
 
 

 

      
 

 

 

 Självständigt arbete 15hp 
 

 

 

Faktorer som kan påverka den vårdande relationen mellan 

patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom 

den somatiska vården 

- En litteraturstudie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

  

 Författare: Malin Nyström och 

 Emma Petersson 

 Handledare: Lise-Lotte Gunnarsson

 Examinator: Gunilla Lindqvist 

 Termin: HT17    

 Ämne: Vårdvetenskap   

 Nivå:  Kandidatnivå 

 Kurskod: 2VÅ60E  



 
 

  

Abstrakt 
Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att vårda patienter på lika villkor och med ett lika 

värde, likväl har det kunnat påvisas att patienter med psykiatrisk sjukdom inte erhåller vård på 

samma premisser som patienter utan psykiatrisk sjukdom och därmed kan den vårdande 

relationen påverkas. Syfte: Studien undersökte de faktorer som kan påverka den vårdande 

relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska 

vården. Metod: En litteraturstudie med innehållsanalys av fyra kvalitativa studier och sju 

kvantitativa studier Resultat: Tre faktorer framkom som påverkade den vårdande relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten med psykiatrisk sjukdom. Dessa tre faktorer var; Attityd, 

erfarenhet och teoretisk kunskap. Sjuksköterskor beskrev hur brist på teoretisk kunskap och 

klinisk erfarenhet bidrog till negativa attityder som påverkade den vårdande relationen.   

Slutsats: För att skapa en god vårdande relation krävs det att sjuksköterskan ser bortom sina 

föreställningar och erhåller adekvat och kontinuerlig utbildning inom området psykiatri för att 

kunna vårda dessa patienter enligt vårdprofessionens värdegrund.    

 

Nyckelord 

Psykiatrisk sjukdom, vårdande relation, somatisk vård.  
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1. Inledning 

Psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom är ett växande folkhälsoproblem som bör 

uppmärksammas för att förebygga och öka kunskap kring området (Socialstyrelsen, 2013). 

Vårt intresse för psykiatrisk sjukdom och hur patienter med psykiatrisk sjukdom bemöts 

väcktes i och med vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och i vårt arbete som 

undersköterskor. Vi har fått en inblick i hur patienter med psykiatrisk sjukdom bemöts och 

vårdas både inom den psykiatriska vården men även den somatiska vården. Detta fick oss att 

reflektera över bemötandet och vårdrelationen till dessa patienter. Vi upplevde att de 

sjuksköterskor som arbetade inom den psykiatriska vården hade en bättre förmåga att etablera 

en god vårdrelation än de sjuksköterskor som arbetade inom den somatiska vården. Dessa 

upplevelser ligger till grund för författarnas förförståelse i denna studie. Vi har därför valt att i 

denna litteraturstudie undersöka faktorer som kan påverka den vårdande relationen när 

patienter med psykiatrisk sjukdom vårdas inom somatisk vård. 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Psykiatrisk sjukdom och psykisk ohälsas utveckling 

Definitionen av psykisk ohälsa kan ses som ett sammanfattande begrepp av psykiska problem 

i varierande grad. Där psykiatrisk sjukdom innebär en allvarligare form av psykisk ohälsa och 

diagnostiseras med hjälp av olika symtom och beteendeavvikelser som utgör kriterier som ska 

uppfyllas för en diagnos (Kunskapsguiden, 2012).  

 

Den psykiska ohälsan beskrivs som ett folkhälsoproblem där 20-40 procent av Sveriges 

befolkning uppger att de i olika svårighetsgrad lider av psykiatriska sjukdomar (Hedelin, 

Jormfeldt & Svedberg, 2014). Psykiatriska sjukdomar drabbar människor i alla åldrar och 

påverkar livskvaliteten. Samhällsutvecklingen och de ökade kraven på individen är 

bidragande orsaker till att psykisk ohälsa ökar i samhället och den utvecklingen kan ses allt 

lägre ner i åldrarna (Enskär & Golsäter, 2014). I dagens samhälle bidrar en försämrad 

arbetsmiljö och den psykosociala stressen till att psykisk ohälsa ökar. I samhället idag är 

negativa attityder och diskriminering fortfarande framträdande gentemot personer som 

drabbats av psykisk ohälsa. Brist på kunskap och fördomar ses som de största faktorerna till 

dessa negativa attityder (Mirnezami, Jacobsson, & Edin-Liljegren, 2016). 
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Patientgruppen med psykisk ohälsa ökar både inom den psykiatriska vården men även inom 

den somatiska vården (Socialstyrelsen, 2013). Individer som lider av psykisk ohälsa har en 

ökad morbiditet, och livslängden är kortare än hos individer utan psykiatrisk sjukdom. Detta 

beror främst på att individer med psykiatrisk sjukdom i högre grad även drabbas av fysisk 

sjukdom än individer som inte har en psykiatrisk sjukdom (Skärsäter, 2014; De Hert et al., 

2011; Hasselt et al., 2013) Detta innebär att individer med psykiatrisk sjukdom även behöver 

söka sig till den somatiska vården. 

 

2.2 Samhällets syn på psykiatrisk sjukdom 

En av fyra svenskar uppger att de någon gång sökt sig till vården för psykiska besvär 

(Göransson, 2011). Trots detta skriver Göransson (2011) att samhället ser annorlunda på den 

psykiska ohälsan gentemot den kroppsliga hälsan. Det beskrivs att en diagnos av psykiatrisk 

sjukdom skadar människans rykte mer än vad en fysisk sjukdom gör. Ineland, Jacobsson, 

Salander Renberg och Sjölander (2008) jämförde resultatet från sin uppföljningsstudie utförd 

2003 med Jacobsson och Mattsson (1980) studie utförd 1976. I studien från 1976 ansåg 50 

procent av deltagarna, som var invånare i ett samhälle i Sverige, att psykiatrisk sjukdom 

skadade individens rykte då psykiatrisk sjukdom kopplades samman med våld och 

oberäknelighet. Det i sin tur ledde till ett avståndstagande gentemot dessa individer. I studien 

från 2003 hade en markant ökning skett då 90 procent av deltagarna ansåg att psykiatrisk 

sjukdom skadade ryktet.  

 

Det finns negativa attityder och fördomar kring personer med psykiatrisk sjukdom. En 

bidragande orsak var att under lång tid ansågs psykiatriskt sjuka människor som avvikande 

och de blev därmed avlägsnade från samhället och inspärrad på mentalsjukhus. Detta skedde 

på 1800-talet och större delen av 1900-talet och eftersom att utomstående inte hade insyn i 

denna verksamhet så uppstod myter och fantasier kring de människor som levde innanför 

murarna (Göransson, 2011). Fördomar gentemot människor som lider av psykiatrisk sjukdom 

skapar ett avståndstagande och en stigmatisering. Denna stigmatisering kan leda till isolering, 

diskriminering och social uteslutning av samhället. Detta är omständigheter som även kan 

minska dessa människors möjligheter till stöd och hjälp, och rätten till ett bra liv (Göransson, 

2011). Ännu en bidragande orsak till stigmatiseringen är media, där psykiatriskt sjuka 

framställs som våldsamma, oberäkneliga och farliga. Detta kan leda till att människor som 

lider av psykiatrisk sjukdom undviks och att fördomar skapas (Mirnezami, Jacobsson, & 

Edin-Liljegren, 2016). Samtidigt visar även dagens samhälle på en positiv utveckling kring 
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psykiatriskt sjuka individer. Svenskars attityd till att bo nära en individ med psykiatrisk 

sjukdom har undersökts och resultatet påvisade att de flesta ställde sig positivt till detta. De 

deltagare som hade en negativ inställning uppgav att de kände rädsla, besatt fördomar och 

hade bristande kunskap kring psykiatriska sjukdomar (Högberg, Magnusson, Lützén & 

Béatrice Ewalds-Kvist, 2011). 

 

2.3 Omvårdnadens värdegrund  

Enligt FN:s (Förenta Nationerna) deklaration av de mänskliga rättigheterna (Regeringen, 

2015) står det att individer, oavsett utbildning, kön, social ställning eller egendom har samma 

grundläggande rättigheter. Dessa rättigheter förklaras därefter i ett flertal olika artiklar. Det 

skrivs bland annat om människans rätt till frihet, rätt till liv och hennes rätt till ett liv där alla 

har ett lika värde. Artiklarna belyser även människans rätt till såväl psykisk som fysisk hälsa 

och rätten till vård på samma premisser (Regeringen, 2015). I enlighet med Svensk 

sjuksköterskeförenings (2016) etiska koder har sjuksköterskan ett ansvar i att respektera 

patientens rättigheter särskilt gällande självbestämmande och olikheter för att kunna bevara 

och utveckla professionalitet och yrkeskompetensen samt att ingripa när patienten hälsa hotas. 

I de etiska koderna för vårdprofessionen är det främsta målet att sätta patientens hälsa i första 

hand. Vidare anges det att varje enskild patient ska ha rätt till lämplig och individanpassad 

vård och sjuksköterskans skyldighet till att tillhandahålla denna vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Grunden för all god vård är en respekt inför individens 

värdighet och dennes livsvärld. Vården ska vara evidensbaserad och grundas i etiska 

värderingar såsom omsorg, medkänsla och en respekt för mänskliga rättigheter. 

Sjuksköterskan har ett eget ansvar i att säkerhetsställa att vården de utför är professionell, 

följer de etiska riktlinjerna samt hälso-och sjukvårdslagen (Storaker, Nåden & Sæteren, 

2017).    

 

2.4 Bemötande 

Sjuksköterskans förmåga att kunna se patienter med psykiatrisk sjukdom ur ett 

helhetsperspektiv är viktigt då sjuksköterskan behöver kunna främja både den fysiska och 

psykiska hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ett respektfullt bemötande har visat 

sig vara viktigt då det har kunnat påvisas en bättre följsamhet hos de patienter som blivit 

bemötta med respekt och förståelse vilket ökar förutsättningarna för att kunna bedriva en 

bättre somatisk vård (Allgulander, 2014). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur man 

som sjuksköterska bör använda sig av alla sina sinnen vid mötet för att skapa en större 



4 
 

förståelse. Genom att nyttja sina sinnen kan en större förståelse för hur patienten upplever 

sjukdomen skapas. För att kunna hjälpa patienter med psykiatrisk sjukdom behöver 

sjuksköterskan beröra patientens livsvärld. Livsvärld är den värld individen lever i, den är 

personlig men kan även delas av andra. Det är igenom patientens egen beskrivning av hens 

livsvärld som sjuksköterskan kan skapa sig en förståelse för hur patienten upplever 

sjukdomen. Sjuksköterskan bör även skapa en förståelse för hur den psykiatriska sjukdomen 

påverkar patientens hälsa och lidande som därmed inverkar på livsvärlden. Den vårdande 

relationen som upprättas mellan sjuksköterskan och patienten bör ha fokus på hur vården kan 

stödja och stärka patientens mående (Dahlberg & Segesten, 2010).  De patienter som 

sjuksköterskan möter inom vården är mer eller mindre i beroendeställning och därmed i en 

sårbar situation. När ett möte inte blir vårdande utsätts patienten för ett vårdlidande. Detta 

beror på ett omedvetet handlande vilket kan kopplas samma med okunskap och bristande 

reflektioner (Eriksson, 1994). Sjuksköterskor har beskrivit hur de upplever en osäkerhet i 

vårdandet och bemötandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Detta kan leda till att den 

vårdande relationen blir en icke vårdande relation (Kerrison & Chapman., 2007; Macneela, 

Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony., 2012; Sharrock & Happell., 2006). Vården är idag styrd 

av dokument och handlingsplaner vilket kan skapa problematik. Detta genererar i att det 

personliga bemötandet och handlingar därtill ges mindre utrymme. Därmed blir det även 

svårare att tillgodose de individuella behoven som kan finnas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.5 Patienters erfarenheter 

Patienter med psykiatrisk sjukdom menar att förhållandet till sjuksköterskan ligger till grund 

för en god vård och att sjuksköterskans bemötande och attityd upplevs som viktiga aspekter i 

den vårdande relationen. Patienterna framhöll även vikten av att inte bli dömda efter sin 

psykiatriska sjukdom. Vidare framhöll patienterna förståelsen som väsentlig, men att vikten 

av den inte gick att beskriva utan att skildra hur de tidigare blivit missförstådda (Shattell, 

McAllister, Hogan, & Thomas, 2006). Tid ansågs vara en viktig aspekt i bemötandet av 

patienter med psykiatrisk sjukdom. Patienterna beskrev hur de ville få tid att beskriva sina 

känslor och problem utan att bli avbrutna och få rekommendationer på hur problem skulle 

kunna lösas. Att bli avbrutna upplevdes av patienterna som att de inte blev tagna på allvar 

(Johansson & Eklund, 2003; Shattell et al., 2006). Patienter som lider av psykiatrisk sjukdom 

vittnar om hur de blev åsidosatta och inte gavs samma vård och tid som patienter som ej hade 

psykiatrisk sjukdom. Detta påvisar hur det inom vården finns stigmatisering kring patienter 

som lider av psykiatriska sjukdomar och hur denna stigmatisering påverkar vårdandet. De 
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intervjuade patienterna kände en misstro från vårdpersonalens sida angående sina fysiska 

åkommor samt en känsla av att inte bli tagen på allvar. Patienterna uttryckte en hopplöshet 

och rädsla över att befinna sig på sjukhus, då de upplevde en diskriminering kring sin 

vårdsituation (Liggings och Hatcher, 2005).      

 

 

3. Teoretisk referensram - Vårdrelation  

Björck och Sandman (2007) beskriver vårdrelation som ett centralt vårdvetenskapligt begrepp 

inom vårdvetenskapen. Vårdrelationen betraktas som kärnan i vårdandet och en vårdrelation 

måste upprättas för att kunna bedriva omvårdnad. 

 

Vårdrelationen är av stor betydelse för att kunna skapa ett välbefinnande för patienten. Hur 

sjuksköterskan skapar och utvecklar vårdrelationen kan komma ha betydelse för hur patienten 

upplever vårdandet.  Sjuksköterskans syn på människan, förhållningssätt och ömsesidighet 

styr hur den vårdande relationen utvecklas till vårdande eller ickevårdande. För att kunna 

utveckla kunskapen kring att skapa en vårdande relation bör det därför ges tillfällen för 

utbildning i bemötande (Björck & Sandman, 2007). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg (2003) beskriver vikten av att ömsesidighet i vårdrelationen bibehålls på en 

professionell nivå. Den balansgång som finns mellan vänskap och den professionella 

hållningen bör därför problematiseras och reflekteras kring. Björck och Sandman (2007) 

beskriver hur långt ifrån alla vårdrelationen skapar ett välbefinnande utan istället övergår till 

att vara ickevårdande och därmed istället skapar ett onödigt lidande för patienten. För att 

tydliggöra de risker som finns bör därför sjuksköterskan vara medvetna om sina egna 

svagheter och sitt eget lidande. Likaledes kan en bidragande faktor vara att patienten gör 

sjuksköterskan osäker. Det kan framkalla en rädsla till att vårda patienter vilket skapar hinder 

för att kunna bygga upp en god vårdrelation (Dahlberg, et al., 2003).  De patienter som sedan 

tidigare besitter erfarenhet av en vårdrelation kan komma att avspegla den erfarenheten på det 

vårdande möte som nu uppstår. Det kan innebära både positiva och negativa avspeglingar. 

Dessa tidigare erfarenheter kan komma visas vara än viktigare i en vårdkontext där 

psykiatrisk sjukdom förekommer (Wiklund, 2003). 
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4. Problemformulering 

Inom arbetet i den somatiska vården möter sjuksköterskan dagligen patienter som även lever 

med en psykiatrisk sjukdom. Det har kunnat påvisas att sjuksköterskan kan uppleva en 

osäkerhet i bemötandet av dessa patienter, där fördomar och stigmatisering spelar en 

avgörande roll. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) har alla människor rätt 

till lika vård. Att bibehålla respekt för människors lika värde samt att främja den enskilda 

människans värdighet ligger till grund för att utföra en god omvårdnad. Studier visar att 

personer som lider av psykiatrisk sjukdom inte har samma tillgång till denna omvårdnad och 

detta kan leda till en ökad risk för lidande hos patienten. Vi anser att kunskapsutveckling hos 

sjuksköterskan inom detta område är nödvändig för att kunna upprätthålla en god och jämlik 

vård. Genom att undersöka de faktorer som påverkar den vårdande relationen av dessa 

patienter önskar vi få ökad kunskap inom området och uppmärksamma vår profession på de 

faktorer som påverkar och vad det kan ge för konsekvenser för patienten.   

 

 

5. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka de faktorer som kan påverka den vårdande 

relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska 

vården.  

 

 

6. Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Enligt Kristensson (2014) är en 

litteraturstudie en studie baserad på vetenskaplig litteratur. Studiens tillvägagångssätt riktar 

sig till ett fastställande av en specifik undersökningsfråga, för att därefter aktivt söka relevant 

litteratur som svarar på syftet. Därefter granskas litteraturen kritiskt för att i slutändan kunna 

sammanställas till ett resultat. Anledningarna till att välja litteraturstudier som 

tillvägagångssätt är många. Den främsta anledningen är sammanställandet av relevant 

kunskap inom området, för att sedan kunna omsätta det i praktiken (Kristensson, 2014).  För 

att kunna besvara vårt valda syfte har vi sökt och analyserat relevanta vetenskapliga artiklar 

för att sedan sammanställa dessa till ett nytt resultat.    
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6.1 Datainsamling 

Litteratursökningen började med en inledande informationssökning där författarna utförde 

sökningar var för sig. Databaserna Cinahl och PsycINFO användes för att få en överblick över 

de olika tekniker och variationer av ord som var användbara. Sökningen skapade en överblick 

över hur mycket forskning det fanns att tillgå inom det valda område och synliggjorde 

relevanta avgränsningar som kunde nyttjas. Båda databaserna användes i litteraturstudien. 

 

Inklusionskriterier sattes upp för de vetenskapliga artiklarna som var relevanta till syftet där 

faktorer som påverkade den vårdande relationen var i fokus. Peer reviewed, artiklar 

publicerade på engelska och publicerade mellan 2007-01-01 - 2017-10-16 användes som 

inklusionskriterier. I en manuell filtrering av de vetenskapliga artiklarna exkluderades studier 

som beskrev sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk vård då dessa ej besvarade syftet. 

Sjuksköterskestudenter inkluderades för att kunna undersöka hur utbildning påverkar den 

vårdande relationen. Den manuella filtreringen skedde genom granskning av artiklarnas titlar. 

Urvalet av artiklar skedde i olika steg. Först genom att läsa alla titlar på artiklarna för att 

sedan läsa abstrakten till de titlar som var relevanta. De artiklar som sedan systematiskt valdes 

till granskning lästes av båda författarna. Se bilaga C.  

 

6.2 Litteratursökning 

Genom att variera och sätta samman olika sökord och synonymer framkom ett relevant antal 

vetenskapliga artiklar som motsvarade vårt syfte (se bilaga C). Den teknik som användes 

kallas boolesk söklogik. Tekniken användes i syfte att markera på vilket sätt sökorden 

kombinerades. Två sök-operatorer användes i studien, Or och AND. Östlundh (2017) skriver 

att AND används för att koppla samman sökord till en söksträng som gör att sökningen 

handlar om båda sökorden tillsammans. OR används då ett begrepp beskrivs med olika 

synonymer för att på det sätt få träff på något av sökorden eller båda, i syfte att få ett större 

sökområde. Författarna har valt att använda sig av fritextsökning i databaserna och i Cinahl 

har trunkering används. Trunkering innebär att genom att sätta en asteriska antingen före eller 

efter sökordet därmed få olika varianter och böjningar av ordet (Östlundh, 2017).  
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PsycINFO   

Syftet med studien var att undersöka de faktorer som kan påverka den vårdande relationen 

mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården, 

därför ansågs databasen PsycINFO vara relevant då databasen främst riktar sig mot 

psykologisk forskning och täcker områden som omvårdnad, medicin och andra relaterade 

discipliner (Forsberg & Wengström, 2016). Ur valt syfte identifierades nyckelord och 

synonymer som nyttjades i sökningen. Synonyma fritextord kombinerades med operatorn OR, 

till exempel “Attitudes” OR “Experience” för att få ett brett sökresultat. Även fritextsökning 

på enskilda ord utfördes för att fånga den specifika kontexten. Detta bildade olika block som 

sedan kombinerades med operatorn AND för att finna relevanta artiklar samt ett slutresultat. 

Sökningen resulterade i 132 artiklar varav 54 abstrakt lästes. Till kvalitetsgranskning gick sex 

artiklar som författarna ansåg var relevanta. För samtliga sökord och resultat se Bilaga A. 

 

Cinahl 

Den andra databasen som användes var Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health). Databasen Cinahl inriktar sig speciellt på omvårdnadsforskning och är därmed 

relevant inom det vårdvetenskapliga området. Sökningen i Cinahl utgick ifrån de sökord som 

framkommit genom den tidigare sökningen i PsycINFO men kompletterades med sökord som 

var anpassade för den aktuella databasen. Synonyma fritextord användes, till exempel 

“Somatic care” OR “Health care” OR “General hospital” för att skapa ett bredare sökresultat, 

detta bildade i sin tur olika block. För att sedan få fram ett slutresultat genomfördes en 

blocksökning med operatorn AND. Sökningen resulterade i 120 artiklar varav 43 abstrakt 

lästes. Till kvalitetsgranskning gick fem artiklar som författarna ansåg var relevanta till syftet. 

Sökningen i Cinahl genererade även i två dubbletter. För samtliga sökord och resultat se 

Bilaga B. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 

De elva artiklar som ansågs vara relevanta och svara till studiens syfte och valdes därmed ut 

till kvalitetsgranskning. Artiklar granskades kritiskt för att bedöma artiklarnas kvalité. Till 

detta använde författarna sig av två olika granskningsmallar. I granskningen av de sju 

kvantitativ artiklarna användes Carlsson och Eiman (2003)  utformade granskningsmall 

(bilaga D). Mallen innehåller 20 frågor som täcker av områdena syfte, metod, resultat, 

diskussion och slutsatser. Där svarsalternativen är graderade från noll till tre där noll 

innefattar den lägsta graden. Maxpoängen på granskningsmallen var 48 poäng, poängen som 
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artikeln uppnår omvandlas till procent som resulterar i vilken grad av kvalitet artikeln har. Där 

grad ett innebär en procentsats över 80 procent, grad två en procentsats över 70 procent och 

grad tre en procentsats över 60 procent. Grad ett innebär att artikeln håller en hög kvalité och 

grad tre innebär låg kvalité. Då granskningsmallens ursprungliga syfte var att studera patienter 

som led av lungcancer fanns ett behov av att modifiera mallen. Därför ersattes patienter med 

lungcancerdiagnos med grundutbildade sjuksköterskor då det är deras perspektiv som skall 

undersökas. För granskning av de fyra kvalitativa artiklarna användes Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall för kvalitativa forskning (bilaga E). Kriterierna för denna mall är de 

samma som är beskrivet i ovanstående granskningsmall av samma författare, däremot är 

maxpoängen 47. Likaledes ersattes frågeställningen patienter med lungcancer ut mot 

grundutbildade sjuksköterskor.    

 

Författarna valde att granska artiklarna tillsammans då de ansåg att detta tillvägagångssätt 

inbjöd till diskussion kring tolkning av artikeln samt relevansen av artikeln. Detta gjorde att 

feltolkningar av artikeln kunde minimeras och även förlusten av relevant fakta.     

De artiklar som enligt poängsystemet erhöll grad ett eller grad två bedömdes vara av god 

kvalitet och inkluderades i studien. Sju artiklar med kvantitativ metod och fyra artiklar med 

kvalitativ metod som alla erhöll antingen grad ett eller grad två valdes ut till analys. Inga 

bortfall av artiklar förekom i kvalitetsgranskningen.  

 

6.4 Dataanalys 

En innehållsanalys inspirerad av Forsberg och Wengström (2016) har nyttjats för att analysera 

insamlad data. En innehållsanalys kännetecknas enligt Forsberg och Wengström (2016) av att 

materialet delas in i mindre delar, därefter sätts delarna ihop för att sedan bilda en ny helhet. 

Analysen inleddes med att upprepade gånger läsa igenom de utvalda artiklarnas resultat för att 

skapa en förståelse av innehållet. Under genomläsningens gång identifierades bärande utsagor 

som markerades med understrykningspenna. Därefter översattes de bärande utsagorna till 

svenska. Utsagorna överfördes till ett Word dokument och blev numrerade efter vilken artikel 

det var tagna från. Därefter kondenserade författarna utsagorna var och en för sig. För att 

säkerställa att innebörden av utsagorna ej hade misstolkats lästes kondenseringen igenom av 

båda författarna. Därefter kodades de kondenserade utsagorna med färger för att kunna 

gruppera de utsagor som hade samma innebörd. De koder som författarna ansåg delade en 

gemensam nämnare kondenserades till en specifik kategori. Nedanstående tabell är exempel 

på utsagor, kondenserade utsagor, koder samt kategorier. 
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Utsagor Kondenserade utsagor Kod Kategori 

Sjuksköterskan uttryckte att hen inte 

kände sig säker i vårdandet av patienter 

med psykiatrisk sjukdom då hen saknade 

tillräcklig utbildning kring ämnet. 

Sjuksköterskan behövde 

mer utbildning för att 

vårda patienter med 

psykiatrisk sjukdom. 

Bristfällig 

utbildning 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans teoretiska 

kunskap kring psykiatrisk 

sjukdom. 

Flera sjuksköterskor menade att de ville 

lära sig mer om psykiatrisk sjukdom för 

att på bästa sätt kunna hjälpa sina 

patienter. 

För god omvårdnad krävs 

mer kunskap kring 

psykiatrisk sjukdom. 

Behov av kunskap 

Sjuksköterskan ansåg att patienten hade 

sig själv att skylla för sin sjukdom och 

därför ej behövde vård direkt. 

Sjuksköterskans ansåg att patienter med 

“riktiga” sjukdomar skulle vårdas först. 

Sjuksköterskans attityd 

och inställning påverkade 

bemötandet och vården. 

 

Inställning till att 

vårda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans attityd till 

patienter med psykiatrisk 

sjukdom Sjuksköterskan uppgav att hens 

föreställningar kring att patienter med 

psykiatrisk sjukdom var farliga och 

oförutsägbara resulterade i ett 

avståndstagande i vårdandet av patienter 

med psykiatrisk sjukdom. 

Sjuksköterskans egna 

föreställningar påverkade 

vårdandet. 

Föreställningars 

inverkan på 

attityd 

Erfarenheter kunde leda till att 

sjuksköterskan ändrade sina åsikter om 

vem som är mottaglig för psykiatrisk 

sjukdom och även föreställningen om att 

vissa typer av individer drabbas av 

psykiatrisk sjukdom. 

Erfarenhet kunde ge 

sjuksköterskan en annan 

förståelse för individer 

med psykiatrisk sjukdom 

 

 

Erfarenheters 

påverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskan upplevelser 

av hur erfarenheter påverkar 

vårdandet av patienter med 

psykiatrisk sjukdom Sjuksköterskan uppgav att hon tidigare 

haft en negativ inställning till att vårda 

patienter med psykiatrisk sjukdom, 

emellertid förändrades denna inställning 

desto mer erfarenhet sjuksköterskan 

erhöll i sin profession. 

Sjuksköterskans 

inställning förändrades 

desto mer erfarenhet hon 

erhöll. 

Erfarenhetens 

inverkan 

 

 

7. Etiska överväganden 

När en systematisk litteraturstudie skall utföras krävs ej ett etiskt godkännande från någon 

etisk forskningsnämnd, däremot bör ett etiskt övervägande alltid göras innan den systematiska 

litteraturstudien påbörjas. En god forskningssed innebär till exempel att ej stjäla eller plagiera 

tidigare forskningsresultat, fabricering av data eller att förvränga tillvägagångssätt i 

forskningsprocessen. (Vetenskapsrådet, 2017) 
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Artiklarnas text har efter bästa förmåga översatts till svenska och författarna har strävat efter 

att ej förvränga orden och textens ursprungliga innebörd. Samtliga artiklar som använts har 

granskats av en etisk kommitté, alternativt har artiklarnas författare redovisat etiska 

överväganden. Beträffande intressekonflikter i artiklarna förekommer det inga i samtliga 

artiklar.   

 

 

8. Resultat 

Syftet med studien var att undersöka de faktorer som kan påverka den vårdande relationen 

mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården. 

Analysen av samtliga artiklar resulterade i tre kategorier. Dessa tre kategorier var; 

Sjuksköterskans teoretiska kunskap kring psykiatrisk sjukdom, Sjuksköterskans attityd till 

patienter med psykiatrisk sjukdom och Sjuksköterskans upplevelser av hur erfarenheter 

påverkar vårdandet av patienter med psykiatrisk sjukdom.  

 

8.1 Sjuksköterskans teoretiska kunskap kring psykiatrisk sjukdom 

En faktor som framhävdes var bristen på teoretisk kunskap kring psykiatrisk sjukdom och 

kunskap kring specifika psykiatriska diagnoser. Sjuksköterskorna efterfrågade teoretisk 

kunskap kring bemötandet och vårdandet av dessa patienter för att kunna ge en god 

omvårdnad. Många sjuksköterskor beskrev hur den bristande kunskapen skapade en osäkerhet 

i bemötandet och vårdandet, vilket i sin tur påverkade den vårdandet relationen negativt 

(Goode, Melby & Ryan, 2014; Ihalainen- Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen & 

Välimäki, 2016; Bolton, 2012). Kunskap och kompetens beskrevs som två viktiga faktorer i 

vården av patienter med psykiatrisk sjukdom. Sjuksköterskorna påtalade vikten av 

kompetensutveckling inom de psykiatriska sjukdomarna. Den kunskap och kompetens de 

besatt kom från de kliniska erfarenheterna och den grundutbildning sjuksköterskorna erhållit, 

vilket sjuksköterskorna inte ansåg var tillräckligt. Vidareutbildning, online-kurser, kurser, 

tydliga riktlinjer och scenarioträning var en del av förslagen som återkommer i syfte att öka 

och förbättra kunskapen kring vårdandet av psykiatriskt sjuka patienter.  

 

Kommunikationsförmåga ansågs vara en av de viktigaste faktorerna för att kunna bemöta 

patienter med psykiatrisk sjukdom och utföra en personcentrerad vård. Sjuksköterskorna 

uttryckte svårigheter att på ett effektivt sätt nå fram till dessa patienter. De upplevde att 
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patienten inte lyssnade till dem och beskrev även en osäkerhet kring att uttrycka sig på ett 

felaktigt sätt (Goode et al., 2014; Kluit, Goossens & Leeuw, 2013 ). Flera sjuksköterskor 

påpekade även betydelsen av att hinna ge patienter med psykiatrisk sjukdom tid till samtal, då 

det upplevde att dessa patienter behöver mer tid i mötet. Detta upplevde sjuksköterskorna som 

problematiskt i en arbetsmiljö där stress är en vanlig förekommande faktor (Goode et al., 

2014). Detta resonemang stärker betydelsen av utbildning i effektiv kommunikation i syfte att 

förbättra den vårdande relationen (Fokuo, J., Goldrick, V., Rossetti, J., Wahlstrom, C., 

Kocurek, C., Larson, J., & Corrigan, P., 2017). 

 

Sjuksköterskor som hade fått möjlighet till vidare utbildning inom det psykiatriska området, 

så som föreläsningar, klinisk träning och kurser, uppgav att de i högre grad var benägna att 

vårda patienter med psykiatrisk sjukdom.  Vidare rapporterades det att sjuksköterskor som 

erhållit någon av ovanstående utbildningar i mindre utsträckning uppfattar patienterna som 

farliga jämfört med sjuksköterskor som ej genomgått utbildning (Ihalainen Tamlander et al., 

2016; Kluit et al., 2013).  

 

Då bristen på utbildning och teoretisk kunskap ansågs vara bidragande faktorer till de 

fördomar och stigmatiserande attityder som förekommer inom vården belyses vikten av att 

sjuksköterskestudenter i sin utbildning erhåller klinisk träning likväl teoretisk undervisning 

inom det psykiatriska området. Detta kan påverka deras attityd positivt och förebygga de 

stigmatiserande attityderna och skapa bättre förutsättningar för en god vårdande relation 

(Bolton, 2012; Fokuo et al., 2017; Goode et al., 2014; Ihalainen-Tamlander et al., 2016). 

Sjuksköterskestudenterna som erhållit utbildning inom det psykiatriska området upplevdes av 

patienter med psykiatrisk sjukdom som mer fördomsfria, genom en öppnare attityd och 

minskad rädsla samt uppvisade en större vilja att lyssna (Fokuo et al., 2017). 

 

8.2 Sjuksköterskans attityd till patienter med psykiatrisk sjukdom 

Fördom och attityd hade en betydande roll i vårdandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. 

Sjuksköterskors attityder gentemot personer med psykiatrisk sjukdom och psykisk ohälsa 

liknade den bild samhället har, där massmedias stereotypa bild framhålls som en av de 

faktorer som påverkat attityden gentemot psykiatrisk sjukdom och psykisk ohälsa (Wang, 

Wang, Zhang, Liang, Tian, & Qu., 2017; Björkman, Angelman & Jönsson., 2008). Ett av de 

många problem som den stereotypa bilden gav är att personer med psykiatrisk sjukdom ses 

som en grupp, en helhet, där inte den enskilde individens behov tillgodoses. Inom vården kan 
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detta leda till att den personcentrerade vården försämras och att vårdens värdegrund, där alla 

människor ska behandlas med respekt och ett lika värde bortses.      

 

Sjuksköterskor och deras kollegor uppgav via ett frågeformulär att de hade negativa åsikter 

kring psykiatrisk sjukdom. När de senare tillfrågades muntligt uppgav dock alla deltagare att 

deras egen attityd gentemot psykiatrisk sjukdom var positiv. Detta kan förklaras med att 

stigmatiseringen kring psykiatrisk sjukdom gör att det inte talas öppet kring ämnet. Flera 

sjuksköterskor uppgav att de tyckte att det var svårt att tala om ämnet då de inte ville bli 

feltolkade eller uppfattas som nedlåtande (Waugh, Lethem, Sherring & Henderson, 2017).   

 

Sjuksköterskor beskrev den stressiga arbetsmiljön som en bidragande orsak till attityden 

gentemot patienter med psykiatrisk sjukdom. De menade att för att förstå och bemöta dessa 

patienter krävs de att mer tid läggs på patienten än de patienter som inte lider av psykiatrisk 

sjukdom. Sjuksköterskan uppgav att stressen gör bemötandet irriterat och frustrerat då hen 

upplevde att den extra tiden inte fanns till att lyssna på patienten och dennes behov, utan hen 

beskrev att stressen ökade då vetskapen om att det fanns andra patienter med “riktiga 

sjukdomar” som hen uttrycker det (Goode et al., 2014; Fokuo et al., 2017).  

 

Det har även framkommit osäkerhet kring kommunikation med patienter med psykiatrisk 

sjukdom på grund av fördomar såsom att patienterna var oförutsägbara och farliga (Björkman 

et al., 2008; Fokuo et al., 2017). Sjuksköterskor uttryckte en rädsla kring att vårda patienter 

med psykiatrisk sjukdom då de beskrevs som uppmärksamhetssökande och manipulativa 

vilket påverkade vården negativt. Vidare beskrev sjuksköterskorna ett avståndstagande till 

dessa patienter då fördomar kring att våldsamma situationer skulle uppstå (Fokuo et al., 2017; 

Arvaniti, A., Samakouri, M., Kalamara, E., Bochtsou, V., Bikos, C., & Livaditis, M., 2009; 

Björkman et al., 2008; Bolton, 2012). Attityden kring att patienterna krävde uppmärksamhet 

och var manipulativa resulterade i att sjuksköterskor ansåg att de patienter med psykiatrisk 

sjukdom ej förtjänade samma vård som de patienter som ej hade en psykiatrisk sjukdom 

(Bolton, 2012; Fokuo et al., 2017). Vidare fanns det attityder och fördomar som återspeglade 

sig i att patienter med psykiatrisk sjukdom bör behandlas avskilt på specifika avdelningar eller 

sjukhus (Aravaniti et al., 2009; Mosaku & Wallymahmed, 2017). Sjuksköterskornas 

inställning till att patienterna med psykiatrisk sjukdom var uppmärksamhetssökande och 

manipulativa bidrog till att flertalet patienter ej blev tagna på allvar när de sökte somatisk 

vård. 
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Ålder framkom som en av faktorerna som påverkar sjuksköteskans attityd, där de 

sjuksköterskorna med högre ålder uppvisade större stigmatiserande attityder i förhållande till 

de yngre sjuksköterskorna (Ben Natan, Drori & Hochman 2015; Wang et al., 2017). Däremot 

uppfattade yngre sjuksköterskor i högre grad patienter med psykiatrisk sjukdom som mer 

skrämmande än de äldre sjuksköterskorna, vilket kan tyda på att stigmatiseringen även 

förekommer hos yngre sjuksköterskor (Ihalainen Tamlander et al., 2016).  

 

Sjuksköterskor beskrev hur återkommande patienter med psykiatrisk sjukdom åsidosattes för 

istället vilja behandla patienter med allvarliga somatiska sjukdomar (Goode et al., 2014; 

Fokuo et al., 2017). De fördomar och attityder som fortfarande finns inom vården kan leda till 

att patienter med psykiatrisk sjukdom diskrimineras och risken för sämre vård är 

överhängande (Bolton, 2012; Fokuo et al., 2017).   

 

Det har påvisats att manliga och kvinnliga sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

psykiatrisk sjukdom skiljde sig åt (Aravaniti et al., 2009; Wang et al., 2017). Att kvinnor 

uppvisade en högre benägenhet till negativa attityder kan kopplas samma med att kvinnor 

upplevde patienter med psykiatrisk sjukdom som farliga och oförutsägbara, och därför kände 

en rädsla inför att vårda dessa patienter (Fokuo et al., 2017).   

 

Kultur och levnadsvillkor har kunnat påvisas påverka sjuksköterskans attityd till människor 

med psykiatrisk sjukdom. Många sjuksköterskor uppgav att de hade en positiv inställning till 

psykiatrisk sjukdom. Trots det att sjuksköterskorna beskrev en positiv inställning till att vårda 

patienter med psykiatrisk sjukdom uppgav de senare både fördomar och rädsla för dessa 

patienter. 55 procent av deltagarna ansåg att patienter med psykiatrisk sjukdom var en börda 

för samhället och 41 procent ansåg att samhället borde skyddas från dessa individer. De 

samhällsrelaterade åsikterna återspeglas i resultatet av att 84 procent anser att en kvinna är 

dum om hon gifter sig med en man med en bakgrund av psykiatrisk sjukdom (Mosaku & 

Wallymahmed, 2017). Skillnader i attityder relaterade till boendeform har även påvisats. 

Sjuksköterskor som var boende och verksamma på landsbygden visade på mer negativ attityd 

än de som var boende i staden. Men likt tidigare redovisat resultat påverkades attityderna 

positivt av att tidigare besitta erfarenhet av att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom 

(Wang et al. 2017; Arvaniti et al., 2009; Björkman et al., 2008; Ihalainen-Tamlander et al., 

2016; Goode et al., 2014). 
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8.3 Sjuksköterskans upplevelser av hur erfarenheter påverkar vårdandet av patienter 

med psykiatrisk sjukdom 

Sjuksköterskor som hade personlig erfarenhet av psykiatrisk sjukdom uppvisade en mer 

positiv inställning till att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom genom ett öppnare 

förhållningssätt och en ökad förståelse.  När en familjemedlem, släkting eller vän drabbades 

ökade detta medvetenheten kring psykiatrisk sjukdom hos sjuksköterskan. De personliga 

erfarenheter sjuksköterskan förvärvade tog hen med sig i vårdandet och detta bidrog till en 

ökad förståelse och öppenhet, vilket kunde förbättra den vårdande relationen (Waugh et al., 

2017; Arvaniti et al., 2009; Fokuo et al., 2017). Dessa erfarenheter kunde även föra med sig 

en ändrad uppfattning om vem som är mottaglig för psykisk sjukdom och vilken typ av 

individer som drabbas (Waugh et al., 2017).   

 

Sjuksköterskor med erfarenhet av individer med psykiatrisk sjukdom eller som tidigare 

arbetat med patienter med psykiatrisk sjukdom har påvisat besitta mindre stigmatiserande 

attityder då de hade en större förståelse för dessa patienter. Det kan även stärkas då det går att 

påvisa att de erfarenheter som sjuksköterskan inom den psykiatriska vården besitter 

genererar i en mindre fördomsfull uppfattning av patienter med psykiatrisk sjukdom än vad 

sjuksköterskan som ej arbetar inom den psykiatriska vården har. Detta genom levd erfarenhet 

i den kliniska verksamheten (Ben Natan et al., 2015; Wang et al. 2017; Arvaniti et al., 2009; 

Björkman et al., 2008; Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Goode et al., 2014 ). Sjuksköterskor 

som ej besatt erfarenhet av psykiatrisk sjukdom beskrev mer frekvent hur de tyckte synd om 

patienter med psykiatrisk sjukdom och ansåg det påfrestande att tvinga patienten till 

behandling (Bolton, 2012). Kompetens och erfarenhet av att vårda patienter med 

underliggande psykiatrisk sjukdom belystes vara två viktiga faktorer som sjuksköterskor vill 

uppnå för att känna tillfredsställelse i sitt arbete (Kluit et al., 2013; Goode et al., 2014; ).  

 

Yrkeserfarenhet spelar även en roll i inställning gentemot patienter med psykiatrisk sjukdom, 

där det påvisas att frekvent kontakt minskar den negativa inställningen. Nyutexaminerade 

sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet uppgav en positiv inställning till att vårda 

patienter med psykiatrisk sjukdom vilket kan grunda sig i att de ännu ej erhållit negativa 

erfarenheter av att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom. Likaså uppgav sjuksköterskor 

med lång yrkeserfarenhet samma sak då man har kunnat påvisa att regelbunden kontakt med 

patienter med psykiatrisk sjukdom skapar erfarenhet och där med en positivare inställning till 
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att vårda dessa patienter och upprätta en god vårdande relation. (Björkman et al., 2008; Goode 

et al., 2014; Ihalainen-Tamlander et al., 2016).  

 

 

9. Diskussion  

9.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen har författarna diskuterat och reflekterat över den valda metodens 

svagheter och styrkor.  

 

9.2 Sökning- och urvalsförfarande 

För att få en överblick över forskat material som besvarar vårt valda syfte sökte författarna 

underlag i två databaser. Databaserna var; Cinahl och PsycINFO databaserna inriktar sig mot 

Hälso-och vårdvetenskap och detta kan stärka trovärdigheten i studien (Kristensson, 2014). 

Östlundh (2017) skriver att det är ämnesområdet som styr vilka databaser som används. 

Därför valdes databasen PsycINFO då den riktar in sig på psykologi och närliggande 

områden, med anledning av studiens syfte. Databasen Cinahl valdes då den främst riktar in sig 

på omvårdnadsvetenskap, och även detta med anledning av studiens syfte.  

 

Författarna tog kontakt med Linneuniversitetets bibliotekarie för hjälp i sökningen och erhöll 

tips och idéer till sökningen. Detta skriver Willman (2016) är en värdefull tillgång då en 

bibliotekarie kan ge stöttning i sökningen. Författarna provade sig sedan fram och ansåg att 

fritextsökning i olika kombinationer var den teknik som resulterade i ett tillfredsställande 

träffresultat. Styrkan med fritextsökning var att de genererar i ett större antal artiklar, genom 

att öka sökningens känslighet. Däremot skriver Kristensson (2014) att fritextsökning kan 

generera i fler antal artiklar som är inte är relevanta, och att sökningens specificitet minskar, 

därför ska antalet fritextord i sökningen vara så få som möjligt. Författarna inser att 

fritextsökningen var en svaghet i studien med hänsyn till ovanstående mening, men anser att 

sökningen varit grundlig och tillräckligt med resurser har använts. Författarna ansåg även att det 

slutgiltiga sökresultatet fångade de valda problemområdet och var tillfredsställande. Att 

författarna valt att inte använda sig av ämnesord kan ses som en svaghet då sökningens 

specificitet minskar och detta kan resulterat i att relevanta artiklar kan ha fallit bort.     
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I sökningarna som utfördes i databaserna Cinahl och PsycINFO, använde sig författarna inte 

av samma kombinationer av sökord. Detta då det olika databaserna är uppbyggda på olika 

sätt, och det krävs olika sökord och kombinationer beroende vilken databas de söks i 

(Kristensson, 2014). Båda sökningarna utgick dock från nyckelord, synonymer och 

kompletterande ord för att ge sökningarna liknande resultat. Detta kan stärkas då ett flertal 

dubbletter förekommer i båda sökningarna. I databasen Cinahl använde författarna sig av 

trunkering, något som även kunde ha nyttjats i PsycINFO. Detta kan därmed ses som en 

svaghet då ett antal relevanta artiklar kan ha fallit bort.   

 

De inklusionskriterier som användes i sökningarna nyttjades i samtliga databaser. English 

language användes som språkbegränsning då författarnas avsikt var att sortera bort de artiklar 

som var publicerade på språk som ej behärskades vilket kan ha genererat i ett uteslutande av 

relevanta artiklar. Författarna anser dock att resultatet inte har påverkats i någon större 

omfattning då flertalet forskare publicerar sina studier på engelska för att nå ut till den större 

massan (Forsberg & Wengström, 2016). I enlighet med Willman (2016) bör båda författarna 

behärska de språk som skall bearbetas och därmed valdes artiklar skrivna på engelska. Då 

ingen av författarna har engelska som modersmål kan en viss tolkning förekommit och 

påverkat resultatet. Författarna har tillsammans diskuterat översättnings svårigheter, använt 

sig av lexikon och webbaserade lexikon, som är ett webbaserat översättningsverktyg, för att 

undvika risken för feltolkning. I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) valde 

författarna att avgränsa årtalen för att få fram aktuellt material. Därför exkluderades artiklar 

som var publicerade tidigare än 2007. Att avgränsa inom en viss tidsram kan även ses som en 

svaghet då relevant forskning kan komma falla bort.  

 

Författarna har haft svårigheter att finna artiklar där forskningen enbart har inriktat sig på 

grundutbildade sjuksköterskor och har därför manuellt fått sortera ut relevant material. Detta 

kan ses som en svaghet då sökningens specifiket kan ifrågasättas. Författarna ansåg sig dock 

vara grundliga i sitt sökningsförfarande och valda artiklar svarade väl an till studiens 

syfte.  Artiklar som ej gick att läsa i fulltext valdes bort, då författarna gemensamt beslutat att 

enbart använda sig av fulltextartiklar för att underlätta för sig själva och på grund av den 

ekonomiska aspekten. Författarna är väl medvetna om att resultatet kan ha påverkats av detta 

beslut.   
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Författarna valde att använda Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa artiklar (bilaga D, E). Dessa granskningsmallar valdes då författarna ansåg 

dem som lättförståeliga. Detta kan ses som en styrka då författarna ansåg sig besitta 

kompetens till att utföra granskningen på ett korrekt sätt.  Kvalitetsgranskningen har 

genomförts gemensamt av författarna vilket kan ses som en svaghet då trovärdigheten i en 

studie stärks när artiklar har granskats individuellt (Kristensson, 2014). Författarna ansåg 

dock att deras tidigare erfarenheter av kvalitetsgranskning var bristfällig och kände sig därför 

mer bekväma med att utföra den tillsammans. Kristensson (2014) menar även att individens 

förförståelse kan påverka kvalitetsgranskningen, detta anser författarna kunde undvikas då 

granskningen gjordes tillsammans under diskussion. Författarna har tillsammans valt ut elva 

artiklar som ingår i studien, där sju artiklar är kvantitativa och fyra artiklar är kvalitativa. Det 

råder oenighet i forskarvärlden om hur kunskap från kvalitativ och kvantitativ forsknings ska 

kunna inkluderas i samma systematiska litteraturstudie. Däremot kan det vara till en fördel att 

inom hälsoområdet använda sig av de olika forskningsmetoderna för att på detta sätt 

undersöka problemet ur flera perspektiv. Därmed ges en större möjlighet till att förstå 

verkligheten (Axelsson, 2012). Därför anser vi att det är en styrka i studien att både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts. Däremot kan resultatet av analyserade artiklar 

ses som något kort vilket kan härledas till att fler kvantitativa än kvalitativa studier har 

använt. Författarna anser att de kvantitativa studierna ger en tydlig bild över vilka faktorer 

som kan påverka, men saknar den rikliga beskrivningen som de kvalitativa studierna kan 

bidra med. Vi upplevde det svårt att få ett rikare resultat då flertalet artiklar belyste samma 

faktorer. Detta anser vi även kan ses som en styrka då flertalet studier påvisade samma 

resultat.  

 

Studierna är genomförda i Grekland, Israel (1), Sverige (1), England (2), USA (1), Nordirland 

(1), Finland (1), Nederländerna (1), Nigeria(1) och Kina (1). Variationen av länder anser 

författarna ger ett djup i studien då resultatet speglar kulturer och normer i olika länder. 

Däremot kan överförbarheten påverkas av hur olika samhällen och kulturer ser på psykiatrisk 

sjukdom. Utbildningskrav och nivå på utbildningen är även två faktorer som kan variera 

beroende på landets lagar och regler. De kulturella skillnader som finns mellan de länder där 

studierna är utförda anser författarna ej påverkat resultatet då studierna påvisar liknande 

resultat. 
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Inom forskning syftar förförståelse till huruvida forskaren besitter tidigare kunskap inom det 

valda området som skall studeras. Redan innan forskaren påbörjar sin forskning vet eller tror 

hen något om fenomenet/objektet. Förförståelse kan även ses som erfarenheter och 

värderingar som påverkar hur forskaren uppfattar fenomen/objekt. Insikter kring hur 

förförståelsen kan påverka forskningen medför en viktig aspekt kring hur forskaren redovisar 

och reflekterar kring sin egen erfarenhet i syfte att stärka pålitligheten i studien. Genom att 

öppet redovisa sin förförståelse påvisar forskaren att slutsatserna i studien speglar det 

huvudsakliga resultatet och inget annat. Forskaren ger även möjligheter för läsaren att 

reflektera kring hur forskningsresultatet har påverkats av forskarens förförståelse eller inte 

(Priebe & Landström, 2017). I enlighet med det Priebe och Landström (2017)  vill vi beskriva 

vad vi hade för tidigare erfarenheter och värderingar kring psykiatrisk sjukdom. Detta för att 

stärka trovärdigheten och påvisa att författarnas egen förförståelse inte påverkat resultatet av 

litteraturstudien. Båda författarna har personliga erfarenheter kring psykiatrisk sjukdom. Vi 

anser att samhällets bild, och framför allt medias bild av hur psykiatrisk sjukdom framställs 

har påverkat de föreställningar vi hade. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) var i 

termin fyra förlagd fem veckor inom den psykiatriska vården. Den psykiatriska placeringen 

har upplevts påverka våra fördomar och inställning kring psykiatrisk sjukdom på ett positivt 

sätt. Värderingar, föreställningar och erfarenheter har författarna satt inom parentes för att de 

inte ska påverka resultatet av arbetet. Vi har genom alla delar i arbetet diskuterat och gjort 

varandra uppmärksamma på våra egna föreställningar för att på ett så sanningsenligt sätt som 

möjligt kunna presentera vårt arbete.     

 

9.3 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka de faktorer som kan påverka den vårdande relationen 

mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och sjuksköterskan inom den somatiska vården. I 

resultatet framgår tre faktorer som vi diskuterar nedan. Faktorerna var; Sjuksköterskans 

teoretiska kunskap kring psykiatrisk sjukdom, Sjuksköterskans attityd till patienter med 

psykiatrisk sjukdom, Sjuksköterskans upplevelse av hur erfarenhet påverkar vårdandet av 

patienter med psykiatrisk sjukdom. Den teoretiska referensramen “vårdande relation” har legat 

till grund för följande diskussioner.   
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9.3.1 Sjuksköterskans teoretiska kunskap kring psykiatrisk sjukdom 

Det är tydligt hur det är sjuksköterskans upplevda brist på kunskap och utbildning som 

påverkar bemötande av patienter med psykiatrisk sjukdom och därmed den vårdande 

relationen. Trots att denna brist på kunskap och utbildning är så tydlig framkommer det i inga 

av artiklarna att sjuksköterskorna har blivit erbjudna internutbildning eller dylikt. I ett Sverige 

där psykisk ohälsa breder ut sig i samhället och går lägre ner i åldrarna är det av stor vikt att 

sjuksköterskan erhåller den kompetens och utbildning som krävs för skapa en vårdande 

relation och på ett personcentrerat och respektfullt sätt bemöta och vårda patienter med 

psykiatrisk ohälsa (Hedelin et al., 2014; Göransson 2011; Sveriges Kommuner & Landsting 

[SKL], 2017). Vi har läst Sveriges Kommuner och Landstings handlingsplan för psykisk hälsa 

och förstått att utbildning är något som ska prioriteras. Däremot var det svårt att rent praktiskt 

kunna utröna vad bland annat specifika lasarett och vårdcentralen hade för handlingsplaner 

och utbildningar just inom området psykiatri. Men att det satsas pengar för att främja den 

psykiska ohälsan genom bland annat utbildning anser vi är ett steg i rätt riktning. Speciellt 

med tanke på att psykisk ohälsa år 2030 kommer vara det mest framträdande 

folkhälsoproblemet, detta gäller inte enbart Sverige utan även runt om i världen (SKL, 2017; 

World Health Organization [WHO], 2013).  

 

Reed och Fitzgerald (2005) beskriver hur ett lokalt psykiatriskt team på ett sjukhus i 

Australien utbildade kollegor inom psykiatrisk omvårdnad. Detta resulterade i att de utbildade 

sjuksköterskorna upplevde mindre rädsla och oro och detta påverkade den vårdande relationen 

på ett positivt sätt. Även stödet från det psykiatriska teamet skapade ett lugn hos 

sjuksköterskorna som då upplevde att det hade kontroll över situationen. Upplevelsen av att 

man besitter den kunskap som krävs för att kunna utföra en god omvårdnad skapar en 

tillfredsställelse hos sjuksköterskan. Interaktion med patienter med psykiatrisk sjukdom har 

påvisats skapa positiva attityder och som därmed ger goda erfarenheter som sedan kan 

avspeglas på att den vårdande relationen blir tillfredsställande. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att sjuksköterskan personligen ansvarar för att 

införskaffa sig ny kunskap för att på detta sätt behålla sin kompetens i yrket. Vi anser att i 

enlighet med vad Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver så bör sjuksköterskan sträva 

efter att införskaffa sig den kunskap och utbildning inom området psykiatri som krävs för att 

kunna möta och vårda dessa patienter på lika villkor och skapa en god vårdande relation. En 

av anledningarna till att sjuksköterskor inte införskaffar sig denna kunskap kan vara att den ej 
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erbjuds inom vården, eller att det anses att utbildning eller kunskap bör införskaffas utanför 

arbetet, det vill säga på sjuksköterskans fritid. Likt ovan beskrivit är sjuksköterskan själv 

ansvarig för att införskaffa sig kunskap, men problematiken ligger i när denna kunskap ska 

införskaffas. Vi anser att om sjuksköterskan hade blivit erbjuden internutbildning, kurser, 

webbaserad utbildning, scenarioträning och föreläsningar på betald arbetstid hade detta 

kunnat bidra till ett större intresse av att lära sig mer kring psykiatrisk ohälsa. Bland annat så 

erbjuder Kunskapsguiden (2017) webbutbildning i grundläggande psykiatri, genom bland 

annat föreläsningar av experter inom olika psykiatriska områden samt faktablad. 

Webbutbildningen är utformad och anpassad för personal som arbetar inom vård och hälsa. 

Detta kan vara ett alternativ till internutbildning då tjänsten är webbaserad och kan utnyttjas 

när det passar. Däremot är tjänsten inte kostnadsfri, utan för att få tillgång till materialet 

behöver en avgift betalas in. Utgivare är Socialstyrelsen i samverkan med bland annat 

Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting. Ett alternativ kan vara att 

Sveriges kommuner och landsting köper in denna tjänst och erbjuder anställda denna 

webbutbildning gratis till personal som kommer i kontakt med psykiatrisk ohälsa. Utanför 

Sverige kan webbaserad utbildning även ses som ett alternativ till internutbildning och kurser, 

däremot har vi haft svårt med att hitta utländska webbsidor som erbjuder detta. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver om livsvärld och med livsvärld menas den värld 

människan lever i och befinner sig i. Livsvärlden är personlig men kan även delas med andra, 

och det är i denna värld vi får våra föreställningar. Detta tolkar vi som att samhället vi lever i 

är en del av livsvärlden och föreställningarna samhället har kring psykiatrisk sjukdom 

påverkar livsvärlden. Sjuksköterskan delar till viss del de föreställningar och fördomar som 

samhället har kring psykiatrisk ohälsa och individer med psykiatrisk sjukdom (Lethoba, 

Netswera & Rankhumise, 2006). Därför anser vi att samhällets bild av psykiatrisk sjukdom 

och ohälsa måste förändra först. Vi menar därför att utbildning i samhället kan vara en ännu 

viktigare aspekt till förändring än om utbildningen bara sker inom vården. Saridi, Kordosi och 

Souliotis (2015) skriver att för att kunna förebygga fördomar och föreställningar ohälsa bör 

samhället medvetenhet kring psykiatrisk ohälsa uppmärksammas och flera olika förebyggande 

förslags ges, bland annat att en korrekt bild kring psykiatrisk sjukdom ska spridas i samhället 

genom information och utbildning. Vi anser däremot att det finns svårigheter att förändra en 

bild som redan finns och därför menar vi att utbildning inom området psykiatri bör starta ännu 

tidigare i åldrarna, kanske redan i lågstadieåldern. Förstås på en anpassad nivå i förhållande 

till ålder. Vi menar att genom att tidigt i åldrarna erhålla kunskap och framförallt prata om 
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psykisk ohälsa förhoppningsvis kunna minska de negativa attityderna och den felaktiga bilden 

som finns kring personer med psykiatrisk sjukdom. På lång sikt hoppas vi således att 

kommande generationer har en annan bild av psykisk ohälsa än den som finns i dagens 

samhälle. När denna grupp senare blir yrkesverksamma, i bland annat vården, hoppas vi att 

deras bild av psykisk ohälsa är mer positiv. Detta resonemang stärks av Corrigan och Watson 

(2007) som skriver att barn är en viktig målgrupp för en förändring av synen på psykiatrisk 

ohälsa. 

 

9.3.2 Sjuksköterskans attityd till patienter med psykiatrisk sjukdom 

Många sjuksköterskor uppgav att det hade negativa attityder till att vårda patienter med 

psykiatrisk sjukdom och de inte förtjänade samma vård som patienter utan psykiatriska 

sjukdomar. Detta är inte i enlighet med professionens riktlinjer, där alla har rätt till jämlik och 

god vård. Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient ska kännetecknas av 

sjuksköterskans professionalitet och engagemang till att vilja vårda. Fokus bör därför ligga på 

patienten och dennes behov av vård. För att sjuksköterskan skall kunna erbjuda en god och 

närvarande vård använder hen sig av sina personliga kunskaper och erfarenheter (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Detta kan komma att bli problematiskt om sjuksköterskan besitter negativa 

attityder och fördomar kring psykiatrisk sjukdom. Saknas också erfarenhet och utbildning kan 

den vårdande relationen till patienter med psykiatrisk sjukdom övergå till en icke vårdande 

relation. Flertalet sjuksköterskor redovisar för ett dömande och en rädsla när patienten har 

anteckningar i sin journal kring psykiatrisk sjukdom eller en historia av psykisk ohälsa. 

Fördomar om att patienter med psykiatrisk sjukdom skulle vara utåtagerande och svåra att 

konversera med och därmed är i behov av att ha vårdpersonal från den psykiatriska vården 

eller närvaro av vakter förekommer (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O'Mahony, R, 2012). 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan bibehålla ett professionellt förhållningssätt i dessa 

situationer och bortse från sina föreställningar om hur patienten kan komma bete sig. Detta för 

att kunna skapa en förståelse för patienten och därmed kunna skapa en god vårdrelation 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  Reed och Fitzgerald (2005) beskriver att 50 procent av 

deltagarna uttryckte negativa attityder kring patienter med psykiatrisk sjukdom. Flera 

sjuksköterskor uttryckte en motvillighet till att vårda patienter med psykiatrisk sjukdom och 

om de hade haft möjligheten att välja hade de inte vårdat dessa patienter. De ansåg att det inte 

tillhörde deras yrkesroll, att de var obekväma och saknade kompetens vilket genererade i de 

negativa attityderna. Sjuksköterskorna beskrev även hur de upplevde att patienter med 

psykiatrisk sjukdom ej visade uppskattning för den vård de fick och därmed förstärktes även 
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sjuksköterskornas negativa attityd. Rädsla anses vara en bidragande orsak till att de negativa 

attityderna utvecklas. Ottosson och Ottosson (2007) beskriver relationen mellan sjuksköterska 

och patient ej är jämställd, utan att sjuksköterskan besitter en maktposition medan patienten är 

i en beroendeställning. Vården är ofta inriktad på att diagnostisera och att bota, vilket kan bli 

problematiskt då psykiatriska sjukdomar sällan botas utan endast lindras. Därmed kan den 

sjukdomsorienterade vården som sjuksköterskan inom den somatiska vården mer frekvent 

arbetar med skapa en bristande vårdrelation då patienter med psykiatrisk sjukdom är i behov 

av en mer personcentrerad vård. 

 

Det kunde påvisas skillnader i attityden gentemot patienter med psykiatrisk sjukdom beroende 

på om sjuksköterskan var kvinnlig eller manlig. I tidigare redovisat resultat påvisades att 

kvinnliga sjuksköterskor besatt en mer negativ attityd än vad de manliga sjuksköterskorna 

gjorde. Detta hänvisat till att de besatt negativa erfarenheter. Däremot beskrev Hansson 

(2010) hur svenska män i allmänhet besatt en mer negativ attityd till personer med psykiatrisk 

sjukdom. Männen hade mindre tolerans, ansåg att psykiatrisk sjukdom ej gick att jämföra med 

fysisk sjukdom och att de var mer uteslutande mot dessa individer. Detta förklaras genom att 

kvinnor i större grad hade erfarenheter av psykiatrisk sjukdom, antingen genom vänskap eller 

arbete. Kvinnorna besatt även större kunskap kring psykiatriska sjukdomar och hade en större 

tilltro till de behandlingar som samhället erbjuder vilket kan påverka den mer positiva 

attityden.   

 

9.3.3 Sjuksköterskans upplevelse av hur erfarenheter påverkar vårdandet av patienter 

med psykiatrisk sjukdom 

Personlig erfarenhet av psykiatrisk sjukdom och tidigare erfarenhet av att vårda patienter med 

psykiatrisk sjukdom har i resultatet kunnat påvisas vara två avgörande faktorer för att kunna 

skapa en god vårdande relation. De sjuksköterskors som hade tidigare erfarenhet påvisade en 

mer positiv attityd till psykiatrisk sjukdom och till patienter med psykiatrisk sjukdom. 

Walters, Raven, Rosenthal, Russell, Humphrey och Buszewicz (2007) undersökte 

sjuksköterskestudenter, deras handledare och patienter under en tvåårsperiod för att följa hur 

och om deras attityder och fördomar förändrades i och med VFU på en psykiatrisk 

sjukvårdsavdelning. Studenternas handledare påvisade och belyste vikten av att få lära och 

visa sjuksköterskestudenterna den psykiatriska vården. Flertalet av handledarna beskrev 

vikten av att få se att personer med psykiatrisk sjukdom lever normala liv och på så sätt kunna 

motarbeta den stigmatisering som idag finns i samhället. Studenterna beskrev hur de 
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utvecklades av den personliga kontakten med patienterna likväl uttryckte patienterna en 

tacksamhet att få berätta om hur de psykiatrisk sjukdomen påverkade deras liv. Detta 

tillsammans påvisar en uppbyggnad av positivare attityder och minskade fördomar gentemot 

psykiatrisk sjukdom. Genom VFU ges sjuksköterskestudenter erfarenhet och utbildning som 

kan komma att påverka kommande vårdrelationen till patienter med psykiatrisk sjukdom. 

 

Sjuksköterskestudenterna beskrivs behöva utveckla sin kommunikationsförmåga för att kunna 

bemöta denna patientgrupp på ett bra sätt och därmed kunna upprätta en god vårdrelation. Det 

kan ses problematisk då flertalet av studenter beskriver hur äldre sjuksköterskor använder ett 

stigmatiserande språk kring patienter med psykiatrisk sjukdom. Patienter med psykiatrisk 

sjukdom benämndes som galna, irriterande och uppmärksamhetssökande vilket studenterna 

anser påverkar interaktionen och där mer sprider negativa attityder och fördomar kring 

patienter med psykiatrisk sjukdom (Fokou et al. 2017). Det stigmatiserade språket genererar 

både till stigmatisering av psykiatrisk sjukdom men även till att kommunikationen i den 

vårdande relationen brister vilket kommer avspegla sig i den vårdande relationen.  

 

Att sjuksköterskestudenternas attityd och fördomar påverkas av VFU är tydligt. Erfarenheten 

som införskaffas påverkar dem positivt och minskar stigmatiseringen kring psykiatriska 

sjukdomar (Walters et al. 2007; Markström, Gyllensten, Bejerholm, Björkman, Brunt, 

Hansson & Eklund, 2009).  

 

 

10. Slutsats 

Resultatet av denna litteraturstudie påvisar att faktorerna kunskap, attityd och erfarenhet 

påverkar den vårdande relationen mellan patienter med psykiatrisk sjukdom och 

sjuksköterskan. Om sjuksköterskan ska kunna bemöta och vårda dessa patienter i enlighet 

med de riktlinjer och värdegrund professionen vilar på krävs en förändring i attityd och 

tillgänglighet till utbildning. En förändring och utveckling av samhällets syn på psykisk 

ohälsa och individer med psykiatrisk sjukdom är nödvändig. Den stigmatisering som idag 

råder påverkar utvecklingen av negativa attityder och fördomar. Det har visat sig att 

sjuksköterskan i viss mån speglar den bild samhället har av psykisk ohälsa och individer med 

psykiatrisk sjukdom och detta kan påverka hur den vårdande relationen mellan patient och 

sjuksköterska utvecklas. Det framgår tydligt att det finns en osäkerhet i hur man skall bemöta 
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och vårda patienter med psykiatrisk sjukdom. Sjuksköterskorna efterfrågar teoretisk kunskap 

men även klinisk utbildning för att på så sätt skapa erfarenhet kring bemötande av patienter 

med psykiatrisk sjukdom. Att erbjuda sjuksköterskor utbildning kan innebära att fördomar 

raseras och på så sätt ökar chansen till att utveckla en god vårdrelation. För att kunna tillämpa 

ett professionellt förhållningssätt behöver sjuksköterskan se bortom sina föreställningar och se 

patienten som en individ, och inte sin sjukdom.  

 

 

11. Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie visade att behovet av kunskap var en av de faktorer som sjuksköterskan 

ansåg var av störst betydelse i vårdandet av patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk 

vård. Därför anser vi att genom internutbildning, föreläsningar, webbutbildning och klinisk 

träning utöka sjuksköterskans kompetens och erfarenheter. Detta skapar förutsättningar för ett 

bättre bemötande gentemot patienten och kan även leda till att sjuksköterskan känner sig 

säkrare i sin roll som vårdgivare för dessa patienter. Vi anser även att den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatri bör vara obligatorisk på samtliga högskolor 

och universitet inom Sverige. Detta i syfte att förändra den bild som samhället ofta skildrar av 

psykisk ohälsa och individer med psykiatrisk sjukdom.   

 

 

12. Förslag på vidare forskning   

Vi har under arbetets gång haft svårigheter med att hitta artiklar som enbart inriktar sig på 

sjuksköterskor som inte arbetar inom psykiatri och deras åsikter kring att vårda en patient med 

psykiatrisk sjukdom. Därför anser vi att forskning kring detta är nödvändig i syfte att 

uppmärksamma sjuksköterskan på hens inställning. För att få en bättre insikt kring hur 

bemötandet påverkar patienten anser vi även att forskning utifrån patienten perspektiv hade 

varit intressant för att se hur deras erfarenheter stämmer överens med sjuksköterskan 
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Bekvämlighetsurval där 

361 anställda deltog samt 
ett stratifierat urval där 

239 studenter deltog.  

Analys: 
Multivariat 

regressionsanalys 

Resultatet påvisade  skillnader i attityder mellan de olika 

yrkesgrupperna och även graden av utbildning. 

Grad 1 

2 Ben Natan, M., 

Drori, T., & 

Hochman, O. 
(2015)  

Israel 

Archives of Psychiatric 

Nursing Associative stigma 

related to psychiatric nursing 
within the nursing profession 

Att jämföra 

psykiatrisjuksköterskor med icke 

psykiatriska sjuksköterskor 
påverkan av stigmatisering kring 

psykiatrisk sjukdom 

Metod:  
Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Data 
samlades in via 

frågeformulär. 

Urval: 
Bekvämlighetsurval. 

216 sjuksköterskor 

deltog. 

Analys: 
Multivariat 
regressionsanalys.  

Resultatet påvisade att stigma var mer utbrett hos den icke 

psykiatriska sjuksköterskan än hos den psykiatriska. Dock 

påvisar studien att stigma förekommer i båda yrkesgrupperna.  
Studien visade därtill att yngre icke-psykiatriska 

sjuksköterskor uppvisade en positiv attityd gentemot patienter 

med psykiatrisk sjukdom.  

Grad 2 

3 Björkman, T., 
Angelman, T., & 

Jönsson, M. (2008) 

Sverige  
 

Scandinavian Journal 
of Caring Science: 

Attitudes towards 

people with mental 
illness: a crosssectional 

study among 

nursing staff in 
psychiatric and 

somatic care 

 

Att undersöka attityder mot 
psykisk sjukdom och personer med 

psykisk sjukdom bland 

vårdpersonal som arbetar inom 
somatisk eller psykiatrisk vård. 

 

 
 

Metod: 
Kvalitativ 

tvärsnittsstudie. Data 

samlades in via 
frågeformulär. 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 120 
sjuksköterskor och 

undersköterskor deltog i 

studien 
Analys: 

Stegvis multipel 

regressionsanalys  

Resultatet påvisade att vårdpersonal inom den somatiska 
vården besatt en mer negativ attityd gentemot patienter med 

psykiatrisk sjukdom än motsvarigheten inom den psykiatriska 

vården.  

Grad 1 



 
 

4 Bolton, J.  
(2012) 

England 

The Psychiatrist:  'We've got 
another one for you!' liaison 

psychiatry’s experience of 

stigma towards patients with 
mental illness and mental 

health professionals. 

Att undersöka språkets betydelse 
för stigmatisering kring patienter 

med psykiatrisk sjukdom och 

attityder mot psykiatrisk 
vårdpersonal.  

Metod:  
Kvantitativ longitudinell 

studie. Data samlades in 

via frågeformulär.  

Urval:  
Snöbollsurval där 72 

respondenter deltog.  
Analys: Semikvantitativ 

analys 

Resultatet påvisade att personalen som arbetar inom psykiatrin 
upplever   negativa attityder samt nedvärderande språk mot 

patienter som lider av psykiatrisk sjukdom hos den icke 

psykiatriska sjuksköterskan.  

Grad 2  

5 Fokuo, J., Goldrick, 

V., Rossetti, J., 

Wahlstrom, C., 
Kocurek, C., 

Larson, J., & 

Corrigan, P. (2017). 
USA 

Community Mental Health 

Journal - Decreasing the 

Stigma of Mental Illness 
Through a Student-Nurse 

Mentoring Program: A 

Qualitative Study 
 

Att undersöka hur ett 

mentorprogram mellan 

sjuksköterskestudenter och 
personer med psykiatrisk sjukdom 

kan förebygga stigma och negativa 

attityder till psykiatrisk sjukdom  

Metod: 
Kvalitativ metod. Data 

samlades in via 
fokusgrupper.  

Urval: 
Homogent urval där 70 
informanter deltog. 

Analys: 

Latent innehållsanalys  
 

Resultatet påvisade att ett mentorprogram mellan 

sjuksköterskestudenter och psykiatriskt sjuka kan stärka 

bekräfta attityder och minska stigmatisering.  

Grad 1 

 

 

6 Goode, D., Melby, 
V., & Ryan, A. 

(2014). 

NordIrland   

Emergency Nurse: 
Management of patients with 

mental health needs. 

Att undersöka kunskap och 
erfarenheter av att vårda/bemöta 

personer med psykiatrisk sjukdom 

i multidisciplinära team på 

akutvårdsavdelning  

Metod:  
Kvalitativ metod. Data 

samlades in via  

semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: Ändamålsenligt 

urval där 19 informanter 
deltog. 

Analys: Latent 

innehållsanalys 

Resultatet påvisade att personalen inom de multidisciplinära 
teamen uttryckte att de hade ett behov av mer kunskap, 

utbildning och träning gällande omhändertagandet av patienter 

med psykiatrisk sjukdom   

Grad 2  

7  Ihalainen‐
Tamlander, N., 

Vähäniemi, A., 
Löyttyniemi, E., 

Suominen, T., & 

Välimäki, M. 
(2016)  

Finland 

 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing: 
Stigmatizing attitudes in nurses 

towards people with mental 

illness: A cross‐sectional study 
in primary settings in finland  

Att beskriva sjuksköterskors 

attityder mot individer med 
psykiatrisk sjukdom inom 

primärvården samt undersöka 

faktorer som påverkar dessa 
attityder.  

Metod: 
Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. Data 

samlades in via 

frågeformulär.   

Urval: 
Bekvämlighetsurval där 

218 sjuksköterskor 
deltog. 

Analys: Deskriptiv 

statistik och multivariat 
korrelationsanalys 

Resultatet påvisade en övervägande positiv inställning till 

patienter med psykiatrisk sjukdom hos sjuksköterskor inom 
primärvården. Dock framhölls att yngre sjuksköterskor 

upplevde rädsla för patienter med psykiatrisk sjukdom.     

Grad 1 



 
 

8 Kluit, M. d., 
Goossens, P. J., & 

Leeuw, J. d. (2013) 

Nederländerna 
 

Issues In Mental Health 
Nursing: Attitude 

Disentangled: A Cross-

Sectional Study into the 
Factors Underlying Attitudes 

of Nurses in Dutch 

Rehabilitation Centers toward 
Patients with Comorbid Mental 

Illness 

Att undersöka faktorer som ligger 
till grund för sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter som 

lider av en psykiatrisk sjukdom 
samtidigt som de vårdades på en 

rehabiliteringsavdelning.  

Metod: Kvantitativ 
metod. En explorativ 

tvärsnittsstudie. Data 

samlades in via 
frågeformulär. 

Urval: Stratifierat urval 

där 353 sjuksköterskor 
deltog. 

Analys: Multipel 

regressionsanalys 

Resultatet påvisade att de bakomliggande faktorer som 
påverkade sjuksköterskors attityder var tidigare erfarenhet, 

kompetens, stöd, vidare utbildning och personliga egenskaper 

Grad 1 

9 Mosaku, K., & 

Wallymahmed, A. 
(2017) 

Nigeria 

Community Mental Health 

Journal: Attitudes of Primary 
Care Health Workers Towards 

Mental Health Patients: A 

Cross-Sectional Study in Osun 
State, Nigeria.  

Att undersöka attityder hos 

primärvårds personal och faktorer 
kopplade till dessa attityder för att 

kunna utforma ett program som 

syftar till att förbättra attityderna 
mot individer med psykiatrisk 

sjukdom.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Data 
samlades in via 

frågeformulär. 

Urval: Klusterurval där 
100 primärvårdsanställda 

deltog 

Analys: 
Deskriptiv och 

inferentiell statistik 

Resultatet påvisade att primärvårds personal alltjämt upplever 

skilda känslor i vårdandet av psykiatriska patienter.    

Grad 1 

10 Wang, Y., Wang, 

X., Zhang, W., 

Liang, X., Tian, D., 
& Qu, Z. (2017)  

Kina 

BMC Psychiatry: Risk factors 

of the stigma towards 

psychiatric patients among 
primary healthcare workers in 

china: A county study.  

Att undersöka riskfaktorer 

kopplade till stigmatisering av 

patienter med psykiatrisk sjukdom 
inom primärvården.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. Data 

samlades in via 
frågeformulär. 

Urval: Klusterurval där 

395 primärvårds anställda 
deltog.  

Analys: Bivariat-  och 

regressionsanalys  

Resultatet påvisade att faktorer som påverkade 

stigmatiseringen var bland annat massmedia, 

arbetslivserfarenhet inom psykiatrin avdelningar samt graden 
av kontakt med psykiatriska patienter.  

Grad 1  

11  Waugh, W., 

Lethem, C., 
Sherring, S., & 

Henderson, C. 

(2017)  

England 

Journal of Mental Health: 

Exploring experiences of and 
attitudes towards mental illness 

and disclosure amongst health 

care professionals: a qualitative 

study. 

 

Att utforska vårdpersonalens 

erfarenheter av och attityder mot 
psykiatrisk sjukdom och kollegor 

som lider av psykiatrisk sjukdom 

Metod: 
Kvalitativ explorativ 
studie. Data samlades in 

via semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval:  
Ändamålsenligt urval där 

24 anställda på NHS 
(National Health 

Service)deltog. Analys: 

Latent innehållsanalys 

Resultatet påvisade att de anställda deltog till stigmatisering 

kring psykiatrisk sjukdom. Erfarenhet av psykiatrisk sjukdom 
visades vara attitydförändrande. 

Grad 2  
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