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Abstrakt 

Bakgrund: Personer med en psykisk sjukdom dör betydligt tidigare än personer som inte har en psykisk 

sjukdom. Detta sker ofta i somatiska sjukdomar såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar och från 

trauma av våld och olyckor. De drabbas frekventare och oftare mer allvarligt än individer utan psykisk 

sjukdom och riskerar att få en längre vårdtid och sämre utfall.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors förhållningsätt i omvårdnad av patienter med somatiska 

sjukdomar med en samsjuklighet av psykisk sjukdom. 

Metod: Nio vetenskapliga artiklar, funna i databaserna Cinahl och PsycInfo har kvalitetsgranskats och 

analyserats med en metod för kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskors förhållningssätt i omvårdnaden av patienter med somatiska sjukdom med en 

samsjuklighet i psykisk sjukdom redovisas i kategorierna Behov av ytterligare kunskap, Rädsla och oro 

och Avståndstagande förhållningssätt. 

Slutsats: Slutsatsen i denna litteraturöversikt är att sjuksköterskan behöver mer kunskap för att kunna 

vårda patienter med en samsjuklighet. Sjuksköterskorna inom somatisk respektive psykiatrisk vård 

behöver mer kunskap inom varandras område. Med den utökade kunskapen om samsjuklighet och 

varandras vård blir sjuksköterskan bättre förbered för de nya krav som ställs. 

Klinisk implikation: Internutbildning behövs för att öka kompetens och trygghet hos sjuksköterskor som 

vårdar patienter med somatiska sjukdomar och samsjuklighet i psykisk sjukdom. Kommunikationskanaler 

mellan den somatiska och psykiatriska vården bör skapas för att möjliggöra konsultation mellan 

klinikerna. 

Nyckelord 

Somatisk sjukdom, Psykisk sjukdom, Samsjuklighet, Sjuksköterska, Erfarenhet, 

Kunskap, Förhållningsätt 

 

Tack 

Vårt varmaste tack till vår handledare Annette Danielsson som stått ut med våra frågor 

och svarat på alla våra mejl.  
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1 Inledning 

Vi har under vår tid på verksamhetsförlagd utbildning erfarit att patienter som vårdas 

för en somatisk sjukdom och har en psykisk sjukdom har svårare att få likvärdig vård än 

patienter med samma somatiska sjukdom utan en psykisk sjukdom. Erfarenheten vi fått 

är att patienter som har en psykisk sjukdom behandlas annorlunda i vården, till exempel 

genom att personen har svårigheter att kommunicera sin situation till vårdpersonalen. 

Vår erfarenhet är också att det tycks saknas kompetens i respektive områden hos 

sjuksköterskor inom den somatiska och psykiatriska sjukvården om samsjuklighet. Vi 

har även upplevt att attityden mot patienter med en psykisk sjukdom oftast är mer 

negativ än mot patienter med en somatisk sjukdom. Detta gjorde att vi blev intresserade 

att undersöka sjuksköterskans förhållningsätt till att vårda patienter med somatiska 

sjukdomar och samsjuklighet av psykisk sjukdom.  

2 Bakgrund 

Antalet personer med psykisk sjukdom och beteendestörningar ökade i Sverige mellan 

2010 – 2016 med ungefär 96 000 personer (Socialstyrelsen, 2017). Detta medför också 

en ökning av patienter med en psykisk sjukdom inom den somatiska vården, vilket i sin 

tur ställer högre krav på sjuksköterskorna. I en studie som påvisade ett samband av att 

en individ har en psykisk sjukdom och förhöjd mortalitet påvisades det också att 

somatisk sjukdom oftast är orsaken till den förhöjda mortaliteten (Nordentoft, et al., 

2013). När Björkenstam, Björkenstam, Holm, Gerdin och Ekselius (2015) gör en 

jämförande studie mellan personer med och utan psykisk sjukdom så tydliggörs det att 

personer med psykisk sjukdom dör tidigare än personer utan psykisk sjukdom i samma 

somatiska sjukdom. Livskvalitén hos en individ med psykisk sjukdom kan då vara 

försämrad med tanke på att det förekommer somatiska sjukdomar i en högre grad hos 

dessa individer. Det kan till exempel bero på en ohälsosam livsstil (Filipčić, et al., 2016). 

Sammantaget visar detta på att det förekommer en ojämlik vård av somatiska sjukdomar 

mellan patienter som har en psykisk sjukdom och de som inte har en psykisk sjukdom, 

vilket också framkom i en studie av van Hasselt et al. (2013). 

2.1 Somatiska och psykiatriska sjukdomar  

Vid somatisk vård är det kroppens sjukdomar som står i fokus. Vården inriktar sig mot 

patologiska tillstånd i kroppen som hjärt- och kärlsjukdomar, gastrointestinala 
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sjukdomar, neurologiska sjukdomar med mera. Patologiska tillstånd i kroppen är när 

vävnad, organ eller system utsätts för förändringar som är skadliga för människan och 

orsakar sjukdom (Strayer & Rubin, 2013; Brehamer-Andersson, 2011). 

Vid psykiatrisk vård är fokus på människans mentala tillstånd och sjukdomar som till 

exempel depression, ätstörningar och beteendestörningar (Allgulander, 2014). I vården 

av psykiska sjukdomar, där relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkar 

möjligheten till en lyckad omvårdnad, ställs andra krav på sjuksköterskan jämfört med 

vid vård av somatiska sjukdomar. Kravet på att sjuksköterskan ska kunna skapa en 

vårdande relation med patienten blir extra tydligt. 

Då en individ lider av två eller flera sjukdomar som påverkar varandra benämns detta 

som samsjuklighet. Samsjuklighet mellan somatiska och psykiska sjukdomar 

förekommer i hög utsträckning hos dessa individet (Madarasz, et al., 2012). 

2.2 Samsjuklighet 

Personer som lever med en psykisk sjukdom har en lägre livskvalité och får en ökad risk 

för samsjuklighet med somatiska sjukdomar (Zolnierek, 2009). För personer med denna 

typ av samsjuklighet ökar risken till sämre livskvalité både utifrån ett somatiskt och 

psykiskt perspektiv (Baumeister, Balke, & Härter, 2005). Samtidigt får de somatiska 

sjukdomarna ett förvärrat förlopp, framförallt blir det extra tydligt när den psykiska 

sjukdomen är någon av psykossjukdomarna  (Lundin, et al., 2016). Dessa personer är 

också överrepresenterade i gruppen långtidssjukskrivna (Salmi, et al., 2009). Det har 

också framkommit att när personer med psykisk sjukdom drabbas av till exempel 

trauman som brännskador får de både allvarligare skador samt ökad risk för 

komplikationer och därmed längre vårdtid (Hudson, Al Youha, Samargandi, & Paletz, 

2017).  

 Vid omvårdnad av patienter med somatiska och psykiska sjukdomar är det 

samsjukligheten som måste stå i fokus inte varje sjukdom var för sig. Patientens känsla 

av hur det är att leva med samsjukligheten måste tas i akt för att kunna främja patientens 

hälsa (Baumeister, Balke, & Härter, 2005).  
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2.3 Omvårdnad av patienter med somatisk sjukdom med 

samsjuklighet av psykisk sjukdom 

Den yrkesgrupp inom vården som har det främsta ansvaret för omvårdanden av 

patienter är sjuksköterskan. I sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2017) framhålls det att 

sjuksköterskor ska tillhanda hålla vård till alla människor oberoende av etnisk 

tillhörighet, sexualitet, ålder, könstillhörighet, tidigare sjukdomar, funktionsnedsättning, 

med mera.  

Många sjuksköterskor känner att de inte har kompetens att vårda patienter med 

samsjuklighet av somatiska och psykiska sjukdomar. Det framgår att de kan sakna 

tillräckligt självförtroende i att kunna ge dessa patienterna en adekvat vård. Det 

förekommer också ett negativt förhållningssätt till patienter med psykisk sjukdom hos 

en del av de sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården. Dessa tre faktorer 

kan påverka att vården av den somatiska sjukdomen hos patienter med en samsjuklighet 

i psykisk sjukdom blir försämrad (Zolnierek, 2009; van Hasselt, et al., 2013).   

Om sjuksköterskan medverkar medvetet eller omedvetet till att patienter med en 

samsjuklighet av somatisk och psykisk sjukdom får en sämre omvårdnad än andra 

patienter strider detta mot sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2017). 

Sjuksköterskans förhållningsätt till en patient och attityd till en patients sjukdom 

påverkar sjuksköterskans första möte med en patient (Van der Kluit, Goossens, & de 

Leeuw, 2013). För att kunna säkerställa en god omvårdnad behöver sjuksköterksan se 

patienten som en helhet (Baumeister, Balke, & Härter, 2005). Sjuksköterskor kommer i 

kontakt med individer som har en somatisk och psykiatrisk samsjuklighet. Vid 

omvårdnad av patienter med denna problematik måste både den somatiska sjukdomen 

och den psykiatriska sjukdomen beaktas (Zolnierek, 2009; Van der Kluit & Goossens, 

Factors Influencing Attitudes of Nurses in General, 2011).     

Patienter med psykiska sjukdomar får en sämre somatisk vård än patienter utan någon 

psykisk sjukdom. Några av anledningarna till att de får sämre vård är att patienter med 

psykisk sjukdom har en sämre kontakt med vårdpersonal inom somatisk vård, att 

sjuksköterskor inom psykiatrin behöver bli bättre på att identifiera ett somatiskt problem 

samt att sjuksköterskor inom psykiatrin ska kunna förmedla den kontakten till den 

somatiska sidan av vården. Sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin är experter inom 

den psykiatriska vården och dess specifika omvårdnad. Det kan bli problematiskt vid 
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omvårdnad av en patient med samsjuklighet av en somatisk sjukdom för en 

sjuksköterska inom psykiatrin då de kan ha svårare att upptäcka de somatiska symtomen 

på grund av mindre erfarenhet (van Hasselt, et al., 2013). 

I en studie av Van der Kluit, Goossens och de Leeuw (2013) framgår att hur 

sjuksköterskor i somatisk vård upplever sin kompetens om psykisk sjukdom samt deras 

arbetserfarenheter av psykiatrisk vård är av betydelse för deras attityder till patienter 

med samsjuklighet i psykisk sjukdom. Det visar sig att erfarenheter av att få stöd i 

vården av denna patientgrupp är av central betydelse för att de ska uppleva sig 

kompetenta i sitt vårdande.     

2.4 Teoretisk referensram 

Litteraturgenomgången i denna uppsats visar att Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

(Kirkevold, 1994) kan ses som en utgångspunkt för att bedriva en omvårdnad som 

beaktar patienten som en helhet och inte som en sjukdom eller en samling av 

sjukdomar. Teorin utgår ifrån ett antal grundantaganden om människor inom vården, 

både patienter och sjuksköterskor. Travelbee vänder sig mot att gruppera människor i 

kategorier såsom patienter eller sjuksköterskor. Hon anser att det skapar en 

generalisering där individen endast ser till likheter och inte till de delar som skiljer sig åt 

mellan individer. Att sätta etiketter av detta slag medför att de börjar bortse från 

individen och bara ser etiketten vilket försvårar möjligheten till att skapa en relation 

mellan den vårdande personen och den person som är i behov av vård (Kirkevold, 

1994).  

Travelbee (Kirkevold, 1994) ger också en beskrivning av hur hon menar att en väl 

fungerande relation med en individ inom vården kan uppnås. Hon beskriver det i form 

av fem steg eller områden som till viss del går i en kronologisk ordning som till viss del 

flyter ihop och är beroende av varandra oberoende av ordningen de kommer.  

Det första steget är det första mötet. Där individerna är främmande för varandra och 

därför har en stereotyp eller en generaliserad bild av den andre. Här ges också det första 

intryck av den andre individen och gör sin allra första bedömning av den andra. Det är 

enligt Travelbee mycket viktigt att sjuksköterskan är medveten om sina förutfattade 

meningar och inte placerar personen i en kategori så att hon kan se det unika som 

framträder (Kirkevold, 1994). 
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Steg två går ut på att börja se den andra som en individ och lära känna den andra som en 

person och att ett band mellan patient och sjuksköterska börjar skapas. I denna fas får 

sjuksköterskan en begynnande förståelse för patienten och vad det är den personen 

genomgår. I denna fas är det viktigt att inte dra paralleller och jämföra patienter med 

varandra för att hitta likheter då det blir lätt att börja kategorisera (Kirkevold, 1994). 

Tredje fasen kallar Travelbee för Empatifasen. Den kännetecknas av att sjuksköterskan 

kan känna in och dela en annan människas psykiska tillstånd vid ett visst tillfälle. Det är 

inte något som sker kontinuerligt utan kan bara upplevas vid vissa tillfällen. I och med 

att sjuksköterskan en gång upplevt empati med en patient förändras relationen dem 

emellan. Genom att känna empati för en person så innebär det att kunna förutse hur den 

personen kommer att handla och reagera. Det innebär inte att ha något behov av att själv 

agera på den kunskapen, utan bara att den finns (Kirkevold, 1994). 

Sympatifasen kommer efter eller ibland tillsammans med den tidigare empatifasen. Den 

kännetecknas av en genuin känsla av medkännande och en önskan av att vilja hjälpa 

individen att klara av sin sjukdom och att kunna lindra personens lidande. Sympatifasen 

kommer som en följd av att lära känna individen som vårdas. Den innebär också att som 

sjuksköterska se individen och dennes lidande utan att för den skull tycker synd om 

personen. När en individ tycker synd om en person sätter individen sig själv över den 

andre och lägger fokus på sig själv istället för patienten. Sympati är istället att visa att 

patienten betyder något och att individen vill hjälpa personen som en individ inte för att 

patienten befinner sig på sjukhuset (Travelbee, 1964). 

Den sista och avslutande fasen är något som Travelbee kallar rapport. Det är ett engelskt 

uttryck som kanske skulle kunna översättas till ömsesidig kommunikation eller kontakt. 

Den yttrar sig genom att en förståelse för varandra nås samt dela varandras tankar och 

känslor. Det innebär att en sjuksköterska och dennes patient kan dela upplevelsen och 

därmed kunna få en mening och betydelse. Denna kontakt kan bara uppnås genom ett 

uppbyggande av kommunikationen genom de tidigare faserna och att det finns ett 

genuint intresse från sjuksköterskan för den andre samt att det finns en vilja till att 

vårda. Denna kommunikation och kontakt är nödvändig för att nå det mål som 

Travelbee menar finns i omvårdnaden, nämligen hjälpa en patient att bemästra sin 

sjukdom och lindra lidandet. Travelbee menar att denna kontakt är vad som omformar 

en serie av standard sjuksköterska/patient möten till en meningsfull relation så att en 

egentlig och djupare omvårdnad kan ske (Travelbee, 1963). 
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3 Problemformulering 

Fler personer idag lever med en psykisk sjukdom än tidigare, och de kan samtidigt få en 

somatisk sjukdom. Kombinationen av en somatisk sjukdom eller en skada och samtidigt 

ha samsjuklighet av psykisk sjukdom har visat sig ge ett sämre förlopp för den 

somatiska sjukdomen eller skadan (Madarasz, et al., 2012). Denna kombination skapar 

förändrade villkor för sjuksköterskan då det ställer andra krav som sjuksköterskan 

kanske inte är förberedd för, vilket kan påverka förhållningsättet och därmed 

omvårdnaden. Hur påverkar det omvårdnaden och vilket förhållningssätt har 

sjuksköterskan vid denna typ av samsjuklighet? 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors förhållningsätt i omvårdnad av patienter med 

somatiska sjukdomar med en samsjuklighet av psykisk sjukdom. 

5 Metod 

Ansatsen med denna uppsats var att översiktligt beskriva forskningsläget för uppsatsens 

problemområde. Författarna ha därför genomfört en allmän litteraturöversikt både för 

att kunna göra en första undersökning av forskningsläget som fortsatt forskning i 

området kan bygga på. Den andra anledningen till att författarna genomfört denna 

litteraturöversikt är för att kunna presenter ny forskning i ett mer hanterbart format för 

sjuksköterskor som arbetar i vården då det kan vara svårt att kunna som arbetande 

sjuksköterska hinna med att ta till sig all ny forskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

5.1 Urval 

Urvalet till studien utgick från följande inklusionskriterier: Kvalitativa och kvantitativa, 

”peer reviewed” studier, med sjuksköterskors perspektiv i en västerländsk kontext, 

rörande samsjuklighet i somatisk och psykisk sjukdom, publicerade i engelsk – eller 

svenskspråkiga vetenskapliga tidskrifter, ej äldre studier än 15 år. 

5.2 Sökstrategi 

Studien syfte och urval låg till grund för en databassökning i Cinahl och PsycINFO, 

vilken började med fritextsökning för att få en överblick av forskningsläget (Östlundh, 

2012) vilken resulterade i 168 träffar. Författarna identifierade följande sökord: 

”Nurse”, ”experience”, ”attitudes”, ”somatic”, ”psychiatric”, ”care”, ”psychiatric 
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patients”, ”mental illness”, ”mental illness stigma”, ”attitudes towards mental illness”, 

”somatic disorder” och ”psychiatric disorder”. För att inte missa relevanta artiklar 

trunkerades de enskilda orden. Sökorden kombinerades sedan med de booleksa 

operatörerna and och or för att ge sökningen bredd och djup (Forsberg & Wengström, 

2016). Efter att läst abstrakt och sett på andra artiklars keywords erhölls fler varianter av 

sökord som hjälpte till att förbättra litteratursökningen. (se bilaga A). 

Utifrån de sen utvalda artiklarna erhölls en sekundärartikel från referenserna som 

svarade på syftet samt uppfyllde övriga inklusions- och exklusionskriterier. 

Den systematiska sökningen (se bilaga A) resulterade i 8 vetenskapliga artiklar (se 

bilaga B) vilka bedömdes väl överensstämma med studiens syfte och urval.    

5.3 Kvalitetsgranskning  

För att ganska och betygsätta valda artiklar användes Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall (Se bilaga C). De utgår ifrån en tabell där gradering utav olika delar av 

studien poängsätts i ett poängsystem där poängen är från 0 – 3p som sedan summerades 

till en total poäng för valda artikeln. Maxpoängen skiljer sig åt emellan den kvantitativa 

och kvalitativa granskningsmallen. Där maxpoängen på den kvantitativa är 47 poäng 

och den kvalitativa är 48 poäng. Utifrån poängen räknas en procentsats som i sin tur 

graderar kvalitén på artikeln. De utgår ifrån 3 procentsatser de är 80 procent och uppåt 

blir grad I (hög kvalité), 70 – 79 procent blir grad II (god kvalité) och 60 – 69 procent 

blir grad III (låg kvalité). Om en artikel inte når upp till grad III eller 60 procent så ses 

den ha så låg kvalité att den inte kan användas i ett resultat (Carlsson & Eiman, 2003). 

Författarna modifierade en fråga i tabellen som handlade om urval, från patienter med 

lungcancerdiagnos till antal registrerade sjuksköterskor. Författarna valde att lägga en 

kvalitetsnivå på grad II och uppåt för att inkludera artikeln i litteraturöversikten. Inga 

bortfall kom av denna granskning. Efter kvalitetsgranskningen ingick nio artiklar som 

behandlar sjuksköterskors förhållningsätt av att vårda patienter med en somatisk 

sjukdom som också har samsjuklighet av psykisk sjukdom. Artiklarna utgår från 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård (n=3) och inom somatisk vård (n=5). 

Ytterligare en artikel behandlade skillnader och likheter emellan de båda 

arbetsplatserna. De som ingår i artiklarnas studier är grundutbildade sjuksköterskor eller 

där andra yrkesgrupper har ingått så har studien visat uttryckligen att det inte finns 

skillnader i svaren mellan yrkesgrupperna, resultatet i studien speglar vad 
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grundutbildade sjuksköterskor har svarat. I litteraturöversikten ingår både kvantitativa 

(n=6) och kvalitativa (n=3) artiklar (Se bilaga B).            

5.4 Analys  

Artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2012) allmänna litteraturöversikt som utförs i 

tre steg. Artiklarna som analyserades till resultatet lästes igenom förutsättningslöst för 

att inte förförståelsen skall påverka analysen. Första steget blir att läsa igenom artiklarna 

och få en helhetsbild. I andra steget skall kategorier identifieras i texterna och 

sammanfatta vilka artiklar som använder samma kategori samt hitta övergripande 

skillnader och likheter. I tredje och sista steget sammanställs de kategorier som 

identifierats i tidigare steg till ett underlag för resultatredovisningen. Eftersom 

kvantitativa och kvalitativa studier redovisar sina resultat på olika vis går inte en exakt 

jämförelse att utföra. Författarna har därför överfört de kvantitativa resultaten till en 

kvalitativ text. Artiklarna sorteras därför in under aspekter som innehar likheter och 

därefter placeras in under lämplig kategori (Friberg, 2012). En induktiv ansatts låg till 

grund för analysen till denna litteraturöversikt. 

Artiklarna i resultatet lästes igenom flertal gånger och gav författarna en övergripande 

uppfattning om kategorier och subkategorier. Utifrån genomläsningen togs likheter och 

skillnader fram. Utifrån de föreliggande stegen kodades de centrala begreppen från 

artiklarna och därifrån togs fram kategorier som sammanställdes till grund för resultatet. 

Vidare togs subkategorier fram genom att studera kategorierna som helhet. Resultatet 

utformades ifrån likheter och skillnader som uppstått utifrån de kategorier och 

subkategorier artiklarna uppvisat (se bilaga D). 

6 Forskningsetiska överväganden  

Författarna har i denna litteraturöversikt arbetat utefter god forskningssed (Forsberg & 

Wengström, 2016), genom att dokumentera arbetet, inte plagiera eller missrepresentera 

andra författare och genom att inte exkludera artiklar på grund av artiklarnas resultat.  

En förförståelse utav normer, principer och etiska överväganden är till fördel vid 

utformning av examensarbetet, eftersom de etiska övervägandena förekommer under 

hela arbetet i form av val av ämnen, vad författarna vill ha reda på i arbetet, hur 

författarna skall gå till väga för att få fram informationen samt hur rapporteringen ser ut 

och sprids vidare (Kjellström, 2017). Under arbetets gång diskuterades val av 
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tillvägagångsätt för hur arbetet skall se ut, samt förförståelsen diskuterades mellan 

författarna för att ge en så naiv inläsning och insamling av fakta. Alla artiklar utvalda 

till resultatet har blivit godkända för sin studie via universitet eller etiska 

forskningskommittéer. Granskningen genomfördes för att se att forskningen samt 

artiklarna var etiska och höll sig till sitt syfte.  

7 Resultat    

I analysen som genomfördes framkom tre kategorier som var relevanta för 

litteraturöversiktens syfte. Dessa var behov av ytterligare kunskap, rädsla och oro och 

avståndstagande förhållningsätt. Utifrån dessa huvudkategorier så togs även åtta 

subkategorier fram (se figur 1). 

 

Figur 1: Kategorier och subkategorier 

 

7.1  Behov av ytterligare kunskap 

Resultatet av analysen pekar på att ökad utbildning kan hjälpa sjuksköterskor att 

förbättra sin vård för patienterna och även att en längre arbetslivserfarenhet inom yrket 

stärker deras kompetens. Utifrån analysen kom subkategorierna utbildningsbehov, 

självförtroende i sin yrkesroll och bristande kommunikation. 
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7.1.1  Utbildningsbehov 

Sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård ansåg sig inte ha tillräcklig utbildning 

för att vårda individer med psykisk sjukdom och därför saknade skicklighet och 

kunskap. Sjuksköterskor ansåg att förmågan till att hjälpa inte var tillräcklig på grund av 

att den vård de gav framförallt byggde på sin professionella eller personliga erfarenhet i 

stället för utbildning. Däremot de som genomgått utbildning eller interagerat med 

psykiatrisk sjukvård känner sig tryggare att vårda dessa individer då de fått kunskap om 

området (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskor var mer villiga att hjälpa individer 

med psykisk sjukdom om de fått utbildning inom psykiatri. De sjuksköterskorna som 

saknade ytterligare utbildning var mer avståndstagande till dessa patienter (Ihalainen-

Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen, & Välimäki, 2016). Majoriteten av 

sjuksköterskorna ansåg sig ha kunskap om hur de skall vårda en individ med psykisk 

sjukdom. Samtidigt ansåg de att stärka kompetensen för sjuksköterskor är viktigt och 

det sker genom kunskap. Kunskap tillhandahålls således genom utbildning i olika 

former. Utifrån utbildningen får sjuksköterskor den kunskap de behöver för att ta hand 

om dessa individer (Švedienė, Jankauskienė, Kušleikaitė, & Razbadauskas, 2009).  

Utifrån sjuksköterskor inom psykiatrins synsätt ansåg de ha god kunskap om att ge råd 

gällande primärvård eller råd angående kost och träning. Däremot ansåg de sig behöva 

mer kunskap och utbildning inom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och nutrition samt 

hur de skall hantera patienter med dessa problem (Robson, Haddad, Gray, & Gournay, 

2013; Happell, Platania-Phung, & Scott, 2014). 

7.1.2 Självförtroende i sin yrkesroll 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård anser sig vara säkra på sin omvårdnad av patienter 

med både psykisk sjukdom och somatiska sjukdomar. De ansåg sig ha god kunskap och 

vara säkra på sin omvårdnad för att hjälpa dessa individer (Happell, Platania-Phung, & 

Scott, 2014). Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård menar att de är säkra i att ge 

somatisk sjukvård och omvårdnad till sina patienter. De ansåg att det var en viktig del 

av deras arbete att kunna ge en god omvårdnad i somatisk vård (Robson, Haddad, Gray, 

& Gournay, 2013). I en annan studie var resultatet att det var en stor del av 

sjuksköterskorna som kände sig osäkra på att ge den somatiska vården som krävdes. 

Däremot ansåg de att de kände sig säkra på att ge livsstilsrådgivning. Sjuksköterskor var 

delade i hur de kände för att ge somatisk vård och omvårdnaden skiljde sig därför åt 

(Wynaden, et al., 2016).   
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Sjuksköterskor inom somatisk sjukvård saknar kunskap och erfarenhet för att vårda 

patienter med psykisk sjukdom. De är osäkra på att ge en god omvårdnad till en individ 

med en psykisk sjukdom på grund av brist på erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad. 

Genom det finns en ökad risk för konflikter mellan sjuksköterska och patient samt risk 

att det uppstår en situation som är oförutsägbar om hur den kommer fortlöpa (Švedienė, 

Jankauskienė, Kušleikaitė, & Razbadauskas, 2009).  I det holistiska synsättet ingår det i 

sjuksköterskors roll att ta hand om somatiska så väl som psykiatriska sjukdomar. 

Genom att använda det holistiska synsättet genomförde sjuksköterskorna psykiatrisk 

omvårdnad på patienter med dessa problem med goda resultat. De ansåg däremot att de 

hade svårigheter att ge god omvårdnad på grund av begränsningar i kunskap hos dem 

själva samt i samhället och en brist på utbildning inom psykiatri (Reed & Fitzgerald, 

2005).           

7.1.3   Bristande kommunikation 

Tre av artiklarna tar upp kommunikation mellan olika professioner som ett verktyg till 

att hjälpa både sjuksköterskor och patienter. Happel et al. (2014) fann att det fanns en 

positiv inställning till att koordinera insatser för patienten tillsammans med andra 

yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor inom somatisk vård, allmänläkare med flera.  

Sjuksköterskorna som arbetade inom somatisk vård efterlyste också möjligheten att 

kunna konsultera med psykiatriker för att kunna inhämta kunskap om vården av 

patienten (Švedienė, Jankauskienė, Kušleikaitė, & Razbadauskas, 2009). De upplevde 

också att då det saknades någon kunnig kollega att diskutera patienten och dess vård 

med så riskerade patienten att få en sämre vård (Reed & Fitzgerald, 2005).         

7.2 Rädsla och oro 

I den här kategorin kommer sjuksköterskors känsla av rädsla och oro emot individer 

med psykiska sjukdomar och somatiska sjukdomar. De underkategorier som togs fram 

för att spegla sjuksköterskors känsla av att vårda dessa individer var farlig och 

oförutsägbar samt arbetslivserfarenhet.  

7.2.1 Farlig och oförutsägbar 

Sjuksköterskor inom somatisk vård ansåg att patienter med vissa psykiska sjukdomar 

vara oförutsägbara eller farliga, både för sig själv och för andra (Björkman, Angelman, 

& Jönsson, 2008). Det var ett flertal sjuksköterskor inom somatisk vård som ansåg att 

patienter med denna problematik var en risk. De talade om att det finns en risk för att 
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individer blir farliga genom att de blir aggressiva eller hotfulla. Det fanns även de 

sjuksköterskor som tvärtemot såg individen som sårbar men de såg också att en individ 

med sådan problematik kan bli en risk i framtiden (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde, & 

O'Mahony, 2012). Sjuksköterskor kände även att de var utsatta i sin profession av den 

anledningen att patienten de vårdade kunde skada dem. Sjuksköterskor som har varit 

med om våld i sitt arbete från dessa patienter kunde bli rädda av den anledningen. De 

fanns även en oro för att patienten som de vårdade skulle komma till skada eller att 

övriga som fanns på en avdelning skulle kunna skadas av patienten. Sjuksköterskor 

kände även att patienten var oförutsägbar då de inte kunde förutse vad patienten skulle 

göra eller hur situationen skulle utvecklas. Vidare var de oroliga att orsaka mer skada 

genom att säga fel saker till dessa individer i stället för att använda samtal för att minska 

sin rädsla och stärka sitt omhändertagande av patienten (Reed & Fitzgerald, 2005). Det 

fanns däremot de sjuksköterskor inom somatisk sjukvård som ansåg att patienterna inte 

var farliga och de kände sig heller inte hotade eller otrygga utav dessa individer 

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

Utifrån sjuksköterskor inom den psykiatriska vårdens perspektiv är inte individer med 

en somatisk sjukdom farligare för att de har en somatisk sjukdom. De tyckte inte att 

patienterna var lika farliga och oförutsägbara som sina kollegor inom den somatiska 

vården tyckte. Dock fanns det vissa psykiska sjukdomar som ansågs mer farliga och 

oförutsägbara även av sjuksköterskor inom psykiatrisk vård (Björkman, Angelman, & 

Jönsson, 2008).                       

7.2.2 Arbetslivserfarenhet gav trygghet  

De äldre sjuksköterskorna inom somatisk vård ansåg inte att patienterna var farliga eller 

lika skrämmande samt kände sig tryggare i deras närvaro än de yngre sjuksköterskorna 

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

Sjuksköterskor som arbetat på samma plats under en längre tid kan se fördelar med den 

vården som de ger och bli motiverade till att lära sig mer om vården och som leder till 

en mer positiv syn (Reed & Fitzgerald, 2005). Vilket skapar arbetslivserfarenhet som 

främjar ett positivt synsätt och minskar oro och rädsla för sjuksköterskor inom både 

somatisk och psykiatrisk vård. De tar även upp att de som nyligen gjort klart sin 

utbildning oftast har en sämre syn på personer med psykisk sjukdom och förknippar 

dem mer med rädsla och oro utav ovisshet. Arbetslivserfarenhet är en stor faktor för 
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vården av patienter med somatiska sjukdomar och psykisk sjukdom (Björkman, 

Angelman, & Jönsson, 2008).         

7.3    Avståndstagande förhållningsätt  

Under denna kategori kommer sjuksköterskors förhållningsätt gentemot att vårda 

patienter med en somatisk sjukdom och med samsjuklighet av psykisk sjukdom. 

Subkategorierna som används för att belysa resultatet är sjuksköterskors förhållningsätt 

inom psykiatrisk vård, sjuksköterskors förhållningsätt inom somatisk vård och 

jämförelser av sjuksköterskors förhållningsätt.  

7.3.1 Sjuksköterskors förhållningsätt inom psykiatrisk vård  

Överlag var sjuksköterskor inom psykiatrins inställning positiv till att vårda patientens 

fysiska hälsa. Genom att hjälpa en person med psykisk sjukdom till en bättre fysisk 

hälsa så ger det ett ökat totalt välbefinnande hos personen. Sjuksköterskorna var 

positiva till att bli en del av och genomföra åtgärder inom den somatiska vården. Det 

skiljer sig något i förhållningssätt till olika omvårdnadsåtgärder inom den somatiska 

vården. De mer rådgivande delarna såsom kostråd eller råd om viktminskning var mest 

värdefullt medan att kontrollera om patienten har gjort cancer-screeningar 

(mammografi, cellprover från cervix) och kontroll av att patienten har kontakt med 

tandläkare och optiker var mindre viktigt (Happell, Platania-Phung, & Scott, 2014; 

Robson, Haddad, Gray, & Gournay, 2013; Wynaden, et al., 2016). 

Resultatet påvisade ingen skillnad i förhållningsätt, av att vårda en person med somatisk 

sjukdom och samsjuklighet med en psykisk sjukdom, mellan sjuksköterskor som arbetar 

i Australien respektive Storbritannien (Robson, Haddad, Gray, & Gournay, 2013; 

Wynaden, et al., 2016). Däremot jämfördes arbetsplatser inom England och då visade 

resultatet att arbetsplatsens kultur och gemensamma förhållningsätt hade stor inverkan 

på den enskilda sjuksköterskans förhållningssätt gentemot den fysiska hälsan hos 

patienterna. Med stora likheter i förhållningsätt hos sjuksköterskorna på samma 

arbetsplats, samtidigt som det förekom olikheter i förhållningssättet hos 

sjuksköterskorna på olika arbetsplatser (Wynaden, et al., 2016). 

7.3.2 Sjuksköterskors förhållningsätt inom somatisk vård 

Många sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård uppger att de har en positiv 

inställning till vården av patienter som också har en psykisk sjukdom utöver den 

somatiska sjukdom som patienten är inskriven för. De ser att patienten behöver vård 
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både för sin somatiska sjukdom samt för sin psykiatriska sjukdom. Det här gäller så 

länge som sjuksköterskorna i studierna svarar på frågor att vårda patienter med en 

psykiatrisk sjukdom rent generellt (McDonald, et al., 2003; Ihalainen-Tamlander, 

Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen, & Välimäki, 2016; MacNeela, Scott, Treacy, 

Hyde, & O'Mahony, 2012; Reed & Fitzgerald, 2005). 

I de studierna som undersöker attityderna i mer detalj urskiljs vissa mönster. 

Sjuksköterskor som har arbetat en kortare tid inom vården, som inte har någon 

vidareutbildning inom psykiatri eller som inte har någon egen personlig kontakt med 

någon som har en psykisk sjukdom hade också en mer negativ syn på patienter med 

psykisk sjukdom (Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen, & 

Välimäki, 2016). 

Det finns en skillnad i attityd beroende på vilken typ av psykisk sjukdom som patienten 

har. En patient som har en diagnos inom någon av psykossjukdomarna bedöms 

annorlunda än patienter med andra psykiska sjukdomar. Sjuksköterskorna har en mer 

negativ inställning till patienter med psykossjukdomar och har lättare att tolka symtom 

som tillhörande den psykiatriska sjukdomen (McDonald, et al., 2003; MacNeela, Scott, 

Treacy, Hyde, & O'Mahony, 2012). 

Reed & Fitzgerald (2005) visar i sin studie att det också finns många sjuksköterskor 

inom somatisk vård som har ett negativt förhållningsätt till att vårda patienter med 

psykiska sjukdomar då de anses vara farliga, oberäkneliga och otacksamma. 

Sjuksköterskor som hade den negativa inställningen undvek att behandla och vårda 

patienterna i möjligaste mån vilket ledde till sämre vård. 

Ihalainen-Tamlander et.al (2016) menar att patienter med en psykisk sjukdom riskerar 

att behandlas annorlunda och kan bemötas med ett paternalistiskt synsätt. Mcdonald et 

al. (2003) menar däremot att även om den ursprungliga bedömningen av patienten med 

en psykisk sjukdom gav en skillnad i förhållningsätt så fick patienten samma 

omvårdnad vid uppvisande av symtom som pekade mot en hjärtinfarkt. 

7.3.3  Jämförelse av sjuksköterskors förhållningssätt 

Förhållningsättet gentemot patienter med psykiska sjukdomar beror på flera variabler. 

Vilken typ av diagnos som patienten har gav ett stort utslag i attityderna där schizofreni 

och beroendesjukdom (alkohol eller narkotika) gav det mest negativa förhållningsättet. 

Kön hos sjuksköterskan spelade roll där kvinnliga sjuksköterskor hade en mer positiv 
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inställning till patienter med ätstörning än manliga. Samtidigt hade kvinnliga 

sjuksköterskor en mer negativ inställning till beroendesjukdom än manliga. Mer tid 

inom yrket, ålder, om de var gifta eller sambo, eller om de hade en personlig kontakt 

med någon som hade en psykisk sjukdom gav en mer positiv inverkan på 

sjuksköterskornas förhållningsätt. Till sist fick de också en korrelation mellan huruvida 

sjuksköterskan arbetar på en somatisk avdelning eller på en psykiatrisk avdelning, där 

det finns en positivare attityd hos sjuksköterskor som arbetar på en psykiatrisk 

avdelning (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2008). 

8 Metoddiskussion  

En litteraturöversikt görs för att få en uppfattning om forskningsläget för ett valt ämne 

och för att kunna ta reda på vad som det forskas på och vilken typ av upplägg och 

teoretisk grund som forskningen har. Till en litteraturöversikt görs först en systematisk 

sökning efter litteratur om området som valts ut. Litteraturen ska bestå av rapporter och 

artiklar och ska behandla det valda området utifrån översiktens syfte. Artiklarna ska 

kvalitetsgranskas och analyseras för att slutligen syntetiseras i text till en helhet utifrån 

valt syfte (Friberg, 2012).  

Litteraturöversiktens styrka är att snabbt kunna skapa sig en bild av forskningsläget. 

Svagheten är framförallt att de inte skapar en fullständig bild av forskningen då inte all 

litteratur på området ställs samman. På grund av detta finns det en risk att författarna till 

en studie utelämnar artiklar eller forskning som motsäger författarnas utgångspunkt. Det 

blir därför viktigt att författarna till en litteraturstudie väljer ut, och granskar artiklar 

förutsättningslöst och sätter sin egen förförståelse utanför urvalsprocessen och 

syntetiseringen (Friberg, 2012). 

I kvalitativa och kvantitativa studier används olika begrepp för kvalitetskriterier. Inom 

kvantitativa studier används begrepp som validitet och reliabilitet. Validitet innebär att 

de slutsatser som en studie visar faktiskt motsvarar verkligheten. Reliabilitet innebär att 

kunna upprepa en studie och använda samma verktyg och få likartade svar (Polit & 

Beck, 2017). Inom kvalitativa studier används istället begreppet trovärdighet för att 

påvisa studiens kvalitet. Inom trovärdighet används fyra begrepp som kriterier för en 

studies trovärdighet. Dessa är tillförlitlighet, giltighet, verifierbarhet och överförbarhet. 

Tillförlitlighet innebär att studien utförs på ett trovärdigt sätt samt att författarna till 

studien visar i artikeln att studien är tillförlitlig. Giltighet innebär att insamlade data är 
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stabil över tid och rum, det vill säga att en studie ska kunna upprepas med samma typ av 

urval och miljö så ett liknande resultat erhållas. Verifierbarhet innebär att resultaten från 

studien faktiskt speglar deltagarnas uppgifter så att inte författarnas förförståelse 

påverkar resultatet. Överförbarhet innebär i vilken mån resultatet kan överföras på andra 

situationer och grupper (Polit & Beck, 2017). Trots att de flesta av artiklarna som ingår i 

litteraturöversikten är av kvantitativ art använder författarna till denna litteraturöversikt 

begreppet trovärdighet då de kvantitativa artiklarnas resultat tolkas om till text. Därav 

anser författarna att resultatet i denna litteraturöversikt kan gå att överföra till liknande 

situationer. 

Inklusionskriterierna är till för att hjälpa författarna att ta fram de studier som är 

relevanta och tar upp det syftet som författarna använder (Forsberg & Wengström, 

2016). Artiklar mellan 2000 – 2017 inkluderades efter att läst igenom flertal abstrakt 

och artiklar och såg att det var mycket studier som gjorts under 2000-talet. Att ha 17 år 

som inklusionskriterie kan vara ett problem då överförbarheten på en äldre artikel kan 

minska med tiden då ny forskning kontinuerligt äger rum. Däremot är det de som läser 

artiklarna som avgör om resultatet av artikeln är överförbart (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Hela världen inkluderades för att få en mångfald i sökningarna samt 

för att hitta artiklar som stämde in på syftet. Sociala och kulturella skillnader på hur 

allmänheten ser på de individerna som författarna valt att studera bör beaktas. Då det 

kan skilja sig i synsätt mellan till exempel Litauen och Sverige kan dessa vara av 

intresse för oss. Däremot har alla sjuksköterskor samma förkunskap om att ge patienter 

rätt omvårdnad, kunna se till att de möts med respekt och en sund etisk miljö 

(Chambers, et al., 2010). Inklusionen av hela världen var ett bra sätt för att få fram 

artiklar som passade syftet samt en relevant åtgärd för att få fram tillräckligt med 

artiklar. De artiklar som granskades var tvungna att ha en kvalitets nivå på grad II eller 

högre för att inkluderas i litteraturöversikten. Det ser författarna som en styrka då 

artiklarna som är med i resultatet håller en god och hög kvalité.   

En första inledande fritextsökning genomförs för att en studies författare ska kunna 

orientera sig i ämnet och snabbt kunna identifiera olika söktermer (Kristensson, 2014). 

Denna litteraturöversikts författare genomförde en begynnande orienteringssökning och 

fann relevanta söktermer som genererade önskat resultat.  

För att kunna få en heltäckande datainsamling är det viktigt att författarna till en 

litteraturöversikt formulerar en sökstrategi eller en arbetsplan för hur de ska kunna hitta 
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relevant information. Den ska innehålla söktermer, vilka databaser och hur sökningen 

ska gå till. En bra formulerad sökstrategi säkerställer att datainsamling ger resultat som 

svarar på litteraturöversiktens syfte. En sökstrategi behöver dokumenteras för att 

säkerställa trovärdigheten i en studie (Kristensson, 2014). I denna litteraturöversikt 

formulerades sökstrategin under den inledande informationssökningen och 

orienteringen av ämnet. Sökord formulerades utefter syfte och resultat från den 

inledande informationssökningen. Då ämnet inte är efterforskat i större grad fanns det 

problem med att hitta en tillräcklig mängd med artiklar som belyste ämnet. Därför fick 

sökstrategin omarbetas under sökningens gång. Detta kan ses som en styrka i 

litteraturöversiktens datainsamling då det säkerställer att resultatet blir så heltäckande 

som möjligt. Arbetet med sökstrategin och datainsamlingen dokumenterades i 

sökmatriser som redovisas i bilaga A.  

I sökstrategin ska det också anges vilka databaser som ska användas i datainsamlingen 

(Kristensson, 2014). I denna litteraturöversikt valdes Cinahl och PsycINFO som 

användbara databaser i den slutgiltiga sökstrategin. Tidigare versioner av sökstrategin 

inkluderade även PubMed, men då de sökningarna inte gav några nya resultat togs 

PubMed ur sökstrategin och ska heller inte kunna påverka resultatet av 

informationssökningen. 

I litteraturöversiktens informationssökning har fritextsökning (Kristensson, 2014) skett 

både med och utan trunkering (Östlundh, 2012) av orden för att få ett så brett resultat 

som möjligt. Detta ger att resultatet från informationssökningen ger så stor mängd 

relevanta artiklar som möjligt. Mängden artiklar kan dock bli oöverskådligt. 

I denna litteraturöversikt togs ämnesord (Kristensson, 2014) fram utifrån den första 

orienterande sökningen genom de olika tesaurusarna (Östlundh, 2012) som tillhör 

databaserna författarna använde. Dessutom togs fler ämnesord fram genom att använda 

ämnesord som relevanta och intressanta artiklar hade för att kunna säkerställa en 

tillräcklig mängd relevant artiklar till denna litteraturöversikt. Genom att använda 

ämnesord i informationssökningen ökas specificiteten och ger en riktad sökning mot 

litteraturöversiktens syfte. 

Booleska operatörer inom en sökning är nödvändigt för att söka på flera termer 

samtidigt. Operatörer används för att ytterligare kunna både begränsa och snäva in sitt 

sökresultat (Östlundh, 2012). I denna litteratursökning användes båda de booleksa 

operatörerna and och or för att kunna få fram ett hanterbart och relevant resultat. 
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För att kunna få ett bra resultat i sin informationssökning som både ger bredd och 

relevans används både fritextsöktermer tillsammans med ämnesord. För att kunna 

kombinera de olika söktermerna är det viktigt att länka söktermerna med de booleska 

operatörerna på ett sätt som ger ett resultat som både bli hanterbart och som besvarar 

syftet (Kristensson, 2014). I denna litteraturöversikts informationssökning genomfördes 

flera olika sökningar utifrån en genomtänkt sökstrategi (se bilaga A). Söktermerna 

kombinerades ihop tillsammans med booleska operatörer. Sökningarna genomfördes 

både inom Cinahl och PsycINFO och med olika utgångspunkter för att kunna 

triangulera in ett tillräckligt stort och relevant resultat. 

Sekundära sökningar eller kedjesökningar används för att säkerställa att tillräckligt med 

material framkommer i sökningen och är ett mycket effektivt sätt att få information om 

ämnet som studeras (Östlundh, 2012). I denna litteraturöversikt togs en studie fram ur 

genom en sekundärsökning. Detta kan peka på en svaghet i databassökningen då denna 

artikel inte hittades genom sökningarna. Samtidigt visar det på att resultatet av 

sökstrategin med en avslutande sekundärsökning har en stark relevans och bredd. 

Informationssökningen till denna litteraturöversikt var problematisk då det var svårt att 

hitta artiklar som svarade mot syftet av översikten. Detta beror på att området inte är i 

någon större utsträckning utforskat och kan därför ses som en svaghet i trovärdigheten 

för översikten. Samtidigt är det en litteraturöversikt och då databasinsamlingen skett 

grundligt från flera infallsvinklar och inkluderar sekundärsökningar minskar risken för 

att författarna har missat relevanta artiklar och kan därför anses vara en korrekt 

översiktlig bild av forskningsläget idag. 

Enligt Kristensson (2014) ska författare till en studie sätta sin egen förförståelse utanför 

processen. Det är dock mycket svårt att helt sätta sin förförståelse utanför processen så 

den kommer att påverka resultatet i viss mån. Författarna ansats vid skrivandet av denna 

litteraturöversikt har varit att i urvalsprocessen sätta sin egen förförståelse utanför 

processen och utan att värdera resultatet, göra urvalet till vilka artiklar som ska ingå i 

litteraturöversikten. Likaså har författarna granskat, analyserat och syntetiserat resultatet 

i möjligaste mån för att deras förförståelse inte påverkat denna litteraturöversikt. 

Abstrakten lästes för att få en övergripande uppfattning utav vad varje artikel handlade 

om. Artiklar som var relevanta för litteraturöversiktens syfte valdes ut för vidare 

granskning. Utifrån det att sökningen genererade en större mängd artiklar kan det ses 
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som en svaghet att endast åtta artiklar användes i litteraturöversikten. Det är också en 

styrka i att de artiklar som valts ut håller en hög kvalitet och svarar på syftet.            

En stor mängd av de artiklarna som söktes fram tog enbart upp delar av syftet som 

litteraturöversikten utgår ifrån och de exkluderades. Däremot kan relevanta artiklar ha 

exkluderats då författarna till denna litteraturöversikt valde att exkludera artiklar där det 

var ett behov av fjärrlån för att få tag på dem. Detta kunde göras då en tillräcklig mängd 

med artiklar hittades för att genomföra litteraturöversikten på ett väl utfört sätt med 

tillräcklig information. 

Granskningsmallen som användes gav en god syn på hur kvalitén var på de valda 

artiklarna. En god granskningsmall hjälper författarna att belysa styrkor och svagheter i 

en studie och att kunna gradera och inkludera relevanta studier och fakta till den studien 

som de arbetar med på ett systematiskt tillvägagångsätt (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författarna såg det som en styrka att åtta av nio artiklar som togs in i resultatet var grad 

I och endast en av grad II. Med tanke på att ingen artikel blev exkluderad av för låg grad 

så kan det ha och göra med att den granskningsmall som användes har varit för generös 

när det kommer till poängsättningen av artiklarna. Då författarna poängsatte olika 

artiklar kan även detta påverka hur artiklarna blev graderade. Av att författarna 

poängsatte studierna var för sig och kom fram till samma kvalitetsgrad kan detta även 

ses som en styrka hos instrumentet.  

Genom att läsa igenom artiklar och fakta förutsättningslöst så kan författarna ta fram 

forskning som både talar för och emot syftet och därför få en mer varierad 

informationssökning. Det stärker även syftet och visar på en mångfald i resultatet där all 

fakta inte tas fram ifrån författarnas förförståelse om området. Tolkning av texten sker 

genom författarens eller läsarens synvinkel samt förförståelse (Forsberg & Wengström, 

2016). Genom att genomföra läsningen och sätta förförståelsen inom parantes så kan 

både det som talar för syftet och det som talar emot syftet tas fram för resultatet 

(Persson & Sundin, 2017). Däremot går det inte att sätta sin förförståelse helt åt sidan 

och läsa texten helt förutsättningslöst därför kommer en del av artikeln tolkas och 

påverka resultatet. Då författarna läste igenom artiklarna var för sig och sedan 

diskuterade artiklarna så ansåg de att deras förförståelse inte var av vikt eller påverkade 

litteraturöversiktens resultat. 

Efter genomläsningen av artiklarna diskuterades helhetsbilden. Denna diskussion ses 

som en styrka då jämförelser mellan författarna stämde överens. Där olika uppfattningar 
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om artiklarna hittades så utkristalliserades de delar av artiklarna som gjorde de relevanta 

för litteraturöversikten. Risk fanns för att olika likheter och skillnader framkom genom 

att författarna var för sig plockade ut dem ur texten under tiden de läste dem. Däremot 

med hjälp av diskussionen kunde likheter och skillnader bestämmas utifrån vad 

författarna fått fram och ge dem en starkare betydelse då författarna fått fram samma 

likheter eller skillnader då de läste artiklarna på egenhand och inte fick inflytande från 

varandra. Utifrån en sammanställning av artiklarna diskuterades varje artikel för sig. 

Detta gav författarna möjlighet att sortera under vilken kategori varje artikel kunde 

användas i. Flera artiklar sorterades in under flera av kategorierna och talade om 

liknande eller samma saker. Författarna ser det som en styrka hos de valda kategorierna 

och subkategorierna att de återfinns hos flera av artiklarna. Genom att använda denna 

analysmetod ansåg författarna att det var ett effektivt och strukturerat tillvägagångsätt 

för att kategorisera artiklarna inför resultatet. Då både kvantitativa och kvalitativa 

studier togs med till resultatet kan detta vara till nackdel då olika typer av artiklar ställs 

emot varandra. En litteraturöversikt besvarar inte frågorna på djupet utan är en 

beskrivande presentation av det som efterfrågas (Friberg, 2012). Detta är vad författarna 

anser sig ha gjort och att tillvägagångsättet har varit till stor hjälp för att få fram ett 

relevant resultat.                                     

9 Diskussion etiska överväganden 

I en litteraturöversikt gäller samma etiska överväganden som för en systematisk 

litteraturstudie. Framförallt gäller det att som författare hålla sig till god forskningssed 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

Författarna till denna litteraturöversikt har hela tiden arbetat för att redovisa och 

dokumentera all data med noggrann referensåtergivning där all data, teori, metod och 

hypoteser som författarna tagit upp refererats. Alla studier som tagits upp i översikten 

har fått en etisk tillståndsprövning av relevant institution. Alla studierna har noggrant 

återgivits i referenslista samt i en artikelmatris (se bilaga B). Genom att författarna gått 

in i studien så förutsättningslöst som möjligt har alla studier tagits med i översikten som 

hittats via datainsamlingen. Där olika resultat eller ståndpunkter redovisats i de olika 

studierna har bägge tagits med i analysen och resultatet av denna litteraturöversikt. 
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10 Resultatdiskussion 

I litteraturöversikten resultat framkom tre kategorier; Behov av ytterligare kunskap, 

Rädsla och oro samt Avståndstagande förhållningsätt. De tre kategorierna belyses med 

hjälp av subkategorier. I kategorierna framkom det en problematik med hur 

sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna närma sig och skapa en relation till en person 

som vårdas för en somatisk sjukdom och som har samsjuklighet med psykisk sjukdom. 

Det som är gemensamt för alla tre kategorierna är att kunskap och erfarenhet kan hjälpa 

sjuksköterskan att lösa de problem som uppstår i relationen. Behovet av kunskap såsom 

utbildning, arbetslivserfarenhet eller kommunikation med en kollega som kan det som 

sjuksköterskan själv är osäker på.  

Utifrån Joyce Travelbees (Kirkevold, 1994) syn på vårdandet och den mellanmänskliga 

relationen är det nödvändigt att kunna forma en kontakt och ett förtroende mellan 

vårdare och patient för att kunna ge en god omvårdnad. En relation som inte bara 

bygger på att patienten har ett förtroende för vårdaren utan också att det krävs ett 

förtroende från vårdaren till patienten. Men det som är okänt skrämmer oss och vi tar 

avstånd från det som vi inte känner till och är bekanta med. Det är också lätt att 

gruppera in en individ i en speciell patientkategori därför att patienten har en viss 

sjukdom. Är denna sjukdom dessutom ovanlig för vårdaren blir kategoriseringen extra 

tydlig och svårigheterna med att se en patient som en individ ännu större. I den 

mellanmänskliga relationen mellan en vårdare och patient ligger huvudansvaret för att 

få en god relation sinsemellan på vårdaren. Därför kan också en brist på kunskap hos 

vårdaren om den enskilde patientens situation leda till att den mellanmänskliga 

relationen, som enligt Travelbee är nödvändig för att kunna få goda resultat i 

omvårdnaden gå förlorad. Däremot kan en ökad kunskap hos sjuksköterskan leda till en 

mer nyanserad och individualiserad bild av patienten, vilket leder till att rädsla och oro 

över hur situationen ska klaras och hur patienten skall vårdas, minskar.  

En del som framkom i resultatet av denna litteraturöversikt var behovet av utbildning 

och erfarenhet. En av kategorierna tar upp behovet av utbildning direkt. I de andra två 

kategorierna framkommer behovet av erfarenhet. Många av de problem som 

sjuksköterskan ställs inför när en relation ska skapas till en patient med somatisk 

sjukdom och samsjuklighet med psykisk sjukdom, kan till stor del lösas med hjälp av 

utbildning och erfarenhet. Detta bekräftas också av tidigare litteraturstudier som visar 

att för att kunna åstadkomma en bättre och mer likvärdig vård för patienter med 
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somatiska sjukdomar med samsjuklighet av psykisk sjukdom kan till stor del lösas av 

utbildning och erfarenhet (Van der Kluit & Goossens, Factors Influencing Attitudes of 

Nurses in General, 2011; Zolnierek, 2009). För sjuksköterskorna inom psykiatrin 

innebär det mer utbildningsinsatser inom somatisk vård och för sjuksköterskor inom den 

somatiska vården utbildning inom psykiatri. Dessutom behövs det mer kunskap om de 

utmaningar som den här kategorin av patienter ställer på sjuksköterskan. Erfarenhet kan 

bara fås genom att faktiskt arbeta med patienter som både har ett somatiskt tillstånd och 

samtidigt har en psykisk sjukdom. Ett sätt att ändå kunna få erfarenhet av att möta 

personer med en psykisk sjukdom är att införa den typen av mentorsprogram som Fukoa 

et al. (2017) har prövat i sin studie, vilket skulle kunna ge tillfälle att träffa personer 

med en psykisk sjukdom som i dagsläget inte vårdas för den annat än genom 

medicinering för att kunna minska stigmatiseringen av dessa patienter. 

Likaså finns det också ett behov för sjuksköterskor inom psykiatrin att få kunskap inom 

somatiska sjukdomar och tillstånd. Även om många av sjuksköterskorna inom 

psykiatrin i litteraturöversikten kände att de hade viss kunskap om somatiska tillstånd 

var det fortfarande många som kände att de behövde en vidareutbildning på området. I 

litteraturöversikten framkom ett samband mellan vidareutbildningar inom sjukhuset och 

en positivare inställning och att mer aktivt verka för en ökad fysisk hälsa hos 

patienterna med en psykisk sjukdom. Behovet av den här typen av interna utbildningar 

finns även inom den somatiska vården och inom traumavården, då det ger den 

sjuksköterskan tillgång till verktyg för att kunna klara av att vårda en patient som också 

har en psykisk sjukdom. Ytterligare ett behov av vidareutbildning om denna typ av 

patienter finns också i att patientgruppen i större mån drabbas av allvarligare skador. 

Samma resultat framträder i en studie gjord på brännskadepatienter (Hudson, Al Youha, 

Samargandi, & Paletz, 2017) som påvisade att patienter med psykiska sjukdomar oftare 

fick en värre brännskada med längre vårdtid och sämre utsikter att klara sig själva efter 

vårdtiden. Sjuksköterskan som ska vårda patienter med en samsjuklighet av psykisk 

sjukdom behöver extra utbildning då patienterna medför andra utmaningar. Även detta 

bekräftas av studien inom brännskadevården (Hudson, Al Youha, Samargandi, & 

Paletz, 2017). 

I denna litteraturöversikt framkom också en önskan om att kunna konsultera med 

personal som har specialistkunskap då denna saknades. Detta resultat framkom från 

både den somatiska och den psykiatriska sidan De somatiska sjuksköterskorna upplevde 
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att de behövde möjlighet till konsultation från en psykiatriker eller en 

psykiatrisjuksköterska för att känna att de kunde ge god vård till eller att detta var en 

patient de kunde vårda överhuvudtaget. Likaså fanns det ett behov från sjuksköterskor 

inom psykiatrin av att kunna konsultera kollegor inom somatisk vård. Liknande 

resultatet fås från en studie av McConaghie och Whitford (2009) som behandlar vården 

av nyblivna mödrar och deras bebisar inom psykiatrin då modern drabbats av 

perinatalpsykos. De kände att psykosen inte var annorlunda än någon annan psykos men 

var obekväma med hur de skulle vårda barnet och relationen mellan moder och barn då 

de saknade kunskap om den vården. Därför var det flera sjuksköterskor i den studien 

som inte utförde den vården. Ett önskemål som framkom i den studien var en bättre 

kommunikation med barnmorskorna som besatt kunskapen de själva kände att de 

saknade. 

I denna litteraturöversikt finns ett tydligt samband mellan sjuksköterskans 

förhållningsätt till patienterna, samt av att vårda patienter med en psykisk sjukdom och 

kunskap kring psykiatri. Även om förhållningsätten inte förändrar sig mellan 

grundutbildad sjuksköterska och specialistsjuksköterska så framkommer ett samband 

mellan antal år inom yrket och en mer positiv attityd till att vårda patienter med psykisk 

sjukdom. Det här är ett fullt jämförbart resultat med en studie som Chambers et al. 

(2010) gjorde, där de jämförde attityder hos sjuksköterskor inom psykiatrins attityder 

mellan fem länder. Liknande resultat fås också i en studie över samhällets 

förhållningsätt till individer med psykiska sjukdomar. Personer med högre utbildning, 

från universitet eller högskola, eller som träffar individer med psykisk sjukdom i 

vardagen eller som har en personlig relation till en person med psykisk sjukdom har 

oftast en mer positiv syn på personer som lider av en psykiatrisk sjukdom och ser dem 

som inte lika farliga och oförutsägbara (Van 't Veer , Kraan, Drosseart, & Modde, 

2006). 

Resultatet i översikten pekar också på att negativa förhållningsätt minskar genom 

kontakt med personer som har en psykisk sjukdom. Det gäller oavsett om kontakten 

sker professionellt eller privat och om sjuksköterskan arbetar inom psykiatrisk eller 

somatisk vård. Ett sätt att minska stigmat för patienter med en psykisk sjukdom från 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal är en typ av mentorsprogram som genomfördes i 

studie där personer med en psykisk sjukdom parades ihop och träffades 1 – 2 ggr per 

termin för att umgås och lära känna varandra (Fokuo, et al., 2017). 
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Samhällets inställning till individer med psykisk sjukdom skiljer sig åt beroende på 

vilken sjukdom som individen har. Då sjuksköterskor är en del av samhället kan 

samhällets syn på psykisk sjukdom till viss del påverka sjuksköterskorna. Depression, 

ätstörningar och beroendesjukdomar skuldbeläggs och ”kan bara individen ta tag i sitt 

liv och rycka upp sig” så är hon frisk. Däremot har samhället en större förståelse för att 

det är en ”riktig” sjukdom när sjukdomen istället är schizofreni eller bipolär. Vissa 

sjukdomar gör att samhället ser individen som farlig som till exempel 

beroendesjukdomar och schizofreni. De här inställningarna till de olika psykiska 

sjukdomarna påverkar individens livskvalité och sin uppfattning om sig själv (Stuber, 

Rocha, Christian, & Link, 2014). En ökad samhällsinformation om individer med 

psykiatriska sjukdomar skulle kunna bidra till en förändrad attityd. 

 

11 Slutsats 

I denna litteraturöversikt belystes sjuksköterskors förhållningssätt till att vårda patienter 

med en somatisk sjukdom med samsjuklighet av psykisk sjukdom. Resultatet från 

litteraturöversikten pekar på att det finns ett stort behov av utbildning, kunskap och 

erfarenhet för att kunna säkerställa att de här patienterna får en likvärdig vård så att de 

här personerna inte dör i förtid av sjukdomar som hade kunnat förhindras. Det finns 

också ett behov av att kunna kommunicera över gränserna mellan somatisk och 

psykiatrisk vård.  

11.1 Förslag till vidare forskning 

För att kunna genomföra de utbildningsinsatser som behövs är det viktigt att undersöka 

vad sjuksköterskor inom de olika områdena har behov av, samt på vilket sätt som 

utbildningen ska kunna genomföras. Det är också av vikt att undersöka vilka andra krav 

och utmaningar som sjuksköterskor ställs inför när de ska vårda en patient som både har 

en somatisk sjukdom och en psykisk sjukdom. 

11.2 Kliniska implikationer 

För en sjuksköterska som ska vårda en patient med somatiska sjukdomar med 

samsjuklighet av psykiska sjukdomar är det viktigt att vara öppen för att se patienten 

som en individ, inte bara som en del av en grupp eller kategori, och att vårda varje 

patient utefter den enskilda individens problem och förutsättningar. Genom kunskap och 
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stöd från kollegor bör sjuksköterskan kunna förbereda sig på att andra villkor. Resultatet 

från denna studie gör att författarna föreslår att följande förändringar genomförs. 

Sjuksköterskor bör få internutbildning så att de kan hantera de nya krav som ställs på 

sjuksköterskan när det finns en samsjuklighet av somatiska och psykiska sjukdomar. 

Det behövs också öppnas upp kommunikationslinjer mellan psykiatrin och den 

somatiska vården så att det är möjligt att lära av varandra och konsultera varandra för att 

kunna förbättra vården till de här patienterna. 
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som arbetar inom 

primärvården I Finland 

Generellt fanns det en 

positivare attityd gentemot 

patienter med en psykisk 

sjukdom. Dock fann studien 

att yngre sjuksköterskor 

samt de som inte hade vana 

vid arbete med dessa 

patienter var rädda för dem. 

Grad I 



  

 

VII 

5 A risk to himself: 

Attitudes toward 

psychiatric patients 

and choice of 

psychosocial 

strategies among 

nurses in medical-

surgical units. 

 

P. MacNeela, P.A. 

Scott, M. Treacy A. 

Hyde, R. O'Mahony 

 

Research in Nursing 

& Health 

Irland 

(2012) 

Att undersöka huruvida 

patienter med samma 

fysiologiska symptom 

bedöms olika beroende på 

närvaro av en psykisk 

sjukdom 

Fokusgrupp-intervju med 

fallösning av simulerade 

fall 

Resultatet visade att 

patienter med en psykisk 

sjukdom till större del 

behandlas och bedöms 

utifrån stereotype än andra. 

Grad II 

6 The mixed attitudes 

of nurse’s to caring 

for people with 

mental illness in a 

rural general 

hospital 

 

F. Reed, L. 

Fitzgerald 

 

International Journal 

of Mental Health 

Nursing 

Australian 

(2005) 

Att undersöka landsbygds-

sjuksköterskors inställning 

till, vilka faktorer som 

påverkade och vilken effekt 

som utbildning och erfarenhet 

hade på deras vårdande av 

patienter med en psykisk 

sjukdom 

Semi-strukturerade 

intervjuer som det sen 

gjordes en deskriptiv 

innehållsanalys på 

Inställningen till att vårda 

var beroende av vilka 

möjligheter och vilken 

uppbackning som fans för 

att vårda. Det fanns också 

en del förutfattade meningar 

om patienterna samt att 

flera uttryckte rädsla för att 

vara i närheten. 

Grad I 

7 Competence of 

general practice 

nurses caring for 

patients with mental 

health problems in 

the somatic 

departments. 

L. Švedienė, L. 

Jankauskienė, M. 

Kušleikaitė, A. 

Razbadauskas 

 

Medicina (Kaunas) 

Litauen 

(2009) 

Att undersöka den kunskap 

och kompetens som 

sjuksköterskor har för att 

vårda patienter med en 

psykisk sjukdom på 

somatiska avdelningar. 

En enkät-undersökning 

gjordes med 128 

sjuksköterskor där svaren 

sen analyserades statistiskt. 

Att sjuksköterskor som har 

arbetat längre också har 

högre kompetens när det 

gäller att vårda patienter 

med en psykisk sjukdom 

och att det saknades 

kompetens för att hantera 

konflikter. 

Grad I 

8 Mental health 

nursing and 

physical health care: 

A cross-sectional 

study of nurses’ 

attitudes, 

practice, and 

perceived training 

needs for 

the physical health 

care of people with 

severe 

mental illness 

 

D. Robson, M. 

Haddad, R. Gray, K. 

Gournay 

 

International Journal 

of Mental Health 

Nursing 

Storbritanien 

(2013) 

Att undersöka vilka faktorer 

som påverkar sjuksköterskor 

inom psykiatrins attityder till 

att vårda den fysiska hälsan 

hos patienter med en allvarlig 

psykiatrisk störning 

En enkät-undersökning med 

ett standardiserat verktyg 

för att mäta attityder 

gentemot att vårda den 

fysiska hälsan (PHASe) 

Ålder, arbetsplats, 

påbyggnads-utbildningar 

inom fysisk hälsa och om 

du arbetade på en avdelning 

eller inom öppenvården 

påverkade både attityder 

och om sjuksköterskan 

arbetade med patienternas 

fysiska hälsa 

Grad I 



  

 

VIII 

9 The chasm of care: 

Where does the 

mental health 

nursing 

responsibility lie for 

the physical health 

care of people with 

severe mental 

illness? 

 

D. Wynaden, B.  

Heslop, K. Heslop, 

L. Barr, E. Lim, G-

L. Chee, J. Porter, J. 

Murdock 

 

International Journal 

of Mental Health 

Nursing 

Australien 

(2016) 

 

Att undersöka huruvida 

arbetsplatsens kultur har 

någon inverkan på attityder 

och hur mycket 

sjuksköterskan arbetar med 

fysisk hälsa för patienter med 

psykiatrisk störning 

En enkät-undersökning med 

ett standardiserat verktyg 

för att mäta attityder 

gentemot att vårda den 

fysiska hälsan (PHASe). 

Resultatet analyserades sen 

utefter arbetsplats. 

Det framkom bland annat 

att arbetsplatsen hade stor 

inverkan på både attityder 

och hur mycket 

sjuksköterskan arbetade 

med den fysiska hälsan. 

Grad I 



  

 

IX 
 

Bilaga C: Kvalitetsgranskningsmallar  

Gjorda av Carlsson, Sara & Eiman, Maria (2003) 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

 Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Antal registrerade sjuksköterskor  
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 
kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 
felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     



  

 

X 

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

 Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Antal registrerade sjuksköterskor 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 
 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 



  

 

XI 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 
felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel 

 

 

 

 

Total poäng (max 47 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad 

Författare 



  

 

XII 
 

Bilaga D: Exempel tabell över kategoriframtagning 

Tabell 1:  

Meningsbärande enheter Översättning kondensering kod Subkategori Kategori 

“The current study provides further 

support for workplace training as a 

viable strategy that will translate into 

better health outcomes for consumers.” 

 

Den nuvarande studien ger 

ytterligare stöd till 

arbetsplatsutbildning som en 

genomförbar strategi som kommer 

att omsättas till bättre hälsoutfall 

för konsumenterna. 

Arbetsplatsutbildni

ng ger resultat i en 

bättre hälsa för 

vårdkonsumenterna 

Arbetsplats-

utbildning är positivt 

Utbildningsbehov Behov av 

ytterligare 

kunskap 

Education was also related to knowledge 

and experience in caring for the patients 

with mental health problem. Thus, 

duration of employment and education 

have a positive effect on nurse 

competence. 

Utbildning var relaterad till 

kunskap och erfarenhet i att 

omhänderta patienter med mental 

ohälsa eller psykisk sjukdom. 

Således har utbildning och 

anställning en positiv effekt på 

sjuksköterskors kompetens. 

Utbildning och 

kunskap har en 

positiv effekt på 

sjuksköterskor  

Utbildning och 

erfarenhet är viktigt.  

Självförtroende i 

sin yrkesroll 

 

    Bristande 

Kommunikation 

 



  

 

XIII 

First, older nurses thought less often than 

younger ones that people with mental 

illness are frightening…, should be 

segregated…, or that nurses themselves 

are not safe… 

Först, äldre sjuksköterskor trodde 

mindre än yngre att människor med 

psykisk sjukdom är skrämmande ..., 

ska vara segregerade ... eller att 

sjuksköterskor själva inte är säkra 

... 

Äldre 

sjuksköterskor 

mindre rädda än 

yngre för patienter 

med psykiatrisk 

sjukdom 

Rädsla för patienter 

med psykiatrisk 

sjukdom 

Arbetslivs-

erfarenhet gav 

trygghet 

Rädsla och oro 

The two attitudes identified in the think-

aloud responses depicted Noel (the 

psychiatric patient) as vulnerable or a 

source of danger to himself or others. 

Three nurses described him as 

vulnerable; six described him as a risk.  

De två attityderna som 

identifierades i de tänka-högt 

svaren visade Noel (den 

psykiatriska patienten) som sårbar 

eller en fara för honom själv eller 

för andra. Tre sjuk-sköterskor 

beskrev honom som sårbar; sex 

beskrev honom som en risk. 

Patienter med 

psykiatriska 

sjukdomar ses som 

en risk för sig själv 

eller andra. 

Psykiatriska 

sjukdomar är en risk. 

Farlig och 

oförutsägbar 

 

Nurses might unconsciously associate 

psychosis with preconceived ideas about 

psychotic patients and thus stereotype 

the patient. When based on irrelevant 

information for the clinical situation, 

such differentiated care could prove 

harmful for patient 

Sjuksköterskan kan omedvetet 

associera psykos med 

förutbestämda idéer om 

psykospatienter. När sjuksköterskan 

baserar sina idéer på irrelevant 

information för den kliniska 

situationen kan de särskilja sig och 

va skadliga för patienten 

Sjuksköterskans 

idéer kan påverka 

dess attityd och 

behandling.  

Idéer påverkar 

behandling. 

Sjuksköterskors 

förhållningsätt 

inom psykiatrisk 

vård 

Avstånds-

tagande 

förhållningsätt 

” The findings of this survey indicate 

that the attitudes of physical health care 

of people with SMI are generally 

positive…”  

“Resultaten av denna undersökning 

visar att attityderna till fysisk hälso- 

och sjukvård hos personer med SMI 

är generellt positiva…” 

Attityderna till 

fysisk hälsa är 

positiva. 

Positivt med fysisk 

hälsa 

Sjuksköterskors 

förhållningsätt 

inom somatisk 

vård 

 

    Jämförelse av 

sjuksköterskors 

förhållningsätt 

 

 


