk ohälsa, då dessa individer kommer i kontakt 

med fler olika instanser inom sjukvården än tidigare. Foldemo framhäver därför vikten 

av att sjuksköterskor inom somatisk vård bör ha en tillräcklig kunskap om psykisk 

ohälsa. Detta är något som även Schröder (2012) nämner, sjuksköterskor behöver ha 

kunskap för att tillvarata patienter och anhörigas behov och erfarenheter och integrera 

dessa vid utvecklingen av omvårdnad. Den undervisning om psykisk ohälsa som 

sjuksköterskestudenter får i grundutbildningen i Sverige, Danmark och Norge kan 

variera mellan högskolor/universitet (Råholm, Larsen Hedegaard, Löfmark & Slettebø, 

2010), då varje enskild utbildningsanordnare ansvarar för utformandet av varje 

programs ämnesinnehåll (Furåker & Nilsson, 2006). Forskning visar på brister i 

sjuksköterskeutbildningen världen över inom flera kunskapsområden, varav psykiatri är 

ett framträdande (Furåker & Nilsson, 2006; Happell & McAllister, 2014; Patzel, 

Ellinger & Hamera, 2007).  



  
 

5 

Schröder (2012) tar upp att de åsikter som patienter med psykisk ohälsa har kring 

vårdens innehåll och kvalitet inte har efterfrågats tidigare. Det har ifrågasatts huruvida 

deras synsätt ska värdesättas eller inte, exempelvis då patienten har en förvrängd 

verklighetsuppfattning eller då patienten tvångsvårdas. Schröder, Ahlström och Larsson 

(2006) utförde forskning där patienter med psykisk ohälsa tillfrågades om sina 

erfarenheter av vård och vad de tyckte ökade vårdkvaliteten. Det framkom att 

patienterna ville känna att deras värdighet respekterades genom att de blev bekräftade, 

sedda och förstådda samt bemötta av kompetent personal som hade adekvat utbildning. 

Patienterna tyckte det var viktigt med kontinuitet och tillgång till en och samma 

sjuksköterska som de kände förtroende för, vilket ingav en trygghetskänsla. Dessutom 

borde vårdmiljön erbjuda personliga utrymmen, en lugn atmosfär och säkerhet. Det som 

framkom som den mest betydelsefulla aspekten var dock den interpersonella relationen 

mellan vårdpersonal och patient. Johansson (2012) beskriver hur den psykiatriska 

vårdmiljön är anpassad efter de behov dessa patienter har. Oroliga och aggressiva 

patienter ska kunna vårdas utan risk för sig själva, andra patienter eller personal. Många 

som lider av psykisk ohälsa kan ha svårt för sociala relationer och samspel med andra. 

Att behöva dela rum med främlingar kan upplevas som en påtvingad närhet eller till och 

med som skrämmande då vissa medpatienter är hotfulla (Johansson, 2012). Salar på 

somatiska vårdavdelningar innebär ofta att patienterna får dela utrymmet med flera 

andra och tillgången till enskilda salar är mycket begränsad (Wigglesworth & Wilcox, 

2006). Det dagliga arbetet på en svensk akutmottagning består av korta, standardiserade 

möten med begränsade möjligheter att individualisera vården (Andersson, Jakobsson, 

Furåker & Nilsson, 2012), sjuksköterskorna upplevde möten med patienter som 

mekaniska vilket försvårade möjligheten för dem att se till hela patienten och skapa en 

god vårdrelation. Furåker (2009) visade att svenska sjuksköterskor bara tillbringade i 

genomsnitt 38 procent av sin arbetstid med patienter vilket borde göra det svårt att 

etablera en vårdande relation. 

 

Teoretisk referensram  
Som framkom ovan är den mellanmänskliga apekten högt värdesatt av patienter med 

psykisk ohälsa. Den har betydelse för hur patienter upplever mötet med vården samt kan 

påverka diagnostisering och behandling vid somatiska sjukdomar. Samspelet mellan 

patient och sjuksköterska måste fungera för att det ska uppstå ett gott möte (Foldemo, 

2012) och framförallt vid psykiatrisk vård är detta samspel en grundpelare då den 
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relation som uppstår är ett terapeutiskt redskap i sig (Peplau, 1992). Utifrån dessa 

argument valdes Travelbees omvårdnadsteori som referensram för denna 

litteraturstudie. 

 

Joyce Travelbee 
”Nursing is an interpersonal process whereby the professional nurse practitioner 
assists an individual, … to prevent or cope with the experience of illness and suffering 
and, if necessary, to find meaning in these experiences.” (Travelbee, 1971, s. 7). 
 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori (Travelbee, 1966/2001) bygger på den 

mellanmänskliga relationen. Hon förkastade begreppen sjuksköterska och patient då 

hennes utgångspunkt var att varje människa är unik. Genom att sätta dessa 

generaliserande etiketter menade Travelbee att individen reduceras och man som 

människa påverkas till ett stereotypiskt synsätt. Denna mekanism verkar åt båda hållen, 

oavsett om det är sjuksköterskan eller patienten, och spelar därmed en avgörande roll 

för den relation som ska byggas. Den mellanmänskliga relationen är inte något som 

uppstår i första mötet utan den beskrivs som de upplevelser och erfarenheter som över 

tid delas av sjuksköterskan och patienten. Det är en process som leder till ömsesidig 

kontakt och förståelse och är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa 

patienten. Den mellanmänskliga relationen kan inte graderas. Den är till sin natur god, 

konstruktiv och tillfredsställer den sjukes behov. Detta ställer Travelbee i kontrast till 

den klassiska vårdrelationen (sjuksköterska-patient) som hon ansåg kunde vara antingen 

bra eller dålig. Travelbee såg lidande som en oundviklig del av att vara människa och 

eftersom det är omöjligt att bota vissa sjukdomstillstånd, så måste sjuksköterskan ha 

förmåga att vårda även då hälsa inte är målet. Enligt Travelbee bör sjuksköterskan 

beakta sina egna tankar kring människosyn, värderingar, sjukdom och lidande samt vara 

medveten om att patienten, på samma sätt som hon själv, har en helt unik uppfattning 

om betydelsen av dessa begrepp. För att kunna hjälpa en människa behöver 

sjuksköterskan ta reda på vad hälsa och lidande innebär för just den individen, och för 

att förändring ska ske måste individen finna förändringarna meningsfulla nog för att den 

ansträngning dessa innebär ska överväga viljan att ge upp. Kommunikation ansåg hon 

vara ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, där tankar och känslor bollas fram och 

tillbaka. Travelbee ansåg att sjuksköterskan bör ”använda sig själv terapeutiskt”, det vill 

säga att medvetet använda den egna kunskapen och personligheten för att hjälpa 

individen att nå förändring. Travelbees omvårdnadsteori fokuserar framförallt på det 



  
 

7 

föregående, men hon beskrev även sjuksköterskans professionella förhållningssätt och 

hur en strukturerad omvårdnadsplan bör utformas efter individens behov.  

 
Problemformulering 
Psykisk ohälsa drabbar nästan tio procent av jordens befolkning. Begreppet psykisk 

ohälsa är stigmatiserat och kan påverka människors attityder gentemot individer som 

lider av det. Forskning visar på en förekomst av negativa attityder gentemot patienter 

med psykisk ohälsa hos vårdpersonal. Det har framkommit att patienter med psykisk 

ohälsa har upplevt ett bristande bemötande från, eller till och med känt sig 

diskriminerade av, personal inom somatisk vård. Forskning visar att personer med 

psykisk ohälsa uppsöker vård i ett senare skede och inte får tillgång till samma 

behandling som befolkningen i övrigt. Dessa individer har, av flera orsaker, en ökad 

risk för somatiska sjukdomar och en ökad risk att dö av tillstånd som normalt är 

behandlingsbara. Patienter med psykisk ohälsa har behov av en lugn atmosfär, 

personliga utrymmen och kontinuitet i vårdrelationen till personal med rätt kunskap. 

Den somatiska vården har svårt att möta dessa behov. Genom att se till det unika i varje 

individ och inte låta psykisk ohälsa bli en etikett på patienten har sjuksköterskan 

möjlighet att skapa förutsättningar för en god vårdrelation baserad på ett ömsesidigt 

förtroende, vilket skulle kunna bidra till en förbättring av hälsotillståndet hos dessa 

individer. Vi vill undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska vården för att få en inblick i hur vi som blivande 

sjuksköterskor kan bidra till att förbättra den somatiska vården för dessa patienter. 

 

Syfte  
Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. 

 

Metod 
Denna uppsats utformades som en systematisk litteraturstudie. Det innebär att 

systematisk söka, granska, analysera och sammanställa aktuell forskning kring området 

som ska utforskas (Forsberg & Wengström, 2013). Litteratursökning gjordes manuellt 

och i databaser. Avgränsningskriterier användes för att filtrera bort artiklar utanför 

området som skulle studeras (Östlundh, 2012). En kvalitativ ansats användes i denna 

studie då syftet var att fokusera på sjuksköterskors upplevelser. Enligt Forsberg och 
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Wengström (2013) används kvalitativ ansats när forskaren vill skapa sig en förståelse 

för människors subjektiva upplevelser.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Forskningen skulle vara ur sjuksköterskors perspektiv och belysa deras upplevelser av 

att möta patienter över 18 år med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Endast 

forskning med sjuksköterskor utan specialisering inom psykiatri togs med i denna 

studie. Forskning där sjuksköterskor beskrev upplevelser av patienter med demens, 

neuropsykiatriska tillstånd eller missbruksproblematik exkluderades. Inkluderade 

artiklar skulle vara på engelska, svenska eller norska samt peer-reviewed. Det gjordes 

ingen avgränsning till område, forskning från hela världen inkluderades. Endast artiklar 

med kvalitativ ansats och som var publicerade de senaste fem åren inkluderades. 

  

Sökningsförfarande 
För att identifiera relevanta sökord, skapades en mindmap. Sökord som väljs ut ska vara 

relaterade till problemformulering och syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Som hjälp 

bokades det in ett möte med en erfaren bibliotekarie tidigt i sökningsprocessen.  

En sökning utfördes på Google Scholar för att skapa en överblick kring ämnet och 

tidigare forskning. Vid granskning av referenslistor i tidigare litteraturstudier i ämnet 

hittades intressanta artiklar. Dessa artiklars abstract granskades och artiklarnas 

ämnesord samt nyckelord användes vid sökning i databaserna. Ämnesord är ord som 

dokumenten tilldelats för att beskriva innehållet i texten (Östlundh, 2012). Systematiska 

sökningar utfördes i CINAHL, som innehåller forskning inom omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi, PsycINFO, en databas som täcker psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad och PubMed, en stor databas som täcker 

medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån centrala 

begrepp som ansågs relevanta för syftet, söktes ämnesord med hjälp av CINAHL 

Headings, Thesaurus och MeSH. I träfflistorna lästes alla titlar för att identifiera 

potentiella artiklar. Dessa artiklars abstract granskades och därefter valdes de artiklar ut 

som föreföll relevanta.  

 

Manuell sökning 
En artikel (nr 7, Bilaga E) hittades vid den första inledande översiktssökningen. Två 

artiklar hittades i referenslistor i litteraturstudier, men exkluderades efter 
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kvalitetsgranskningen då det visade sig att artiklarnas syften inte var relevanta för denna 

studie.   

 

Sökning i CINAHL, Bilaga A 
Uvalda sökord skrevs in i CINAHL Headings för att generera ämnesord. Ämnesord och 

fritextord användes i kombination med booleska operatorerna OR och AND. När två 

ord kombineras med OR ger det ett bredare sökresultat medan AND ger ett smalare 

resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Fritextorden söktes med frassökning och 

trunkering. Genom trunkering (*) efter ordstammen får man med alla böjningsformer av 

ordet (Östlundh, 2012). Att kombinera ordet nurse* med ämnesorden Nurses och 

Registered Nurses, med OR operatorn gav samma antal träffar som enbart nurse*. 

Därmed användes enbart nurse*. Blocken kombinerades i tre slutgiltiga sökningar, S9, 

S10, S11. Då S10 gav för många träffar, lades avgränsningen vuxen ålder till, för att 

göra materialet hanterbart. I sökningar efter det användes fortsättningsvis avgränsningen 

till ålder.   

 

Sökning i PsycINFO, Bilaga B 
Utvalda sökord testades i databasens Thesaurus, för att hitta ämnesord. Sökning 

utfördes med samma systematiska metod som i CINAHL. Ämnesordet Nurses användes 

tillsammans med booleska operatorn NOT i kombination med ämnesorden, Mental 

Health Personnel OR Psychiatric Nurses för att utesluta psykiatrisk personal. Två 

fritextord lades till, ”medical ward” och ”emergency department”, efter att ha granskat 

nyckelord i tidigare funna artiklar.  

 

Sökning i PubMed, Bilaga C 
Sökstrategin var en kombination av ämnesord genererade i MeSH, samt fritextsökning. 

Motsvarande ämnesord som använts i tidigare sökningar och som ej fanns som MeSH-

termer, användes istället som fritextord. De två första sökningarna gav alltför många 

resultat och författarna valde att inte gå vidare med att läsa titlar samt abstract. Sökning 

tre gav ett resultat som var möjligt att gå igenom. 

 

Sökning i MEDLINE, Bilaga D 
Sökning gjordes i samband med sökningen i PsycINFO, med användning av EBSCO 

host istället för NCBI, där PubMED återfinns. En kombination av MESH-termer och 

fritext användes, vilket inte resulterade i någon relevant artikel. Därefter utfördes en 



  
 

10 

andra sökning på fraser och fritext inom artiklarnas hela text. En artikel hittades i denna 

sökning. 

 

Urval och kvalitetsgranskning  
Totalt 35 artiklar lästes i fulltext, varav 15 valdes ut till kvalitetsgranskningen. 

Granskningsmall för kvalitativ forskning från Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU, 2014) användes för att kontrollera kvaliteten på utvalda 

artiklar. SBU har sedan år 1987 utfört sammanställningar av aktuell forskning, bland 

annat på uppdrag från regeringen, och har utvecklat en metod för granskning av olika 

forskningspublikationer (www.sbu.se). Artiklarna delades upp och granskning utfördes 

individuellt, därefter diskuterades utfallet. Sju artiklar valdes bort efter granskningen 

eftersom dessa studiers syfte inte var relevanta för denna litteraturstudies syfte. Av åtta 

kvarvarande artiklar bedömdes kvaliteten vara hög i sju och medel i en (Bilaga E). 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver kriterier för utvärdering av kvalitativ 

forskning som kan vara till hjälp vid bedömning, vilket innefattar bland annat kvaliteter 

i helhetsbeskrivning och rimlighetskriterier. Som komplement till granskningsmallen 

användes dessa kriterier för att säkerställa bedömningen av artiklarnas kvalitet. Totalt 

åtta artiklar inkluderades i analysen. Dessa artiklars vetenskapliga status kontrollerades i 

Ulrichsweb, vilket är en databas som ger upplysning om vilken typ av tidsskrift som 

som publicerat en viss artikel. 

 

Analys  
Analysen inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) samt Lundman och 

Hällgren Graneheims (2012) modeller för latent innehållsanalys. Detta innebär att text 

klassificeras systematiskt, där fokus ligger på att beskriva fenomenet som undersöks. Ett 

induktivt tillvägagångsätt användes för att förutsättningslöst analysera texten och finna 

underliggande mönster och kategorier som inte tydligt visar sig vid den naiva läsningen 

(Forsberg & Wengström, 2013). Inledningsvis lästes artiklarnas resultatdelar igenom ett 

flertal gånger för att uppnå en förståelse för helheten. Meningsbärande enheter som 

svarade an mot denna studies syfte identifierades individuellt av författarna. Dessa 

jämfördes sedan och översattes vid kondenseringen gemensamt för att nå konsensus. De 

meningsbärande enheterna placerades i en tabell och det kontrollerades återigen att 

utvalda enheter stämde överens med litteraturstudiens syftet. Varje meningsbärande 

enhet tilldelades en kod som tydligt visade vad den handlade om. Därefter delades koder 
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med liknande innehåll in i kategorier (Tabell 1). Fram till kategorinivå gjordes försök 

att beskriva resultatet så fritt från tolkningar som möjligt, därefter identifierades teman 

som genomsyrade sjuksköterskornas upplevelser. Detta är en tolkande nivå där 

författarna använder sin förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema  

Value judgements assist in 
distancing nurses from 
patients 

Värderingar bidrar till 
ett avstånd 

Distans på 
grund av 
värdering 

Uppleva egna 
attityder som 
ett hinder 

Känna 
motvilja eller 
svårigheter att 
känna 
sympati för 
patienten 

Distansera 
sig 

Nurses found patients to 
be verbally and physically 
abusive towards them 

Sjuksköterskorna 
upplevde patienterna 
som våldsamma 

Våldsamma 
patienter 

Uppleva 
patienter som 
ett hot 

Känna oro 
och rädsla 

ED nurses were concerned 
and frustrated that clients 
with a mental illness are at 
times not receiving 
optimal care as a 
consequence of time 
issues in the ED which 
impact their ability to 
provide these clients with 
management that is 
specific to their needs. 

Sjuksköterskorna 
kände frustration 
över att inte kunna ge 
optimal vård till 
patienter med psykisk 
sjukdom till följd av 
tidsbrist på 
akutmottagningen 

Frustration på 
grund av 
tidsbrist 

Uppleva hinder 
i arbetsmiljö 

Känna 
hopplöshet 
och 
frustration 

Göra så 
gott man 
kan men 
inte räcka 
till  

Questioned their own 
ability to provide care and 
treatment that was helping 
these patients. 

Ifrågasatte sin 
förmåga att vårda och 
hjälpa dessa patienter 

Tvivla på sin 
förmåga 

Känna sig 
otillräcklig 

    

 

Etiska överväganden  
Forskningen som inkluderades i denna litteraturstudie skulle vara godkänd av en etisk 

kommitté, alternativt skulle forskarna ha redovisat sitt etiska övervägande. Alla artiklar 

som hade relevant syfte inkluderades i studien, artiklarnas resultat påverkade inte 

urvalsprocessen. I litteraturstudier bör det tas hänsyn till etiska kriterier vid urval och 

presentation av resultat. Enligt vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning får 

ohederlighet och fusk genom plagiering eller stöld inte förekomma (Forsberg & 

Wengström, 2013). En eftersträvan gjordes att följa dessa riktlinjer. Inkluderade artiklar 

och dess resultat redovisades, arbetet gjordes systematiskt och alla steg i processen är 

redovisade fullt och ärligt. Författarnas förförståelse diskuterades och utgjorde, till viss 

del, grunden i intresset för studien.  



  
 

12 

 

Resultat 
Analysen resulterade i två teman: distansera sig och göra så gott man kan, men inte 

räcka till och tre kategorier: känna oro och rädsla, känna motvilja eller svårigheter att 

känna sympati för patienten, känna hopplöshet och frustration. 

 
 

 
Tema 1: Distansera sig 
Känslor av oro eller rädsla samt svårigheter att känna sympati eller till och med känna 

motvilja för patienterna gjorde att det uppstod en distans mellan sjuksköterskorna och 

patienterna med psykisk ohälsa. Detta försvårade möjligheten att möta och vårda dessa 

patienter. 

 

Känna oro och rädsla 
Resultatet visade att många sjuksköterskor upplevde patienterna som våldsamma och 

hotfulla (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Weiland, Mackinlay, Hill, Gerdtz & 

Jelinek, 2011) eller att de hade ett oförutsägbart beteende (Poggenpoel et al., 2011; 

Zolnierek & Clingerman, 2012), vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig rädda. 

Rädsla bidrog till en vaksamhet och oro över säkerheten för patienten själv såväl som 

över säkerheten för andra patienter (Goode, Melby & Ryan, 2014). Att känna sig rädd 

och ständigt vara på sin vakt påverkade sjuksköterskans sätt att närma sig patienten och 

försvårade relationen (Zolnierek & Clingerman, 2012). Till följd av rädsla valde 

sjuksköterskorna att undvika patienterna med psykisk ohälsa tills de kunde gå in 

sjuksköterskans	
upplevelse

göra	så	gott	man	
kan
-känna	

hopplöshet/frustration

distansera	sig	
-känna	oro/rädsla	
-känna	motvilja
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tillsammans med kollegor. Rädsla och oro gjorde det också svårare för dem att skapa en 

vårdande relation med patienten (Poggenpoel et al., 2011).  

 

Känna motvilja eller svårigheter att känna sympati för patienten  
Många sjuksköterskor kände motvilja (Zolnierek & Clingerman, 2012) inför patienter 

med psykisk ohälsa till följd av egna värderingar (Plant & White, 2013) eller 

trosuppfattningar (Jones, Krishna, Rajendra & Keenan, 2015). Dessa attityder 

resulterade i att sjuksköterskorna undvek patienterna och hade svårt att känna 

medlidande med dem. Attityderna visade sig i bemötandet mot patienterna. En del 

sjuksköterskor uttryckte sitt avståndstagande verbalt (Jones et al., 2015), vilket ökade 

distansen mellan sjuksköterskan och patienten. Många sjuksköterskor valde att undvika 

patienter med psykisk ohälsa och prioritera vård av somatisk karaktär (Goode et al., 

2014). En del sjuksköterskor tyckte inte det ingick i deras arbetsuppgifter att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. De undvek att ställa känsliga eller svåra frågor till 

patienterna för att slippa hantera reaktioner relaterade till patienternas psykiska hälsa 

(Waterworth, Arroll, Raphael, Parsons & Gott, 2015). 

 

Tema 2: Göra så gott man kan men inte räcka till 
Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och upplevde olika hinder i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa. När sjuksköterskorna försökte vårda patienterna trots 

dessa förutsättningar resulterade det i känslor av hopplöshet och frustration. Deras 

insatser var inte tillräckliga för att tillgodose patienternas vårdbehov. 

 

Känna hopplöshet och frustration 
Olika faktorer i arbetsmiljön beskrevs som ett hinder i alla artiklar. På akutmottagningar 

var tidsbrist en faktor som påverkade möjligheten att möta dessa patienter (Goode et al., 

2014; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013). Vårdmiljön 

beskrevs ofta som olämplig för att vårda patienter med psykisk ohälsa, framförallt på 

akutmottagningar, där det var ett hektiskt arbetstempo och svårt att uppfylla behoven av 

avskildhet och tillräcklig tid för patienten. Förutsättningarna upplevdes som anpassade 

för att fokusera på somatisk vård och inte psykiatrisk. Sjuksköterskorna upplevde att 

negativa attityder från annan vårdpersonal påverkade jargongen på avdelningen och att 

personal sköt över ansvaret för dessa patienter mellan varandra, vilket försvårade 

möjligheten för dem att vårda patienter med psykisk ohälsa (Weiland et al., 2011). 
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Dessa hinder upplevdes som oöverstigliga för sjuksköterskorna och väckte känslor av 

hopplöshet och frustration när de försökte vårda patienterna i denna icke optimala miljö. 

 

Patienterna upplevdes som tidskrävande och att de störde arbetsflödet på 

vårdavdelningen (Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012), vilket 

resulterade i frustration hos sjuksköterskorna då de tvingades omprioritera arbetet på ett 

icke önskvärt sätt. De kände sig otillräckliga när de inte hade kunskap och förmåga att 

hjälpa patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna var vana vid att vårda somatiska 

sjukdomar och se ett tydligt resultat efter behandlingen. Vid vård av patienter med 

psykisk ohälsa såg sjuksköterskorna inte någon förbättring hos patienterna och detta 

gjorde att de inte upplevde arbetet som tillfredsställande, vilket var frustrerande för dem 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Dessa patienter var mer tidskrävande vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig otillräckliga gentemot övriga somatiskt sjuka patienter. De 

flesta sjuksköterskorna upplevde en bristande kunskap om psykisk ohälsa och hur man 

hanterar patienter med en sådan diagnos (Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Weiland et al. (2011) beskriver svårigheter vid 

bedömning och behandling på grund av patienternas komorbiditet och hur detta 

påverkar patienternas somatiska hälsa. Sjuksköterskornas kunskapsbrist kunde leda till 

ett sämre utfall i den somatiska vården av patienter med psykisk ohälsa, såsom 

komplikationer och feldiagnostisering (Plant & White, 2013). Sjuksköterskorna beskrev 

sina ansträngningar som en fruktlös strävan på grund av svårigheter att kommunicera 

med och få gensvar från patienterna, vilket gjorde det svårare för dem att göra 

patienterna delaktiga i vården (Goode et al., 2014; Plant & White, 2013; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Trots bristande förutsättningar, var det många sjuksköterskor som 

försökte möta patienter med psykisk ohälsa på bästa sätt utefter sina förmågor och de 

kunskaper de ägde (Plant & White, 2013). De hittade egna lösningar och tog sig tid för 

patienten (Waterworth et al., 2015) och kände att deras erfarenhet hade gett dem en 

ökad förståelse för individer med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013). En del 

sjuksköterskor kände sig säkra på att de kunde vårda dessa patienter (Goode et al., 

2014), men kände frustration då de hindrades till följd av bristande förutsättningar i 

arbetsmiljön. Andra kämpade med att försöka förstå patienterna med psykisk ohälsa 

samt hade en önskan och vilja att kunna hjälpa dem (Plant & White, 2013; Zolnierek & 
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Clingerman, 2012), vilket gjorde att de kände sig otillräckliga och det uttrycktes i 

hopplöshet och frustration. 

 

Metoddiskussion 
Inklusionskriterier 
Vi diskuterade noggrant fram vilka kriterier som skulle användas för att kunna få ett 

sökresultat som svarade på vårt forskningsområde. Att formulera tydliga 

inklusionskriterier underlättar urvalet då icke relevant material sorteras bort (Östlundh, 

2012) och resultatet blir så heltäckande men hanterbart som möjligt (Axelsson, 2012). 

Vi valde att avgränsa till de tre språk vi kände att vi båda två behärskade tillräckligt bra, 

svenska, engelska och norska. Detta kan ses som en styrka, enligt Axelsson (2012), 

eftersom vi båda två kunde läsa artiklarna var för sig och jämföra om vi uppfattat texten 

likadant. Det kan också ses som en svaghet då relevant forskning kan ha undgått oss. En 

artikel på spanska hängde med ett tag, men valdes bort just för att vi inte kunde läsa den 

båda två. Att vi gjorde det valet anser vi vara en styrka, trots att innehållet i artikeln 

eventuellt hade kunnat vara till nytta i vår studie. Vi ville att forskningen skulle ha 

fokus på sjuksköterskor inom somatisk vård och deras upplevelser av att möta patienter 

med psykisk ohälsa där. Det innebar att vi valde att exkludera artiklar som endast 

beskrev psykiatrisjuksköterskor eller sjuksköterskor i ett psykiatriskt vårdsammanhang 

även om patienterna led av somatiska besvär. Detta fick sållas manuellt. I vår definition 

av psykisk ohälsa valde vi att inte ta med patienter med demenssjukdom, 

neuropsykiatriska tillstånd eller där patienten hade någon form av missbruk, vilka ofta 

räknas in i de psykiatriska sjukdomstillstånden (Allgulander, 2010). Enligt vår 

uppfattning är inte synen på demenssjuka lika stigmatiserad, därför exkluderades dessa i 

vår studie. Detsamma tror vi stämmer även på neuropsykiatriska sjukdomar. Gällande 

missbruk tror vi att det ofta överskuggar andra tillstånd och därmed blir det missbruket 

vårdpersonalen ser i första hand och inte eventuellt underliggande psykisk ohälsa. Dessa 

tre åsikter är vår förförståelse och det kan eventuellt ha påverkat vårt sökresultat och 

gjort att vi missat relevanta fakta genom att exkludera dessa, men vi ville fokusera på 

”ren” psykisk ohälsa och vi tror att vi kom närmare vårt syfte på detta sätt. 

Användningen av ordet upplevelse i syftet kopplade vi till kvalitativ forskning, vilket 

även styrks av Forsberg och Wengström (2013). Kvantitativ forskning exkluderades 

därmed. Att vi intresserade oss för upplevelsen var även anledningen till att vi 

inkluderade forskning från hela världen, för att se om det fanns skillnader eller olikheter 
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oavsett var i världen sjuksköterskorna befann sig. Detta anser vi styrker studiens 

överförbarhet. Genom att tydligt beskriva kontexten för litteraturstudien så kan läsaren, 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012), göra en bedömning av resultatets 

överförbarhet. Vi valde att endast inkludera artiklar från de senaste fem åren för att få så 

ny forskning som möjligt. Axelsson (2012) anser att en litteraturstudie ska utgöras av 

den senaste forskningen inom området, vilket kan vara både en för- och nackdel. För 

oss innebar det svårigheter att hitta tillräckligt många artiklar, vilket vi anser vara en 

svaghet. Forsberg och Wengström (2013) menar dock att det inte finns några 

bestämmelser för antalet artiklar som bör ingå i en litteraturstudie. 

 

Sökning 
Sökord diskuterades fram gemensamt utifrån de bärande orden i vårt syfte: 

sjuksköterska, upplevelse, psykisk ohälsa och somatisk vård. Vi skapade en mindmap 

och skrev in synonymer, vilket Östlundh (2012) menar är en bra sätt att inleda 

sökstrategin med. Dessa togs med till sökningen med bibliotekarien och hon gav 

ytterligare förslag. Vi tyckte det var till stor hjälp att få stöd av en erfaren bibliotekarie, 

vilket även rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013). Genom att prova orden 

både som fritext och ämnesord och sen jämföra dessa kunde vi se om de behövde 

kombineras för att vi inte skulle missa relevanta träffar. Att enbart använda ämnesord 

kan leda till att den senaste forskningen inte kommer med, då den ännu ej hunnit 

indexeras (Axelsson, 2012). Vi valde att söka i flera databaser eftersom ingen enskild 

databas är heltäckande (Östlundh, 2012). Vi började med att söka i CINAHL. Därefter 

övergick vi till PsycINFO och då lades två sökord till efter att ha dykt upp som 

nyckelord i andra artiklar. På grund av tidsbrist hann vi inte göra om och lägga till dessa 

ord i de tidigare sökningarna, detta kan ses som en svaghet. Eftersom vi tyckte NCBI 

var svårhanterlig så använde vi EBSCO till att söka i MEDLINE. Den sökningen var 

inte lika systematisk, eftersom vi visste att vi skulle söka i PubMed vid senare tillfälle, 

men resulterade ändock i en artikel. Vår sökstrategi var i slutändan liknande i de tre 

databaserna, CINAHL, PsycINFO och PubMed. Sökord och sökordens kombinationer 

utfördes på ett systematiskt sätt. Vi upplevde sökningsförfarandet som svårt och 

tidskrävande. Det största bekymret var att vi fick väldigt mycket forskning utförd inom 

psykiatrin. Ett försök gjordes i PsycINFO att gallra bort dessa med hjälp av booleska 

operatorn NOT, vilket inte gjorde någon större skillnad. I efterhand kan vi se att vi hade 

väldigt många sökord och en del som inte gav några relevanta resultat alls. Sökord som 
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innehöll attityd genererade endast kvantitativa artiklar. Trots detta användes dessa 

sökord i alla databaserna, vilket kanske tog upp onödig tid. Detta var ett sökord som vi 

ansåg vara relevant och det användes därmed för att inte artiklar av intresse skulle 

undgå oss, vilket Axelsson (2012) anser är ett bra tillvägagångssätt. Då vi upplevde att 

vi hittade relativt få artiklar gjorde vi om våra sökningar med expandering av tidsramen 

på två år. Det gav inga fler relevanta träffar. En mycket omfattande manuell sökning 

utfördes med hjälp av referenslistor i litteraturstudier och kvantitativa artiklar samt 

nyckelord och fritextsökning på google scholar, vilket både Axelsson (2012) och 

Forsberg och Wengström (2013) anser vara en användbar metod. Vi tror därmed att vi 

har fångat in den forskning som finns tillgänglig under vald tidsperiod.  

 

Urval och kvalitetsgranskning 
Vi valde artiklar utifrån deras syften och inte efter deras resultat. Vid granskning av 

abstract eller fulltext sållades artiklar ut som inte uppfyllde inklusionskriterierna, 

Axelsson (2012) menar att alla relevanta artiklar som hittas bör ingå i litteraturstudien. I 

några av de inkluderade artiklarna var forskningen utförd på andra yrkeskategorier 

utöver sjuksköterskor. Endast de artiklar där det tydligt gick att särskilja 

sjuksköterskorna i resultatet behölls. Man kan hävda att forskning från Indien är svår att 

överföra till svenska sammanhang, då kultur och socioekonomiska förhållanden skiljer 

sig åt. Vårt syfte var att studera upplevelser från hela världen och genom att inkludera 

denna artikel fick vi en ökad insikt i hur värderingar och religiösa övertygelser kan ta 

sig uttryck och påverka vårdarbetet. Detta kan vara intressant med tanke på att världens 

befolkning idag är i ständig rörelse, till följd av bland annat krig och oroligheter, och vi 

kan komma att möta människor med olika kulturell bakgrund både som patienter och 

kollegor. Det kan anses vara en svaghet att vi endast använde kvalitativ forskning i vår 

studie, men vårt resultat får stöd av kvantitativ forskning i resultatdiskussionen, vilket vi 

anser ökar vårt resultats trovärdighet. Axelsson (2012) menar att det kan vara en fördel 

att inkludera både kvalitativ och kvantitativ forkning i en litteraturstudie för att få fler 

perspektiv på problemområdet, medan Forsberg och Wengström (2013) inte presenterar 

någon analysmetod för att kunna kombinera dessa två. Valet att använda kvalitativ 

innehållsanalys som analysmetod förutsätter att det finns textmassor att analysera 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vi tycker det är en svaghet att inga studier 

från Sverige eller Norden hittades. Det hade varit intressant att se om forskning från 

dessa länder hade gett liknande resultat. Vi delade upp artiklarna och kvalitetsgranskade 
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dessa enskilt. Detta kan tyckas vara en svaghet, men vi gick noggrant igenom 

granskningsmallen för varje artikel tillsammans. Eftersom vi båda två läst alla artiklarna 

i fulltext tycker vi ändå att kvalitetsgranskningen anses pålitlig. Forsberg och 

Wengström (2013) poängterar vikten av att alla ingående artiklar kvalitetsgranskas, och 

Axelsson (2012) beskriver betydelsen av att vara kritisk vid granskningen. Vi enades 

om att endast artiklar med medelhög eller hög kvalitet skulle ingå i studien, 

granskningsmallen som användes var från SBU. Det fanns inga instruktioner för hur 

bedömning av kvalitet skulle sättas, skattningen uppfattades som subjektiv och det anser 

vi är en svaghet. Vi kontrollerade dock kvaliteten mot de kriterier som nämns av 

Forsberg och Wengström (2013) för att försäkra oss att kvalitetsbedömningen höll. Det 

anser vi var en styrka. En av artiklarna var en fallstudie, vilket alltså bara ger 

upplevelsen från en individs erfarenheter inom området. Det kan tyckas vara en svaghet, 

men å andra sidan ger fallstudier en djup och ingående beskrivning av ett fenomen 

(Dychawy Rosner, 2012). 

 

Analys 
Vi utgick från en innehållsanalys med induktiv ansats och valde att inte läsa på kring 

vald teoretisk referensram innan analysen påbörjades för att, som Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver, så förutsättningslöst som möjligt ta oss an texten. 

Detta anser vi var bra då det minskade risken att resultatet påverkades av Travelbees 

teorier. Vi hade förförståelsen att personal har fördomar och känner sig osäkra inför 

möten med patienter med psykisk ohälsa samt förväntade oss att resultatet skulle handla 

om sjuksköterskors känslor och inte så mycket om omgivande faktorer. Vi anser att 

detta inte påverkade analysprocessen, då vi följde vald metod och använde all text i 

artiklarnas resultat som svarade på vårt syfte. Detta ökar trovärdigheten för vår studie. 

Vi anser även att det utgör en viktig etisk aspekt att ta med resultat som både stämmer 

med och motsäger våra egna åsikter. Vi har varit noggranna med att beskriva 

analysprocessens alla steg, vilket styrker resultatets tillförlitlighet enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). Forskartriangulering har skett i alla steg av analysen, vilket 

ökar trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2013). Vi utgick från flera metodböcker 

för att försäkra oss om att vi förstått analysmetodens struktur. Vi valde att behålla 

meningsenheterna på engelska för att innehåll inte skulle försvinna i översättningen. 

Kärnan i meningsenheterna diskuterades och kodades tillsammans. Detta 

tillvägagångssätt anser vi stärker pålitligheten i kodningen. Ibland fann vi det svårt att 
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förstå innebörden i texterna på grund av vår okunskap om vårdsystem/förhållanden i 

andra länder. Det skulle kunna vara en svaghet, då det kan ha påverkat hur vi tolkade 

meningsenheterna. Upp till kategorinivå i analysprocessen, försökte vi vara så neutrala 

som möjligt och sätta vår förförståelse inom parentes (bracketing). När vi tog det vidare 

till temanivå använde vi oss av våra erfarenheter och vår kunskap för att identifiera det 

underliggande innehållet i kategorierna. Forsberg och Wengström (2013) menar att det 

är viktigt att redogöra sin förförståelse, medan Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) diskuterar huruvida det är möjligt att undvika sin förförståelse. I kategorierna: 

känna oro och rädsla samt känna motvilja eller svårigheter att känna sympati för 

patienten tolkades det underliggande innehållet som att detta resulterade i ett avstånd 

mellan sjuksköterskorna och patienterna, tema 1: distansera sig. I kategorin: känna 

hopplöshet och frustration framträdde tema 2: göra så gott man kan, men inte räcka till 

som det underliggande i sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. De etiska överväganden vi formulerade innan studien har efterföljts och 

varit en riktlinje genom arbetsprocessen. Det har inte upplevts svårt att följa dessa, då 

det för oss kändes som en självklarhet att arbeta ärligt. 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. 

Resultatet sammanfattades i två teman: distansera sig och göra så gott man kan, men 

inte räcka till. Huvudfynden i temat distansera sig presenterades i två kategorier. 

Sjuksköterskorna kände sig oroliga och rädda när patienterna upplevdes utgöra en fara 

för vårdpersonal, andra patienter eller sig själva. Sjuksköterskorna kände motvilja eller 

hade svårt att känna sympati för patienterna på grund av egna fördomar eller attityder. 

Det andra temat göra så gott man kan men inte räcka till utgjordes av kategorin känna 

hopplöshet och frustration. Dessa känslor uppstod hos sjuksköterskorna då de kände sig 

otillräckliga eller upplevde oöverstigliga hinder i arbetsmiljön när de strävade efter att 

försöka hjälpa patienten. 

Resultatet diskuteras i förhållande till Joyce Travelbees teori om den mellanmänskliga 

relationen i omvårdnad, aktuell forskning samt vårdvetenskaplig litteratur. 
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Tema 1: Distansera sig 
Upplevelsen av rädsla hos sjuksköterskorna gjorde att de distanserade sig från patienten. 

Rädsla är en stark känsla som kan bidra till att sjuksköterskor inte vågar närma sig 

patienterna, enligt Travelbee (1971) påverkar rädsla individens förmåga att utvärdera 

verkligheten och ta förnuftiga beslut. Distanseringen visade sig som ett fysiskt och/eller 

emotionellt undvikande, som bidrog till att vårdrelationen försvårades eller uteblev. 

Travelbee (1971) menade att det krävs både närhet till och tid med patienten för att 

bygga en mellanmänsklig relation, vilken hon ansåg är en förutsättning då 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa individen i dennes upplevelser av sjukdom. Oro över 

säkerhet för sig själva, patienten eller andra patienter resulterade i en vaksamhet hos 

sjuksköterskorna som bidrog till ett avstånd mellan sjuksköterskorna och patienterna. 

Detta resultat styrks av Mosaku och Wallymahmeds (2016) forskning om attityder inom 

primärvården i Nigeria, där det framkom att psykiskt sjuka ansågs farliga och borde 

undvikas. Känslan av att känna sig trygg och inte behöva oroa sig är en förutsättning för 

att skapa en bra relation. Harms (2010) styrker detta när hon påpekar hur viktigt det är 

att sjuksköterskor känner sig bekväma i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Hon 

vidareutvecklar det med att motsatsen, att känna sig obekväm, kan späda på negativa 

attityder och påverka bemötandet. Vårt resultat visade att negativa attityder hos 

sjuksköterskorna gjorde att de hade svårt att känna sympati för patienterna eller till och 

med kände motvilja, vilket bidrog till att de undvek att möta patienterna. Clarke, Usick, 

Sanderson, Giles-Smith och Baker (2014) visade att ökad kunskap kan förändra 

sjuksköterskors attityder och leda till att de lättare känner empati för individer med 

psykisk ohälsa. Reed och Fitzgeralds (2005) forskning visade att sjuksköterskornas 

negativa attityder gjorde att de undvek kontakt med patienterna, medan det i Alexander, 

Ellis och Barretts (2016) resultat framkom att de negativa attityderna bidrog till att 

vårdrelationen uteblev. Djupt rotade värderingar, som hade sitt ursprung i kulturell 

bakgrund eller religiösa övertygelser resulterade i att personalen uttryckte sina tankar 

inför patienterna. Sjuksköterskorna var medvetna om att detta beteende skapade en 

distans och försvårade möjligheten att skapa en relation. Travelbee (1966/2001) beskrev 

att förståelse byggs upp genom kommunikation och interaktion med patienten. Den 

distansering som framkom i vårt resultat uteslöt därmed möjligheten till en 

mellanmänsklig relation, då förutsättningen för denna var en nära och ömsesidig 

förståelse. Även patienter upplever förståelse som en grundförutsättning för den 

mellanmänskliga kontakten med sjuksköterskan (Shattell, McAllister, Hogan & 
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Thomas, 2006; Zolnierek, 2011). Att ta avstånd eller distansera sig kan ske både 

medvetet och omedvetet. Rädsla, motvilja eller oförmåga till medkänsla med patienten 

är starka hinder. Detta kan tolkas som ett flyktbeteende i relation till dessa känslor 

individen upplever inför mötet med patienten. Denna flyktinstinkt har människan i sig 

naturligt sedan länge, och vi tror att det krävs en stor ansträngning att ta sig förbi detta. 

Birkler (2003/2007) talar om hur människan flyr från ansvar, istället för att konfrontera 

svårigheter väljer den fria människan en bekvämare utväg. Att vara medveten om sina 

känslor samt att prata och reflektera med kollegor på avdelningen när man känner sig 

osäker inför något nytt och okänt, kan vara till hjälp. Vi tror att det som är okänt och 

som man saknar kunskap om kan leda till att man har mer negativa attityder, vilket 

styrks av Björkmans et al. (2008) forskning, där det framkom att vårdpersonalen inom 

somatisk vård, i större utsträckning än personal inom psykiatrin, ansåg patienter med 

psykisk ohälsa vara farliga, oförutsägbara och svåra att prata med.  

 

Travelbee (1966/2001) tog starkt avstånd från alla stereotypa etiketter och menade att 

sjuksköterskan måste vara medveten om sina egna tankar och värderingar, samt vad hon 

lägger in för betydelse i de begrepp hon använder. Dessutom är det av stor vikt att hon 

skapar sig kunskap om vad begreppen har för betydelse för människan hon ska vårda, 

patienten, för att kunna hjälpa denne att  finna mening i sitt lidande. Detta kan jämföras 

med Dahlberg och Segestens (2010) tankar om hur sjuksköterskan bör möta patienten 

öppet och förutsättningslöst i dennes livsvärld och hur Birkler (2003/2007) framhåller 

vikten av att förstå patientens unika upplevelse av sitt tillstånd. När sjuksköterskornas 

attityder lyser igenom i bemötandet kan det skada patienternas förtroende för 

sjukvården. De känner sig misstrodda vilket leder till svårigheter för sjuksköterskorna 

att etablera en vårdande relation, då den bygger på ett ömsesidigt förtroende (Nortvedt 

& Grimen, 2004/2006). Travelbee (1971) beskriver hur människor som en gång sökt 

hjälp, men blivit ignorerade, förlorar förtroendet och nästa gång undviker att uppsöka 

vård. 

 

Tema 2: Göra så gott man kan men inte räcka till 
Sjuksköterskorna kände att deras kunskap och förmåga var otillräcklig för att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Patienterna uppfattades som svåra och tidskrävande, 

vilket störde det normala arbetsflödet för sjuksköterskorna. Detta resulterade i att 

sjuksköterskorna kände hopplöshet och frustration, deras insatser var inte tillräckliga för 
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att hjälpa patienterna på bästa sätt. Vårdmiljön är ofta medvetet anpassad och utformad 

för att passa en viss typ av vårdbehov (Dahlberg & Segesten, 2010), förutsättningarna i 

den granskade forskningen upplevdes inte som optimala av sjuksköterskorna för att 

vårda patienter med psykisk ohälsa. Tidspress och brist på lämpliga utrymmen 

försvårade arbetet. Alla dessa faktorer inverkade på möjligheten att skapa en 

mellanmänsklig relation. Enligt Travelbee (1971) byggs denna relation upp dag för dag, 

den tar tid, vilket inte fanns i de situationer som sjuksköterskorna beskrev. Liknande 

resultat framkom i en sammanställning över de senaste 13 årens forskning kring vård av 

patienter med psykisk ohälsa inom somatiken (Alexander et al., 2016), där framställdes 

brist på kunskap och hindrande förutsättningar i arbetsmiljön som orsaker till att en 

vårdande relation uteblev. Komplexiteten vid möten i dylik kontext syns tydligt i 

uttalanden som detta: ”Firstly I must be honest, I don’t like them. Unfortunately the 

disease profiles are diverse and you never just have the one disease. You have a 

psychiatric disorder with a physical disorder that needs to be investigated” 

(sjuksköterska, i Poggenpoel et al., 2011, s. 953). De risker för felaktig bedömning och 

behandling av patienter med psykisk ohälsa som visade sig i resultatet framkom också i 

forskning kring diagnostisk överskuggning, där vårdpersonal förbisåg tecken på 

somatisk sjukdom hos patienter med psykisk ohälsa (van Nieuwenhuizen et al., 2013; 

Shefer et al., 2014). Även Zolnierek (2011) nämner svårigheterna och den kamp 

sjuksköterskorna upplever för att vårda i en icke optimal miljö och hur denna 

otillräcklighet leder till en försämrad utgång för patienten. Hon fortsätter med att hävda 

att sjuksköterskan har en avgörande roll för inlagda patienters tillfrisknande. Det 

stämmer bra med vår syn på sjuksköterskerollen och den Travelbee (1966/2001) 

beskrev. Hon ansåg att sjuksköterskan hade en unik möjlighet att hjälpa patienten till 

förändring och att finna mening vid sjukdom. Genom utbildning och erfarenhet har 

sjuksköterskan oåterkalleligt förändrats på djupet efter exponering för sjukdom, lidande 

och död och därmed utvecklat en djup förståelse och unika färdigheter. Travelbee 

(1971) kallade detta att sjuksköterskan använder sig själv terapeutiskt. Hon nämner 

inget om yttre förutsättningar som kan förhindra denna metod, utan endast hur 

sjuksköterskans egna förmågor och disciplin inverkar, men vi tror att möjligheten till att 

använda sig själv på detta sätt minskar i en stressig miljö. Sjuksköterskorna försökte 

göra så gott de kunde, men räckte inte till. 
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Slutsatser och resultatets betydelse för vården 
Resultatet visade att sjuksköterskorna distanserade sig eller gjorde så gott de kunde 

men räckte inte till, i mötet med patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. 

Distanseringen bidrog till att den mellanmänskliga relationen inte etablerades och 

vården av dessa patienter brast. Sjuksköterskorna kände hopplöshet och frustration när 

de försökte vårda patienterna under icke optimala förutsättningar: de gjorde så gott de 

kunde, men det räckte inte till. Resultatet visade att den somatiska vården inte är rustad 

för att ta hand om dessa patienter. Det finns ett bristande bemötande och personal har 

svårigheter att göra en somatisk bedömning på patienter med psykisk ohälsa. Vi menar 

att problemet delvis skulle kunna åtgärdas genom att personal inom somatisk vård på 

något sätt ges chansen att öka sin kunskap om psykiatriska tillstånd och de individer det 

drabbar. Vårt resultat, sjuksköterskornas upplevelser, skulle kunna användas för att 

utforma ett utbildningsunderlag att implementera i klinisk praxis. Sjuksköterskor har i 

dag med sig från sin utbildning ett förhållningssätt som borde göra dem redo att möta 

alla patienter på ett individanpassat sätt, men vi hävdar att detta inte är tillräckligt då 

förutsättningar i arbetsmiljön inte gör det möjligt för sjuksköterskor att möta människor 

med en sjukdomsbild som komplicerar interaktionen eller då sjuksköterskors egna 

känslor och inre övertygelser hindrar dem från att närma sig patienten. En ökad insikt i 

orsaker till och effekter av psykisk ohälsa skulle underlätta för sjuksköterskor att skapa 

en mellanmänsklig relation till dessa patienter och hjälpa dem att möta patienterna trots 

de hinder som finns. Styrkan som den kunskapen för med sig, skulle kunna ge 

sjuksköterskorna en ökad tilltro till sina förmågor och påverka hur de bemöter patienter 

med psykisk ohälsa. Detta kan leda till att dessa individer söker sig till sjukvården nästa 

gång behovet uppstår och därmed ökar deras möjlighet att upprätthålla eller återfå 

somatisk hälsa.
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arbeta med äldre 
kroniskt sjuka 
patienter som har, eller 
kanske har, 
depression.   

Kvalitativ ansats, 
kontstruktivistisk grounded 
theory. Informanter rekryterades 
via nationella nätverk för 
primärvård, distriktssköterskor 
och hjärtsviktssköterskor. 40 
deltagare. Semistrukturerade 
djupintervjuer via telefon, samt 
memos. Textanalys med hjälp av 
dataprogram och två av forskarna. 

Sjuksköterskorna upplevde 
bristande kunskap och 
förutsättningar. Vissa tyckte 
inte att det var deras ansvar 
att ta hand om psykisk 
ohälsa. De sjuksköterskor 
som ansåg det vara deras 
uppgift betonade vikten av 
att vara uppmärksam, lära 
känna patienten, våga ställa 
frågor till patienten, erbjuda 
alternativa vägar och tid att 
lyssna på patienten. 
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7 Weiland, T. J., 
Mackinlay, C., 
Hill, N., Gerdtz, 
M. F., & Jelinek, 
G. A., 2011, 
Australien 

Emergency 
Medicine 
Australasia, 
Optimal 
management of 
mental health 
patients in 
Australian 
emergency 
departments: 
Barriers and 
solutions. 

Att beskriva: (I) 
vårdpersonalens 
upplevda hinder vid 
bedömning och 
hantering av patienter 
som söker för psykisk 
ohälsa vid 
akutmottagningar i 
Australien; samt (II) 
uppfattade strategier 
för att optimera vården 
av psykiskt sjuka på 
akutmottagningen. 

Beskrivande och utforskande 
kvalitativ design. Frivillig 
rekrytering från två 
organisationer, deltagare valdes ut 
i försök att göra en proportionell 
fördelning över landet. 20 
akutläkare, 16 akutsjuksköterskor. 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer. Innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna beskrev en 
rad av resurs-, arbetsmiljö-, 
personal- och 
patientfaktorer som bidrog 
till upplevelser av 
svårigheter vid hantering av 
patienter med psykisk 
ohälsa. 
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8 Zolnierek, C. D., 
& Clingerman, 
E. M., 2012, 
USA 

Journal of the 
American 
Psychiatric 
Nurses 
Association, A 
Medical–Surgical 
Nurse’s 
Perceptions of 
Caring for a 
Person With 
Severe Mental 
Illness. 

Att utforska en 
medicinsk/kirurgisk 
sjuksköterskas 
uppfattningar av att 
vårda en inlagd vuxen 
patient med allvarlig 
psykisk sjukdom i 
USA. 

Kvalitativ, beskrivande design. 
Fallstudie med ostrukturerad 
intervju och följdfrågor. 
Ändamålsenligt 
bekvämlighetsurval, en 
sjuksköterska från medicin/ 
kirurgisk avdelning. Induktiv 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskans upplevelse 
präglades av känslor av 
anspänning (hon var rädd 
och på sin vakt), obehag 
(kände sig oförberedd och 
förstod inte patienten/ 
sjukdomen), brist på 
professionell 
tillfredsställelse (kände sig 
ineffektiv och kunde inte 
göra skillnad för patienten) 
och svårigheter (patienten 
var betungande och störde 
flödet, andra patienter fick 
vänta) 
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