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Sammanfattning 
Bakgrund 
Människan består av psyke och kropp och dessa påverkar varandra. Att ha en somatisk 

sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa, exempelvis depression, som i sin tur kan föra 

med sig somatiska symtom. Psykisk ohälsa kan göra att somatiska besvär upplevs, utan 

att det finns någon bakomliggande somatisk sjukdom. Mer än 50 % av personerna med 

allvarlig psykisk ohälsa behöver somatisk vård och patienter med psykisk ohälsa blir 

oftare somatiskt sjuka än psykiskt friska personer och därmed stöter sjuksköterskan på 

även dessa patienter på somatiska vårdenheter. Vald teoretisk referensram är 

vårdvetenskapen och har sin grund i begreppen delaktighet och vårdrelation.  

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterkans upplevelser av att möta patienter med psykisk 

ohälsa på somatiska vårdenheter.  

Metod 
Metoden var en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Sökningen gjordes i tre 

databaser, nämligen Cinahl, PubMed samt PsycINFO. Efter kvalitetsgranskning valdes 

tolv artiklar ut för analys, elva artiklar erhöll hög kvalitet och en medelhög. Dessa 

analyserades sedan utifrån en manifest innehållsanalys med Graneheim och Lundmans 

analysmetod.  

Resultat 
Resultatet presenterades utifrån fyra kategorier med elva underkategorier. De fyra 

kategorierna var ”Utbildningen har betydelse”, ”Resursbrist skapar problematik”, 

”Sjuksköterskan upplever varierande känslor” samt ”Sjuksköterskan upplever olika 

dilemman”.  
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Slutsats 

Slutsatser kunde dras gällande att sjuksköterskor på somatiska vårdenheter upplever 

svårigheter i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Förutfattade meningar skapade 

hinder för god vård. Ökad kunskap och utbildning kan ge möjligheter för förbättrad och 

individanpassad vård. Slutligen konstaterades att detta är ett ämne som kräver ökad 

forskning.  
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1 Bakgrund 

1.1 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa innefattar såväl psykiska besvär som psykiska sjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Till psykiska besvär räknas exempelvis oro, ångest och 

sömnsvårigheter medan till psykiska sjukdomar hör sjukdomar som kan klassificeras 

enligt International Classification of Diseases (ICD-10), exempelvis schizofreni och 

bipolär sjukdom (ibid.).  
 

Folkhälsomyndigheten (2018b) skriver att under perioden 2006–2016 ökade andelen 

människor i Sverige med nedsatt psykiskt välbefinnande. I åldersgruppen 16-29 år 

uppmättes en ökning med 3,2 procentenheter och i åldersgruppen 45-64 år en ökning 

med 3,5 procentenheter (ibid.). Folkhälsomyndigheten (2019) presenterar vidare att från 

år 2016 till år 2018 ökade andelen personer i Sverige med psykisk ohälsa. Vid den 

senaste mätningen uppgav 17 % av Sveriges befolkning att de led av psykisk ohälsa. 

Andelen kvinnor var 20 % medan andelen män var 14 % (ibid.). Kvinnor har större risk 

att drabbas av psykisk ohälsa än män och extra utsatta grupper är utlandsfödda, 

ensamstående och arbetssökande (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Andra 

faktorer som ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa är mobbning, att ha bevittnad 

våld, trasiga familjerelationer, arbetslöshet och separation av föräldrar (Thomas et al., 

2016). Risken att under en livsperiod drabbas av psykisk ohälsa är 30 procent 

(Skärsäter, 2014).  

 
Psykisk ohälsa kan bero på flera faktorer (Allgulander, 2014). Det kan bland annat bero 

på hjärnförändringar som kan ha orsakats av bland annat olika påfrestningar, 

erfarenheter, infektioner och läkemedel. Utöver detta kan det även bero på olika 

genförändringar (ibid.). Till skillnad mot förr är det i dagens samhälle numera 

accepterat att psykisk ohälsa kan bero på neurobiologiska faktorer (Pescosolido et al., 

2010). 

 
En använd etablerad teori för att förklara uppkomsten av psykisk ohälsa är stress-

sårbarhetsmodellen (Skärsäter, 2014). Människan måste ses utifrån de sammanhang hon 

lever i och därmed måste hennes sårbarhet, känslighet för stress och skyddande faktorer 

tas hänsyn till. Känslighet för stress kan exempelvis vara genetiskt betingat eller ha med 

den psykosociala bakgrunden att göra. Stress kan sammankopplas med en mängd olika 

sjukdomar och upprepad stress och traumatiska händelser ökar känsligheten och även 

risken för att utveckla psykisk ohälsa. Olika individer har olika värderingar och resurser 

som påverkar hur händelser subjektivt tolkas. Människor som drabbas av psykisk ohälsa 

får olika symtom, det handlar bland annat om vem du är som person och vad du har för 

kapacitet att hantera situationen (ibid.).  

1:2 Stigmatisering  

Det råder olika attityder kring behandling av psykisk ohälsa och jämfört med 

exempelvis behandling av diabetes, vilket kan bero på att psykisk ohälsa kan vara ett 

stigma, vilket förklaras vara ett kränkande kännetecken (Allgulander, 2014). Det har i 

dagens samhälle blivit mer accepterat att söka vård för psykisk ohälsa och attityden 

kring behandling av psykisk ohälsa är idag mindre fördomsfull än vad den tidigare har 

varit. Dock är psykisk ohälsa trots det fortfarande sammankopplat till såväl myter som 

stigma (ibid.). En kvantitativ studie gjord på psykiatriker har visat att största delen av 

informanterna hade stigmatiserande tankar kring patienter med psykisk ohälsa (Loch et 
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al., 2013). Många informanter hade fördomar mot dessa patienter och upplevde dem 

som oförutsägbara och konstiga vilket gjorde att psykiatrikerna höll social distans till 

dem (ibid.). En annan kvantitativ studie gjord på psykiatriker och läkarstudenter har 

visat att de med kännedom om personer med psykisk ohälsa hade mindre 

stigmatiserande tankar mot dessa patienter än de utan kännedom (Eksteen, Becker & 

Lippi, 2017). Skärsäter (2014) förklarar att sjuksköterskan ska arbeta mot 

diskriminering, fördomar och utanförskap.  

Personer med psykisk ohälsa ska ha rätt till lika vård som personer med somatisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, u.å.). Trots att de har rätt till en jämlik och säker vård med omsorg av 

god kvalitet är inte alltid så fallet. För att sträva efter jämlik vård för hela befolkningen 

har regeringen gjort upp en strategi som utgår från fem fokusområden samt tillsatt en 

nationell samordnare som ska stödja det arbete som myndigheter, organisationer, 

kommuner och landsting utför. Detta ska förhoppningsvis leda till bättre förhållanden 

för patienter med psykisk ohälsa mellan åren 2016-2020 (ibid.). 

 

1:3 Relationen mellan kropp och psyke 

Människan består av psyke och kropp och dessa påverkar varandra (Skärsäter, 2014). 

Att ha en somatisk sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa, exempelvis depression, som 

i sin tur kan föra med sig somatiska symtom. Psykisk ohälsa kan göra att somatiska 

besvär upplevs, utan att det finns någon somatisk bakomliggande sjukdom. Det är 

vanligt förekommande att somatiskt sjuka patienter tänker på hur deras sjukdom 

påverkar dem psykiskt och därmed möter sjuksköterskan dessa tankar på alla sorters 

vårdenheter inom hela hälso- och sjukvården (ibid.). Mer än 50 % av personerna med 

allvarlig psykisk ohälsa behöver somatisk vård och patienter med psykisk ohälsa blir 

oftare somatiskt sjuka än psykiskt friska personer och därmed stöter sjuksköterskan på 

även dessa patienter på somatiska vårdenheter (Skärsäter, 2014; Östman & Björkman, 

2014). Sjuksköterskan ska genom det holistiska förhållningssättet identifiera, bedöma 

och besluta vilka åtgärder som behöver tas utifrån det aktuella tillståndet för att främja 

hälsa (Skärsäter, 2014). 

 

1:4 Sjuksköterskans roll 

Som legitimerad sjuksköterska krävs att arbeta utifrån evidensbaserade metoder, att 

ständigt uppdatera sig på ny kunskap och nya metoder samt hålla sig kompetent inom 

de områden som krävs i jobbet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Målet för all vård 

och behandling beskrivs som att lindra samt reducera symtom och ohälsa (Skärsäter, 

2014). Sjuksköterskans uppgift är att öka patientens hälsa, detta bland annat genom att 

få patienten att genomgå vissa förändringar. Sjuksköterskan ska sträva efter att 

maximera patientens livskvalitet och minska risken för återinsjuknande, vilket ska göras 

utifrån ett holistiskt synsätt. Det är av stor vikt att sjuksköterskan ser patienten utifrån 

ett helhetsperspektiv och möter och ser patienten där hon är just nu. Omvårdnaden ska i 

mötet utformas efter patienten med psykisk ohälsas behov genom att patientens resurser 

och tillgångar tillvaratas. Vissa sjukdomstillstånd kan medföra att patienten får 

svårigheter att förklara sina behov, förstå information och ta beslut, vilket ställer extra 

höga krav på sjuksköterskan (ibid.). 
 
Det är av stor vikt att patienter känner tilltro till sin vårdkontakt och att sjuksköterskan 

innehar medkänslighet, empati och är äkta (Skärsäter, 2014). Patienten ska låtas sätta 
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ord på sina känslor och bli aktivt lyssnad på. Genom att patienten involveras och görs 

delaktig i sin egen vård, bland annat genom att hon själv får sätta upp mål och finna 

strategier, kan en ökad känsla av kontroll infinna sig. Vidare ökar patientens tro på sig 

själv genom bekräftelse. Sjuksköterskan måste ha inställningen att inget fall är ett 

hopplöst fall utan istället förmedla hopp och positiv energi då detta kan medföra att 

patienten känner hopp och att förändring är möjligt. I mötet måste dessutom 

sjuksköterskan ta hänsyn till både verbala och icke-verbala faktorer, såväl hos patient 

som hos henne själv (ibid.).  
 
Sjuksköterskan är van vid den somatiska smärtan och vet hur den ska behandlas 

(Skärsäter, 2014). Den psykiska smärtan är dock annorlunda då den är svårare att sätta 

ord på och sättet den kommer till uttryck på kan i många fall vara svår att förstå. För att 

få personer att öppna upp sig och berätta om den psykiska smärtan krävs visad omsorg. 

Det handlar om att möta patienten där hon är, visa tillit och stödja patienten. 

Sjuksköterskan måste visa att hon bryr sig, och därmed skapa en trovärdig dialog med 

patienten. Genom att bekräfta patienten, låta henne prata till punkt, inte bagatellisera 

eller argumentera emot kan en omsorgsfull dialog växa fram och därmed skapas en 

hälsofrämjande dialog och vårdrelation (ibid.). 

 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterkor som arbetar på somatiska vårdenheter 

tenderar att ha negativa attityder mot patienter med psykisk ohälsa (Björkman, 

Angelman & Jönsson, 2008). Sjuksköterskan upplever patienterna som farligare, mer 

oförutsägbara och mer krävande än somatiskt sjuka patienter (ibid.). Även erfarenhet 

och ålder påverkar attityden sjuksköterskan har mot patienterna (ibid; McCarthy & 

Gijbels, 2010). Tidigare forskning har även visat att sjuksköterskan upplever svårigheter 

i att vårda patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter då miljön inte upplevs 

vara anpassad för det (Weiland, Mackinlay, Hill, Gerdtz & Jelinek, 2011). Även att 

sjuksköterskan upplever att patienter med psykisk ohälsa kräver mycket tid vilket är 

något det redan råder brist på. Studien visade även att sjuksköterskan upplever att hon 

saknar kunskap om psykisk ohälsa och önskar mer utbildning inom detta område (ibid.).  

 

2 Teoretisk referensram 

 

För att sjuksköterskan ska få tillgång till patientens livsvärld krävs att hon 

kommunicerar, lyssnar aktivt och spenderar tid med sina patienter (Plawecki & 

Amrhein, 2010). För att patienten ska öppna upp sig krävs även att patienten litar på 

sjuksköterskan. Vidare ansvarar sjuksköterskan för att den information som 

framkommer under patientmötet vidarebefordras till rätt människor, exempelvis 

psykiatrisk hjälp, läkare eller dylikt. I dagens sjukvårdssystem är ofta sjuksköterskan 

den enda person som har möjlighet att spendera tid med patienten, känna igen symtom 

och signaler och därmed kunna rapportera detta vidare. Det är genom sjuksköterskans 

närvaro, vilja att lyssna och vårda rätt som personer med psykisk ohälsa kan identifieras 

och behandlas (ibid.).  

 

Sjuksköterskan bör arbeta utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, där fokus ligger på 

den existentiella dimensionen hos patienten och berör områden som hur hälsa, lidande 

och vårdande uppfattas av människan (Ekebergh, 2015). Dahlberg och Segesten (2010) 

förklarar att vårdvetenskapliga frågor handlar om att bättre förstå en situation och 

bemöta patienten på ett klokt sätt. De förklarar att det kan handla om frågor likt dessa: 

“Varför reagerar patienten så här?”, “Varför beter sig en viss patient på ett visst sätt?” 

och “Vad ska vårdaren vara lyhörd för?”. Detta är frågor som sjuksköterskor bör ställa 
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sig själva oavsett vilken vårdenhet de arbetar på, inklusive sjuksköterskor som möter 

patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter. Författarna understryker att all 

typ av sjukdom och ohälsa kan rubba känslan av välbefinnande och förklarar att det är 

genom vårdvetenskapen som hälsa och välbefinnande går att förstås men att det är av 

yttersta vikt att inte olika typer av lidande och ohälsa rangordnas eller värderas (ibid.). 

Dahlberg och Segesten förklarar vidare att vårdvetenskapen har patienten i fokus med 

målet att stärka och stödja hälsa.  

 

Vetenskapen kännetecknas av holismen som innebär att helheten ses som mer än 

summan av delarna med fokus på människan som helhet i interaktion med omvärlden 

(Hedelin et al., 2014). Människan kan inte enbart ses som en kropp då det medför att 

hon reduceras och gör att hennes lidande och hälsa inte går att förstås (Arman, 2015). 

Det är genom helhetssynen som människan kan känna sig sedd. Ingen del hos 

människan går att förstå var för sig utan delarna är ömsesidigt beroende av varandra och 

bör ses som en helhet (ibid.). Ovan nämnda kan ha betydelse för hur sjuksköterskan 

bemöter patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter. Vidare skapar 

holistiskt vårdande förutsättningar för att på ett djupare plan få förståelse för en patients 

olika behov (Filej & Kaucic, 2013). Beroende på inställning och förhållande till sin 

sjukdom kan patienter uppleva välbefinnande trots psykisk ohälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att hitta strategier för att förhålla 

sig till sjukdomen och vara ett stöd till att uppnå välbefinnande trots psykisk ohälsa 

(ibid.). 
 
2:1 Delaktighet 

 

Delaktighet innebär att patienten har rätt till självbestämmande över sin egen kropp och 

vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan har i uppgift att involvera patienten i 

all vård eftersom de i yrkesrollen besitter kunskap som patienten inte har men bör ges 

möjlighet att kunna ta del av. Sjuksköterskan ska skaffa sig en uppfattning om vilken 

kunskap patienten besitter för att därefter lägga sig på samma kunskapsnivå så att 

sjuksköterska och patient förstår varandra. Delaktighet bidrar till att sjuksköterskan får 

kunskap om hur patienten upplever det är att leva med sjukdomen och hur sjukdomen 

påverkar patientens liv (ibid.). 

 

2:2 Vårdrelation 

 

I sjuksköterskans vårdande av en patient uppkommer möten och därmed skapas också 

en vårdrelation (Arman, 2015). Vårdrelationen är ett samspel mellan sjuksköterska och 

patient och består av all kommunikation som sker mellan dessa parter, exempelvis 

samtal och handlingar (ibid.). Grunden till ett bra vårdande ligger i denna relation 

(Almerud Österberg, 2014). Förutsättningar för en god vårdrelation skapas genom att 

sjuksköterskan lyssnar till patientens berättelse, visar en vilja att skapa tillit samt inge 

mod och tröst (ibid.). Genom sjuksköterskans närvaro skapas dessutom förutsättningar 

för att inge hopp (Benzein, 2012). Hoppet krävs för att patienten ska uppnå viktiga mål 

och är en känsla av inre kraft som exempelvis kan innebära en vilja till tillfrisknande 

från psykisk ohälsa (ibid.).  
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3 Problemformulering 

 

I takt med att psykisk ohälsa ökar kommer fler och fler sjuksköterskor i kontakt med 

patienter med psykisk ohälsa. Dessa patienter är inte enbart lokaliserade till den 

psykiatriska sjukvården utan finns inom hela vårdkedjan i hälso- och sjukvården. I 

kvantitativa studier har det framkommit att sjuksköterskor som arbetar på somatiska 

vårdenheter upplever mötet med patienter med psykisk ohälsa som utmanande och att 

många sjuksköterskor har negativa attityder till denna patientgrupp. För att få en djupare 

förståelse för sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa 

inom somatiska vårdenheter behöver en sammanställning av kvalitativ forskning göras. 

En sådan sammanställning kan användas som kunskapsunderlag för förbättring av 

omvårdnaden och för att identifiera behov av vidare forskning. Vidare önskar 

uppsatsens författare få djupare förståelse för området.  

 

4 Syfte 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk 

ohälsa på somatiska vårdenheter.  

 

5 Metod 

5.1 Design 

 

Studien var en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. En induktiv ansats innebär 

att forskaren har utgått från deltagarnas erfarenheter för att beskriva eller utforska ett 

fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Detta ansågs passande eftersom studien 

grundade sig i sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa. 

Det ansågs av relevans att genomföra en litteraturstudie då det gav ett brett perspektiv 

av olika sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa på 

somatiska vårdenheter. Genom litteraturstudier kan flera forskningsresultat samanställas 

för att besvara frågor och därmed kan ett problem förstås (Kristensson, 2014). 

Uppsatsens författare ansåg att det fanns ett behov av att sammanställa forskning då det 

kan leda till en fördjupning där områden som kräver fortsatt forskning kan identifieras 

(ibid.).  

 

5.2 Datainsamling och urval 

 

För att få en så bred sökning som möjligt söktes vetenskapliga artiklar i tre olika 

databaser; Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökorden som användes var följande: 

medical staff, registered nurse, nurses, nurse attitude, nurses views, nurses experience, 

experience, mental illness, psychiatric illness, mental health, psychiatric patients, mental 

disorders chronic, mental disorder, psychology, “attitudes toward psychiatric patients in 

medical units”, attitudes, attitude of health personnel, attitude to mental illness, patient 

centered care, nurse-patient relations, stigma, somatic care, nursing ward, caring for, 

qualitative study, mental health services och psychiatric services. Sökorden 

kombinerades med varandra med hjälp av databasernas hjälpmedel AND och OR. 

Datainsamlingen började med fritextsökning för att få en bred sökning med många 

artiklar. För att sedan ytterligare specificera sökningen användes Cinahl Headings och 

Mesh-termer. Ett brett antal sökord och databaser användes för att hitta så många 

relevanta artiklar som möjligt för att besvara uppsatsens syfte. Databaserna som valdes 
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är välkända och med ett stort urval av vetenskapliga artiklar med fokus på hälso- och 

vårdvetenskap. Sökningen resulterade i 744 träffar varav 52 abstract lästes och 23 

artiklar i fulltext. Av dessa valdes tolv artiklar ut. Urvalet började med att titlarna lästes 

för att se om någon av dem verkade matcha uppsatsens syfte. Därefter lästes abstraktet 

för att se relevansen och sedan läses hela artikeln i fulltext för att se hur resultatet kunde 

besvara uppsatsens syfte. Artikelsökningen utfördes separat av båda författarna som 

därefter diskuterade fynden med varandra. Se bilaga 1 för sökschema.  
 
Valda artiklar till uppsatsen kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsprotokollet 

“Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser” från år 2014 från SBU:s hemsida (se bilaga 2) av uppsatsens båda 

författare. Mallen är uppbyggd av fem huvudrubriker, nämligen syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Under dessa finns frågor som är till hjälp för att 

värdera artikelns kvalitet. Artiklarna rangordnades efter hög, medelhög och låg kvalitet 

med hjälp av SBUS:s mall för bedömning av studiers vetenskapliga kvalitet i 

dokumentet “Värdering och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik” (se 

bilaga 3). På detta sätt kunde artiklar med hög och medelhög vetenskaplig kvalitet 

inkluderas. Tolv artiklar analyserades varav elva artiklar erhöll hög kvalite och en 

medelhög enligt SBU:s kvalitetsgranskningsmall, vilket visas nedan i tabell 1. För att se 

artikelmatris bilaga 4. 
 
 
Tabell 1: Procentfördelning av kvalitetsgranskade artiklar 

Hög kvalitet Medelhög kvalitet Låg kvalitet 

92 % 8 % 0 % 

 

Inklusionskriterierna var kvalitativa peer reviewed originalartiklar skrivna på engelska 

eller svenska publicerade mellan år 2008-2018. Artiklarna innehöll sjuksköterskans 

upplevelser av att möta män och kvinnor med psykisk ohälsa över 18 år på somatiska 

vårdenheter och kom från länder som bedriver sjukvård likt Sverige. Definitionen på 

länder som bedriver sjukvård likt Sverige kommer från Sveriges Kommuner och 

Landsting och innefattar rika länder som har förutsättningar att bedriva högklassig 

sjukvård (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Myndigheten bedömer att 

Sveriges sjukvård kan jämföras med sjukvården i följande länder: Belgien, Danmark, 

Finland, Frankrike, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, 

Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike (ibid.). Psykisk ohälsa innefattar 

såväl psykiska besvär som psykiska sjukdomar. Exklusionskriterierna var artiklar 

skrivna utifrån en specialistsjuksköterskas synvinkel. 

 
5.3 Analys 

 

Analysen grundades på en kvalitativ innehållsanalys samt tolkades utifrån ett manifest 

perspektiv. I en manifest innehållsanalys utgår man från texten utan att involvera egna 

tolkningar (Graneheim & Lundman, 2003). Analysen bestod av att båda författarna var 

för sig grundligt läste igenom utvalda artiklar ett flertal gånger för att skapa en 

förståelse och se helhet och sammanhang. Texten översattes sedan och sammanfattades 

enskilt av bägge författarna för att få en större överblick. Därefter plockade författarna 

enskilt ut meningsbärande enheter ur artiklarnas resultat för att därefter jämföra med 

varandra för att se likheter och skillnader och för att undvika att något viktigt uteblev. 
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De meningsbärande enheterna, även kallade meningsenheter, kondenserades till 

kondenserade meningar genom ett samarbete mellan uppsatsens båda författare. 

Kondensering innebär att korta ner de meningsbärande enheterna utan att det väsentliga 

innehållet uteblir. Ur meningsenheterna, som är ord med gemensamt budskap, bildades 

sedan koder. Kod är samlingsnamn för den kondenserade meningsenheten och kan 

beskrivas med ett eller några få ord. Dessa diskuterades sedan gemensamt och de koder 

som hörde samman bildade underkategorier och dessa sedan kategorier. Uppsatsens 

resultat skrevs utifrån dessa kategorier och underkategorier (ibid.). Se exempel på 

analysprocessen i tabell 2. 
 
Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Psykiskt sjuka 

patienter kräver 

mycket tid och 

det kan göra att 

de hamnar efter i 

tidsschemat och 

efter med att ge 

medicin eller 

dylikt. Detta 

leder till 

frustration. 

 

Patienterna 

kräver mycket 

tid vilket leder 

till frustration 

över att hamna 

efter i 

tidsschemat. 

 

Frustration 

över att 

hamna efter 

 

Tidskrävande 

patienter 

 

Sjuksköterskan 

upplever 

varierande 

känslor 

 

De önskar mer 

utbildning när de 

ska arbeta med 

psykiskt sjuka 

patienter. 

Speciellt 

personcentrerad 

vård och hur de 

ska hantera 

aggressiva 

beteenden. 

 

Önskar 

utbildning 

gällande 

personcentrerad 

vård och 

hanterandet av 

aggressiva 

beteenden. 

 

Önskar mer 

utbildning 

 

Behovet av 

ökad 

utbildning 

 

Utbildningen 

har betydelse 

 

 

För att uppsatsens resultat inte skulle påverkas i någon riktning satte uppsatsens 

författare genom analysprocessen sin egen förförståelse inom parentes. Arman (2015) 

förklarar att det krävs ett öppet sinne för att införskaffa ny kunskap och ny förståelse. 

 

6 Forskningsetiska aspekter 

 

Helsingforsdeklarationen har sin utgångspunkt i de etiska principer som finns när det 

gäller medicinsk forskning (Helsingforsdeklarationen, 2013). Grundläggande principer i 

Helsingforsdeklarationen innefattar att omsorg för deltagaren som är involverad i 

forskningen ska sättas före vetenskapens och samhällets intressen. Deklarationen 

belyser vikten av att respektera deltagarnas privatliv, på ett säkert sätt hantera 

patientinformation och acceptera att deltagarna har rätt att hoppa av när som helst i 
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studien. Samtycke ska inhämtas när det gäller insamling av data, analyser och vid 

prover som är identifierbara. Uppkommer en situation där det inte är möjligt får endast 

forskningen utövas om etisk kommité godkänner forskningsprojektet (ibid.). Uppsatsens 

valda artiklar genomsyras av Helsingforsdeklarationen och uppsatsens författare har 

granskat att artiklarnas författare har skaffat tillstånd för att bedriva sin forskning och att 

de forskningsetiska principerna har uppfyllts. 

 

7 Resultat 

 

Analysen som gjordes resulterade i elva underkategorier och fyra kategorier, se tabell 3. 

Kategorierna var följande: ”Utbildningen har betydelse”, ”Resursbrist skapar 

problematik”, ”Sjuksköterskan upplever varierande känslor” samt ”Sjuksköterskan 

upplever olika dilemman”. 

 
Tabell 3: Kategorier och underkategorier 

KATEGORI UNDERKATEGORI 

Utbildningen har betydelse Behovet av ökad utbildning 

Brister i samarbetet 

Resursbrist skapar problematik Brist på specialistvård 
Opassande miljö 

Sjuksköterskan upplever varierande 

känslor 

Upplevd rädsla  

Tidskrävande patienter 
Riskfyllda patienter 

Sjuksköterskans upplevda 

kommunikationssvårigheter 
 

Sjuksköterskan upplever olika dilemman Tvångsvård som dilemma 
Behandla trots oförbättring 

Stigmatiseringen och helhetssynens 

inverkan 

 

7.1 Utbildningen har betydelse 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa innebar känslor 

av att sakna kunskap (Björk Brämberg, Torgerson, Norman Kjellström, Welin & 

Rusner, 2016). Sjuksköterskan upplevde brist på kunskap om psykisk ohälsa och 

menade att detta skapade en barriär som hindrade arbetet (ibid.). Sjuksköterskans brist 

på kunskap och utbildning skapade ytterligare problematik när de psykiatriska 

experterna gick hem för dagen och samarbetet med dem upphörde (Beks et al., 2008). 
 

7.1.1  Behovet av ökad utbildning 

 

Sjuksköterskan upplevde osäkerhet vid omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa 

på grund av rädsla för oförutsägbara situationer och hur dessa skulle hanteras (Goode, 

Melby & Ryan, 2014). Däremot var andra sjuksköterskor i samma studie övertygade om 

att de skulle kunna ta hand om patienter med psykisk ohälsa men att de var i behov av 

mer utbildning och stöd (ibid.).  
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Sjuksköterskan upplevde att hon hade begränsad kunskap gällande medicinering av 

patienter med psykisk ohälsa (Beks, Healey & Schlicht, 2008). Det upplevdes att 

situationer lätt kunde eskalera och detta resulterade i känslor av osäkerhet. 

Sjuksköterskan förklarade att hon inväntade experthjälp innan hon vågade agera, vilket 

resulterade i utebliven vård. Hon förklarade att den utbildning hon har inte täcker 

kunskapen som behövs för att vårda patienter med psykisk ohälsa vilket gjorde det svårt 

och utmanande att ta hand om dem (ibid.; Plant & White, 2013). Utbildningen 

upplevdes inte förbereda sjuksköterskan tillräckligt vilket resulterade i upplevd rädsla 

och ilska (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012).  
 
Ytterligare en konsekvens av kunskapsbrist var svårigheter att förstå patientens symtom, 

vilket kunde leda till underskattning av symtomen och känslor av att vara oförberedd 

vilket resulterade i obehagskänslor (Björk Brämberg et al., 2016; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Även svårigheter att se resultatet av behandling vilket ledde till 

frustration (Plant & White, 2013).  
 
Önskad utbildning var kunskaper i hur sjuksköterskan kan vistas med patienter med 

psykisk ohälsa utan att sätta sig själv i fara samt kunskaper kring hur patienterna på 

bästa sätt samtalas med utan att triggas (Goode et al., 2014). Vidare ville sjuksköterskan 

lära sig att känna igen tidiga tecken och symtom på återfall, mer om psykiatrisk 

medicinering, att identifiera utlösande faktorer samt hanterandet av aggressiva 

beteenden (ibid.; Beks et al., 2008; Innes, Morphet, O´Brien & Munro, 2013). 

Sjuksköterskan önskade även scenariobaserad träning av personer utan fördomsfulla 

åsikter, gärna från områdesexperter så som psykiatrisjuksköterskor (Ordan, Shor, 

Liebergall - Wischnitzer, Nobel & Nobel, 2018). 
 
De sjuksköterskor som menade att psykisk ohälsa hör samman med sociala problem och 

som inte förstod eller accepterade att psykisk ohälsa kan bero på och uppkomma av 

andra anledningar upplevde att psykisk ohälsa inte var deras ansvarsområde då det inte 

var deras uppgift att lösa patientens sociala problem (Barley, Walters, Tylee & Murray, 

2012). Andra menade dock att även vanliga sjuksköterskor bör behandla psykisk ohälsa 

(Beks et al., 2008). Dessa sjuksköterskor upplevde ett behov av utbildning inom psykisk 

ohälsa för att kunna bli så bra sjuksköterskor som möjligt. De ville inte bli 

psykiatrisjuksköterskor, men upplevde att de behövde utökad kompetens inom detta 

område för att på ett bra sätt kunna behandla och bemöta patienter med psykisk ohälsa 

(ibid.).  

 

7.1.2 Brister i samarbetet 

 

Sjuksköterskan berättade om upplevda kommunikationssvårigheter mellan 

sjuksköterska och sjuksköterska samt mellan sjuksköterska och andra professioner 

vilket försvårar situationer (Innes et al., 2013). Sjuksköterskan upplevde att samarbetet 

mellan henne och den psykiatriska vården fungerade väl under dagtid (Beks et al., 

2008). Dock upplevde sjuksköterskan svårigheter i vårdandet av patienter med psykisk 

ohälsa när de psykiatriska experterna gick hem för dagen. Sjuksköterskan upplevde att 

hon var beroende av ett väl fungerande samarbete med den psykiatriska vården men att 

samarbetet enbart fungerade en viss tid av dygnet. Samarbetet upphörde vid kvällstid 

och sjuksköterskan upplevde att hon själv inte hade tillräckligt med utbildning och 

kompetens för att ta hand om dessa patienter då (ibid.).  
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7.2 Resursbrist skapar problematik 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa innebar känslor  

av att sakna resurser (Beks et al., 2008; Bjök Brämberg et al., 2016; Goode et al., 2014; 

Innes et al., 2013). Sjuksköterskan upplevde bland annat brist på personal, men även 

brister i miljön på vårdenheten, vilket försvårade arbetet (ibid.).  

 

7.2.1 Brist på specialistvård 

 

Sjuksköterskan upplevde att brist på psykiatrisk expertis och stöd var en utmaning som 

försvårade arbetet att ge god vård till patienterna (Beks et al., 2008; Bjök Brämberg et 

al., 2016). På grund av bristande kunskap vågade de inte agera innan experthjälp kom, 

vilket resulterade i utebliven vård (Plant & White, 2013). Sjuksköterskan upplevde att 

den experthjälp som borde finnas tillgänglig inte gjorde det (ibid.). Sjuksköterskor på 

olika vårdenheter hade ibland olika åsikter om vems ansvar patienten med psykisk 

ohälsa var vilket gjorde att patienten tenderade att hamna i mitten (Beks et al., 2008).  

 

Det upplevdes lättare att hantera psykiatriska patienter på dagtid än efter då de hade 

lättare tillgång till psykiatrisk hjälp som kunde komma och göra en bedömning av 

patienten och dess tillstånd (Beks et al., 2008). Dock upplevde sjuksköterskan ibland att 

den specialisthjälp som erbjöds var otillräcklig (Barley et al., 2012). Patienterna 

skickades till psykiatriska vårdenheter men återkom då sjuksköterskorna där menade att 

de inte kunde göra mer än att fortsätta medicinera, vilket likväl kunde göras på 

somatiska vårdenheter (ibid.). Sjuksköterskor på somatiska vårdenheter upplevde ibland 

att en patient behövde psykiatrisk vård, något som sjuksköterskorna inom den 

psykiatriska vården inte alltid höll med om (Beks et al., 2008).Vissa sjuksköterskor 

menade att det inte är rättvist för patienter med psykisk ohälsa att vara på somatiska 

vårdenheter (Broadbent, & Marynowski – Traczynk, 2011) Följande framkom: ”Det är 

inte rättvist för dem, eftersom de behöver specialistvård, de behöver bättre omgivning, 

sittande i väntrummet är inte en lugnande upplevelse. Patienterna kommer bara bli 

värre.” (Broadbent, & Marynowski – Traczynk, 2011, s. 176). Sjuksköterskan önskade 

fler ställen och vårdenheter som patienter med psykisk ohälsa kunde läggas in över natt, 

då detta inte fanns i den utsträckning det behövdes (Beks et al., 2008).  

 

7.2.2 Opassande miljö 

 
Sjuksköterkans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa innebar känslor av 

att sakna anpassade miljöer (Innes et al., 2013). Sjuksköterskan upplevde svårigheter att 

vårda patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter på grund av den stökiga 

miljön. De upplevde att patienterna inte passade in i den miljön då de hade speciella 

behov som enbart kunde tillgodoses på psykiatriska vårdenheter (ibid.). Vidare krävde 

patienterna mycket tid vilket är något som sjuksköterskan där inte hade vilket gjorde att 

vården inte kunde individanpassas (Broadbent  & Marynowski – Traczynk, 2011; 

Goode et al., 2014). Sjuksköterskan upplevde att patienterna var i behov av en tyst och 

lugn miljö med låg stimulans (Broadbent & Marynowski – Traczynk, 2011). 

Sjuksköterskan betonade vikten av att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa 

men upplevde svårigheter med detta på grund av den upptagna miljön (Goode et al., 

2014).  
 
På grund av att miljön på somatiska vårdenheter inte var anpassad efter patienter med 

psykisk ohälsa infann sig en oro hos sjuksköterskan över patientens och andra patienters 
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säkerhet (Poggenpoel et al., 2011). Sjuksköterskan oroade sig bland annat över att 

patienterna skulle hoppa från fönstret om de var självmordsbenägna och upplevde 

dessutom att vårdenheternas säkerhet inte var tillräckligt hög då de saknade bland annat 

säkerhetsdörrar, något som finns inom psykiatrin (ibid.). 
 

7.3 Sjuksköterskan upplever varierande känslor 

 

Sjuksköterkans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa innebar varierande 

känslor (Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & Clingerman 2012). 

Sjuksköterskan upplevde att hon slets mellan olika känslor och menade att hon inte fullt 

ut kunde lita på och hantera sina känslor (ibid.).   

 

7.3.1 Upplevd rädsla 

 

Sjuksköterskan upplevde rädsla i mötet med patienter med psykisk ohälsa (Plant & 

White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & Clingerman 2012). Sjuksköterskan 

vårdade hellre somatiskt sjuka patienter då hon var rädd för att interagera med patienter 

med psykisk ohälsa. Rädslan grundade sig i tron att dessa patienter var manipulativa, 

våldsamma och olydiga, vilket medförde en stärkt uppmärksamhet samt oro över sin 

egen och andras säkerhet (ibid.).  

 

7.3.2 Tidskrävande patienter 

 
Sjuksköterskan upplevde att patienter med psykisk ohälsa var en problematisk grupp på 

grund av deras uppmärksamhetssökande drag (Beks et al., 2008). Detta bidrog till att de 

tog andra patienters tid och krävde mycket fokus vilket upplevdes vara orättvist. De var 

vidare tvungna att ständigt bevakas för att minimera risken för att något skulle hända, 

vilket var tidskrävande och skapade avbrott i enheten (Poggenpoel et al., 2011; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Att de var tidskrävande resulterade även i att 

sjuksköterskan inte hann med andra arbetsuppgifter eller fick anpassa sina rutiner efter 

patienten vilket förstörde strukturen på arbetet (Innes et al., 2013). Det upplevdes även 

frustrerande att dessa patienter upptog de somatiskt sjuka patienternas tid och krävde 

mer tid att bedöma (Zolnierek & Clingerman, 2012; Gerdtz, Weiland, Jelinek, 

Mackinlay & Hill, 2012). Tidsbristen medförde ytterligare för sjuksköterskan en 

omöjlighet att skapa en relation till patienten och att tillgodose de känslomässiga behov 

patienten hade, vilket resulterade i frustration (Beks et al., 2008; Broadbent & 

Marynowski – Traczynk 2011; Poggenpoel et al., 2011).   

 

Sjuksköterskan upplevde att patienter med psykisk ohälsa inte prioriterade delaktighet i 

deras vård, vilket bidrog till känslor av hopplöshet (Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Vidare framkom att sjuksköterskan inte ville behandla de patienter som själva inte ville 

bli behandlade, då de endast upptog sjuksköterskans tid då (Barley et al., 2012). 

Följande sades: ”De måste vilja de själva, det är slöseri med tid om de inte själva vill 

bli hjälpta” (Berley et al., 2012, s. 5).  
 

7.3.3 Riskfyllda patienter 

 

Sjuksköterskan upplevde att det låg i patienter med psykisk ohälsas personlighet att vara 

oförutsägbara, osamarbetsvilliga samt verbalt och fysiskt aggressiva vilket gjorde att 

sjuksköterskan upplevde att dem utgjorde en risk (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & 

O´´Mahony, 2012; Poggenpoel et al., 2011). Sjuksköterskan var ständigt medveten om 
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riskerna, vilket resulterade i att hon bemötte patienterna annorlunda eller inte 

interagerade med dem överhuvudtaget (Beks et al, 2008).  
 
7.3.4 Sjuksköterskans upplevda kommunikationssvårigheter 

 
Att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa var en utmaning som 

sjuksköterskan upplevde låg utanför sitt kompetensområde (Ordan et al, 2018; Plant & 

White, 2013). Sjuksköterskan upplevde det svårt att veta om det som sades nådde fram 

till patienten då hon inte fick någon bekräftelse vilket gjorde att sin kompetens att ge 

vård och behandling ifrågasattes. Sjuksköterskan upplevde även en oro över att säga fel 

saker vilket kunde skada patienten eller göra att en situation eskalerade (Ordan et al., 

2018).  
 
Sjuksköterskan valde att utelsuta frågor om psykisk ohälsa på grund av rädsla för 

genans och för vad som skulle kunna framkomma av samtalet (Barley et al., 2012). En 

sjuksköterska sa följande: ”Jag frågar inte för att jag inte vill öppna upp för något som 

jag senare inte kan hantera” (Barley et al., 2012, s. 4). Screenings-instrument 

upplevdes dock vara en underlättande faktor som tog bort stigmatiseringen då de hade 

frågor att utgå ifrån samt kunde motivera det med att frågorna ställdes till samtliga 

patienter (ibid.).  
 

7.4 Sjuksköterskan upplever olika dilemman 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa innebar upplevda 

svårigheter då vårdandet kunde resultera i olika dilemman (Broadbent & Marynowski – 

Traczynk, 2011; Gerdtz et al., 2012; Innes et al., 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Sjuksköterskan slets mellan att utföra åtgärder som patienten kanske inte ville men som 

sjuksköterskan visste var nödvändiga för patienten (Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Samtidigt kämpade sjuksköterskan med sina egna fördomar och upplevelser av patienter 

med psykisk ohälsa (Gerdtz et al., 2012).  

 

7.4.1 Tvångsvård som dilemma 

 

Vissa sjuksköterskor på somatiska vårdenheter upplevde att tvångsvård var ett dilemma 

som kunde uppstå i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa (Innes et al., 2013; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Vissa upplevde tvångsvården som oroande och 

obehaglig, medan andra menade att den vara nödvändig (Innes et al., 2013). En 

sjuksköterska berättade följande: ”Patienten var bipolär och slogs och revs, läkaren 

ordinerade mig att ge henne Haldol och tillslut fick jag i henne det. Jag mådde riktigt 

dåligt av att göra det. Jag blev aldrig lärd att göra så.” (Innes et al., 2013, s. 231).  

 

7.4.2 Behandla trots oförbättring 

 
Sjuksköterskan upplevde att patienter med psykisk ohälsa återkom gång på gång, utan 

att de var förbättrade (Broadbent & Marynowski – Traczynk, 2011; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Sjuksköterskan menade att patienten aldrig kommer att bli bättre, 

men att hon ändå var tvungen att fortsätta behandla vilket blev ett dilemma (Zolnierek 

& Clingerman, 2012). Detta bidrog till att sjuksköterskan upplevde ineffektivitet med 

att göra skillnad för patienten, vilket ledde till eget missnöje. Sjuksköterskan upplevde 

att hon inte kunde tillgodose patientens behov, vilket var frustrerande, och därmed var 
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det onödigt att anstränga sig (ibid.; Broadbent & Marynowski – Traczynk 2011). En 

sjuksköterska sa följande: 
 

Patienter med psykisk ohälsa är svängande dörr-folk, de kommer och de går hela tiden. 

Vi fixar en person en gång i en bilkrasch, du ser dem aldrig igen. Jag antar att när du 

har samma människor som dyker upp vid dörren dag efter dag med ett återfall, känner 

du i slutänden att du inte kan hjälpa dessa människor, så jag antar att det finns en 
frustration där, du kan inte se återhämtningen. (Broadbent & Marynowski – Traczynk 

2011, s. 176) 

 

7.4.3 Stigmatiseringen och helhetssynens inverkan 

 
På grund av patientens egen självstigmatisering i kombination med sjuksköterskans 

bristande kunskap om psykisk ohälsa hade patienter med psykisk ohälsa svårare än 

somatiskt sjuka patienter att få somatisk vård (Björk Brämberg et al., 2016). Även 

sjuksköterskan hade stigmatiserande tankar kring dessa patienter och detta skapade 

hinder (Gerdtz et al., 2012). Vad som dock motiverade sjuksköterskan att behandla 

patienterna var faktumet att hon såg kopplingen mellan kropp och psyke och menade att 

människan bör ses som en enhet (Barley et al., 2012). Sjuksköterskan motiverades av att 

behandla psykisk ohälsa då detta kunde gynna patienten i helhet. En sjuksköterska sa 

följande: ”Om du behandlar depressionen kanske hela deras livsbild förbättras. De 

kommer att ta bättre hand om sig själva då detta går hand i hand” (Barley et al., 2012, 

s. 5). 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion  

 

Författarna valde kvalitativ litteraturstudie då syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskans upplevelser. Genom att en kvalitativ metod valdes gavs möjlighet att 

skapa kunskap om fenomen så som det tolkas, erfars och undersöka vilken mening 

fenomenet har för människan (Henricson & Billhult, 2012). Om en kvantitativ 

litteraturstudie hade valts hade det resulterat i siffror och statistik, men gjort att 

författarna gått miste om själva upplevelsen, vilket var uppsatsens syfte att belysa. 

Rosén (2012) förklarar att det är vilken fråga som ska studeras som ligger till grund för 

metodvalet, exempelvis om det är behandlingseffekter som ska studeras eller om syftet 

är att få mer kunskap om upplevda erfarenheter. 
 
En litteraturstudie valdes då det gav uppsatsens författare möjlighet att samla artiklar 

från ett stort geografiskt område och därmed få ett brett perspektiv av sjuksköterskors 

upplevelse. Litteraturstudier kallas även för en forskningsöversikt och ger en överblick 

över det som har studerats inom området (Kristensson, 2014). Via denna överblick 

kunde författarna beskriva mönster och upplevelser. Fördelen med en litteraturstudie är 

att det ger större mängd material än vad exempelvis en intervjustudie hade gjort. 

Kristensson (2014) skriver att litteraturstudie är att föredra då det finns behov att 

sammanställa andras forskningsresultat för att kunna besvara en fråga och på så sätt lösa 

ett problem, men även då outforskade områden vill finnas. En nackdel med att välja bort 

intervjustudie är dock att uppsatsens författare inte fick möjligheten att själva ställa 

frågor och följdfrågor till informanterna och kunde därmed inte styra intervjun för att 

skapa en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser.   
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En induktiv ansats valdes då syftet var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter. I en 

induktiv ansats utgår forskaren från deltagarnas erfarenheter och beskriver därefter ett 

fenomen, vilket även var författarnas syfte med uppsatsen (Henricson & Billhult, 2012). 

Författarna ville utgå från sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med 

psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter, för att sedan förklara detta. Genom att 

använda induktiv ansats kunde författarna dra slutsatser från sjuksköterskans 

erfarenheter (ibid.). Vid val av deduktiv ansats skulle författarna ha utgått från en teori 

eller hypotes som sedan skulle testas, men då författarna inte ville dra slutsatser från 

teorier var denna ansats inte aktuell (Henricson & Billhult, 2012). 
 
För att få en så bred sökning som möjligt gjordes datainsamlingen i tre olika databaser, 

Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Databaserna valdes då de är förknippade med hälso- 

och vårdvetenskapen, då framförallt databasen Cinahl. Vidare är de tre välkända 

databaser som granskar artiklarna innan publikation, vilket gör att artiklarnas kvalitet 

ökar och därmed uppsatsens trovärdighet. Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 

(2016) förklarar att för att litteratursökningen ska få en så god omfattning som möjligt 

krävs flera använda databaser. Gällande sökord försökte så relevanta sökord som 

möjligt att hittas. Databaserna kräver engelska sökord och därför översatte författarna 

orden från svenska till engelska. I och med översättningen kan synonymer ha uteblivits 

vilket kan ha medfört att författarna gick miste om en del sökord och därmed även 

artiklar. För att minimera risken för att relevanta artiklar uteblev användes databasernas 

hjälpmedel AND och OR och sökorden kombinerades med varandra och sattes i olika 

ordningar. För att inte gå miste om artiklar användes vid fritextsökningen dessutom en 

stjärna (*) efter sökorden, för att samtliga ändelser på ord skulle inkluderas i sökningen. 

För att få en bred sökning började författarna med fritextsökning. Detta gav vissa 

artiklar, men inte tillräckligt många, därför specificerades sökningen med hjälp av 

Cinahl Headings och Mesh-termer. Detta anses öka uppsatsens sensitivitet. För att inte 

gå miste om artiklar kombinerades fritextsökning med ämnessökning, vilket även ökar 

uppsatsens specificitet. På grund av svårigheter att hitta relevanta artiklar inkluderades 

artiklar med mixad metod där den kvalitativa delen i resultatet valdes ut. En svaghet vid 

sökandet av artiklar var att vissa artiklar kostade att öppna vilket gjorde att dessa artiklar 

exkluderades. Hade dessa artiklar inkluderats är det möjligt att resultatet hade kunnat 

stärkts eller fått en annan karaktär. Författarna valde att söka artiklar separat för att 

bespara tid samt minska risken för att relevanta artiklar uteblev. Nackdelen med detta 

var att sökorden inte kunde diskuteras författarna sinsemellan samt att de i vissa fall 

hittade samma artiklar. Ytterligare en nackdel med sökningen var att den inte gjordes 

systematiskt. På grund av kunskapsbrist kombinerades inte sökorden på så vis att 

sökningen blev systematisk och det gjordes inte heller sökblock som sedan 

kombinerades med varandra. En systematisk sökning hade gett mer specifika träffar och 

gjort att antal träffar hade minskat (Kristensson, 2014). Sökningen skedde dessutom 

olika i olika databaser, vilken var en nackdel. En systematisk sökning hade stärkt 

uppsatsens kvalitet och det är möjligt att det skulle ha resulterat i andra artiklar som 

hade påverkat uppsatsens resultat i en annan riktning.  
 
För att kvalitetsgranska artiklar valdes att använda en kvalitetsgranskningsmall från 

SBU. SBU:s hemsida är en statlig hemsida och därmed ansågs det vara en säker källa 

att inhämta sig en kvalitetsmall från, vilket även medför ökad tillförlitlighet av 

uppsatsen. För att öka uppsatsens trovärdighet granskade uppsatsens båda författare 

artiklarna var för sig enligt SBU:s mall (Henricsson & Wallengren, 2012). Dock var det 

första gången författarna använde sig av kvalitetsgranskningsmallen vilket kan ha varit 

en nackdel då det kan finnas en osäkerhet i hur en granskning går till som kan ha 
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resulterat i eventuella tolkningsfel. Elva artiklar erhöll hög kvalitet och en medelhög 

kvalitet. Författarna valde att inkludera samtliga artiklar då artikeln med medelhög 

kvalite inte särskiljde sig gällande resultatdelen i jämförelse med resterande artiklar. 

Detta anses stärka uppsatsens trovärdighet men även pålitlighet.  
 
Författarna valde att inkludera artiklar som var skrivna på svenska och engelska för att 

undvika översättningsprogram som skulle kunna leda till missuppfattningar och 

misstolkningar. Willman et al. (2016) menar att enbart artiklar som är skrivna på språk 

som någon av författarna behärskar ska väljas. Engelska är dock inte någon av 

författarnas modersmål, vilket kan leda till misstolkningar eller missuppfattningar av 

artiklarna, men för att minimera risken för detta valde författarna att analysera artiklarna 

gemensamt. Att artiklarna skulle vara skrivna de senaste tio åren motiveras av viljan att 

bibehålla aktualitet på artiklarna då forskningen ständigt går framåt. Detta ökar 

uppsatsens överförbarhet. Författarna valde peer reviewed artiklar då de är 

vetenskapliga och stärker uppsatsens trovärdighet (Henricsson, 2017). Valet att inte 

inrikta sig på en specifik typ av psykisk ohälsa grundade sig i att få en så bred sökning 

som möjligt samt för att få generella upplevelser av att möta psykisk ohälsa i vården. 

Valet av deltagare över 18 år var för att exkludera barn då viljan var att ha fokus på 

vuxna individer och även faktumet att vården mellan barn med psykisk ohälsa och 

vuxna med psykisk ohälsa skiljer sig åt. Ytterligare inklusionskriterier var artiklar från 

länder som bedriver sjukvård likt Sverige då författarna ville belysa erfarenheter från 

sjuksköterskor från dessa länder. Psykisk ohälsa ses på och behandlas på olika sätt och 

det skiljer sig mycket från olika länder och kontinenter och genom att inkludera artiklar 

från dessa länder kunde resultatet blivit spretigt. Artiklar från länder som bedriver 

sjukvård likt Sverige är de från USA, England och Irland (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2015). Även artiklar från Sverige inkluderades men även en artikel från 

Sydafrika och en från Australien. Dessa valdes att inkluderas då artiklarnas resultat 

samstämde med övriga artiklars resultat och ansågs därför vara av relevans. Däremot 

kan överförbarheten till svensk sjukvård diskuteras då länders sjukvårdssystem skiljer 

sig åt.  
 
Olika länder har olika kulturer och därmed syn på psykisk ohälsa. Det handlar bland 

annat om psykisk ohälsa är accepterat i samhället, om man har kunskap kring det, hur 

samhällssynen är och alla dessa faktorer påverkar hur sjuksköterskan upplever det att 

möta patienter med psykisk ohälsa. De artiklar som valdes ut från olika länder skiljde 

sig inte avsevärt från den valda svenska artikeln, vilket medförde en överförbarhet till 

svensk sjukvård. Dock är inget system det andra exakt likt. Hade författarna valt att 

enbart inkludera artiklar från norden där författarna är medvetna om att 

sjukvårdssystemen är likvärdiga hade överförbarheten till andra kontexter blivit bättre, 

men materialet hade blivit begränsat på grund av lite forskning och få nordiska artiklar 

inom just detta ämne.    
 
Henricsson och Wallengren (2012) förklarar att analysmetoden som väljs ska kunna 

besvara syftet. Analysen genomfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans 

analysmetod då den var lätt att förstå och är en välkänd analysmetod. Uppsatsens 

författare plockade separat ut meningsenheter och jämförde sedan dessa innan de 

kondenserade och kodade tillsammans, detta anses som en styrka för att minimera 

risken för att relevant fakta uteblev och för att öka studiens trovärdighet. Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) betonar att granskningen får större tyngd om 

den först sker separat av två författare för att sedan diskutera fynden gemensamt. 
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Underkategorier och kategorier valdes att diskuteras ihop för att gemensamt komma 

fram till relevanta val. 
 
Uppsatsens författare valde att använda manifest innehållsanalys vilket innebär att de 

angav det som stod i texten utan att involvera tolkning (Danielson, 2012). Hade 

författarna däremot valt att en latent innehållsanalys hade de gjort en mer djupgående 

tolkning av vad som framkom i artiklarna. I den tolkande analysen kommer den 

subjektiva analysen in på ett mer framträdande sätt än i den manifesta (ibid.). Den 

manifesta innehållsanalysen valdes för att minimera riskerna för att informationen som 

framkom i artiklarna skulle förvridas, förvrängas eller feltolkas. Då gavs inte möjlighet 

till att författarnas egna tolkningar skulle ta överhand, informationen misstolkas eller att 

förförståelsen skulle påverka resultatet i någon riktning, vilket kunde ha varit en risk om 

en latent innehållsanalys hade valts.  
 
Båda uppsatsens författare har varit i kontakt med patienter med psykisk ohälsa inom 

vården tidigare men har försökt att sätta sin förförståelse inom parentes. Författarna 

ville inte att deras erfarenheter och åsikter skulle spegla uppsatsens resultat, utan syftet 

var att genom en litteraturstudie med manifest innehållsanalys belysa sjuksköterskans 

erfarenheter av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter. Vidare 

har ingen artikel varken exkluderats eller inkluderats på grund av vad artikelns resultat 

visat. 
 
Uppsatsen har vidare ökad trovärdighet på grund av handledningar som har genomförts 

varje vecka då handledarna har kontrollerat resultatets rimlighet (Henricson, 2012). 

Handledarna har granskat relevansen av uppsatsen och kommit med tips och förslag för 

det fortsatta skrivandet.   
 
Uppsatsens författare har granskat att artiklarnas författare har fått godkännande av etisk 

kommitté för att bedriva sin forskning och att de forskningsetiska principerna har 

uppfyllts. Dock finns det alltid en osäkerhet i vilken grad de etiska principerna har 

tillämpats.  

 
8.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter 

med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter. Detta beskrevs utifrån fyra kategorier, 

nämligen ”Utbildningen har betydelse”, ”Resursbrist skapar problematik”, 

”Sjuksköterskan upplever varierande känslor” samt ”Sjuksköterskan upplever olika 

dilemman”.  

 
8.2.1 Utbildningen har betydelse 

 

En vårdrelation inom somatisk vård när det gäller behandling av en patient med psykisk 

ohälsa bör grunda sig på en kompetent och välutbildad sjuksköterska. Det framkom 

svårigheter i mötet med dessa patienter, där utbildning beskrevs vara potentiellt 

underlättande.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskan upplever att den utbildning hon har inte ger 

tillräckliga resurser för att vårda patienter med psykisk ohälsa. Detta leder bland annat 

till att sjuksköterskan inte kan hantera vissa situationer, vilket resulterar i rädsla. 

Sjuksköterskan önskade mer utbildning för att bättre kunna vårda dessa patienter. I 
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resultatet framkom även delade åsikter gällande om psykisk ohälsa ingick i 

allmänsjuksköterskans ansvarsområde. 
 
Sharrock och Happell (2005) betonar i deras studie att sjuksköterskeutbildningen har 

fokus på det somatiska, vilket gör att de sjuksköterskor som examineras inte upplever 

att utbildningen har förberett dem tillräckligt för arbetslivet. I ovan nämnda studie 

framkom även att sjuksköterskan har viljan att vårda patienter med psykisk ohälsa på 

bästa möjliga sätt, men att kompetensnivån för detta inte är tillräckligt hög. I Reed och 

Fitzgeralds (2005) studie framkom att sjuksköterskan är rädd för patienter med psykisk 

ohälsa och känner en osäkerhet för vad som kan hända i olika situationer, men att mer 

utbildning skulle göra henne mer bekväm. Vidare skriver Fokuo et al. (2017) att 

utbildning även skulle förbättra sjuksköterskans syn på patienter med psykisk ohälsa.  
 
Reed och Fitzgerald (2005) menar att sjuksköterskan inte tycker om att vårda patienter 

med psykisk ohälsa och att hon skulle ha låtit bli om det funnits ett val. Hon upplevde 

att det inte tillhör arbetsuppgifterna att ta hand om dessa patienter. Lethoba, Netswera 

och Rankhhumise (2006) menar dock att de sjuksköterskor som tidigare stött på psykisk 

ohälsa, antingen inom den egna familjen eller ute i samhället, upplevde att vårda 

psykisk ohälsa ingår i arbetsuppgifterna.  
 
Sjuksköterskans upplevda brist på utbildning går ut över patienter med psykisk ohälsas 

vård på somatiska vårdenheter. Att sjuksköterskan upplever att psykisk ohälsa inte 

tillhör deras ansvarsområde kan i värsta fall leda till försämrad eller utebliven vård. 

Detta synsätt skapar även hinder för att bygga en god vårdrelation. Relationen blir i 

många fall obefintlig vilket missgynnar patientens vård och behandling samt ger inte 

möjlighet till en delaktig patient. Genom utbildning skulle det skapas utökad förståelse 

för patientens diagnos, symtom och behov vilket även skulle gynna vårdrelationen 

(Arman, 2015). Det skulle även skapa förutsättningar för att implementera 

vårdvetenskapen i vården, där människan ses som en oseparerbar enhet bestående av 

kropp, psyke och själ. Vårdvetenskapen skapar förutsättningar för att människan inte 

reduceras ner till olika delar utan att hon behandlas som en hel människa. 

Sjuksköterskan kan på detta sätt få en djupgående förståelse för patientens behov, och 

därmed skapas förutsättningar för att ge bästa möjliga vård (ibid.). Sjuksköterskans roll 

är viktig då det är hon som kan förstå patientens lidande, och därmed förmedla hopp 

och hjälpa patienten att finna nya strategier med syftet att stärka och stödja hälsa 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Av uppsatsens resultat framkom att sjuksköterskeutbildningen gällande psykisk ohälsa 

är otillräcklig och att den inte förbereder sjuksköterskestudenter tillräckligt inför 

arbetslivet. Vidare framkom att kunskapsbristen skapar obehagskänslor hos 

sjuksköterskan och bland annat får henne att uppleva rädsla, oro och frustration. Således 

finns det grund för att mer utbildning gällande psykisk ohälsa, förslagsvis medicinering, 

diagnoser, behandling samt hur patienter med psykisk ohälsa bör bemötas, bör 

implementeras i sjuksköterskeutbildningen. Genom att sjuksköterskan har god 

utbildning och god kunskap ges möjlighet för bättre vård för patienten (Arman, 2015).  
 
8.2.2 Resursbrist skapar problematik 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskan upplevde att miljön på somatiska vårdenheter 

var opassande för patienter med psykisk ohälsa vilket bland annat resulterade i känslor 

av osäkerhet. Resultatet tar upp att patienter med psykisk ohälsa inte passar in på 
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somatiska vårdenheter då de har speciella behov som endast kan tillgodoses på 

psykiatriska vårdenheter. Vidare upplevde sjuksköterskan att det inte är rättvist för 

patienterna att hamna på dessa vårdenheter då de där inte kan tillgodose alla de behov 

patienten har. Sjuksköterskan upplevde att patienterna är i behov av en miljö som är tyst 

och lugn med låg stimulans, vilket inte finns på somatiska vårdenheter. Vidare har dessa 

vårdenheter upptagna miljöer vilket resulterar i att sjuksköterskan inte har tid att samtala 

med patienterna så mycket som de hade behövt. Resultatet visar även att säkerheten för 

patient, vårdare eller andra patienter inte kan garanteras om patienter med psykisk 

ohälsa vårdas på somatiska vårdenheter. 
 
Sharrock och Happell (2005) skriver däremot att vissa sjuksköterskor menar att 

patienter med psykisk ohälsa har rätt till att få vårdas på somatiska vårdenheter och inte 

bara på psykiatriska vårdenheter. De förklarar bland annat att om en patient har drabbats 

av en stroke så ska patienten få vara på en strokeenhet oavsett psykiatrisk diagnos eller 

inte. Även Melo, Pegoraro, Santos och Pillon (2016) är av samma uppfattning och 

menar att patienter med psykisk ohälsa ska ha rätt till att få vård på somatiska 

vårdenheter. De menar att samtliga sjuksköterskor bör utbildas i att känna igen tecken 

och symtom av psykisk ohälsa, oavsett vilken vårdenhet de arbetar på. Reed och 

Fitzgerald (2005) bekräftar dock att sjuksköterskan inte upplever sig ha resurserna att 

garantera säkerheten när patienter med psykisk ohälsa vårdas på somatiska vårdenheter. 

Sjuksköterskan menar bland annat att trappor nära till hands kan göra att patienter lätt 

försvinner om de inte hålls under konstant uppsikt.  
 
I uppsatsens resultat framkom att sjuksköterskan på grund av den upptagna miljön 

upplever brist på tid till att samtala med patienterna, vilket leder till att det då inte ges 

förutsättningar för patientdelaktighet. Genom samtal ges sjuksköterskan möjlighet att 

förstå patienten och patienten ges utrymme att dela med sig av sina erfarenheter, 

exempelvis av sin sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). En en god vårdmiljö har 

betydelse för en patients hälsa och välbefinnande och genom att sjuksköterskan lyssnar 

till patientens livsvärld och inte intar hållningen av en allvetande sjuksköterska ges även 

möjlighet till delaktighet. På detta sätt kan sjuksköterskan få insikt i hur det är för 

patienten att leva med sjukdomen och kunskap kan utbytas vilket skapar förutsättningar 

för en vårdrelation att växa fram (ibid.). Djupgående förståelse för en patients behov fås 

även genom att sjuksköterskan intar ett holistiskt förhållningssätt och ser människan 

som en enhet (Arman, 2015).  
 
Som tidigare framkommit visar uppsatsens resultat att somatiska vårdenheter har 

opassande miljöer för patienter med psykisk ohälsa. Det handlar bland annat om stökiga 

miljöer som bland annat leder till brist i kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient. Sjuksköterskan upplever svårigheter i att möta patientens individuella behov, 

vilket skapar osäkerhet hos sjuksköterskan. Examensarbetet ligger till grund för att 

betona vikten av att miljön på somatiska vårdenheter anpassas så att sjuksköterskan ges 

möjlighet att vårda samtliga patienter på bästa möjliga sätt. Om miljön anpassas skapas 

möjligheter för en god vårdrelation med individanpassad vård och delaktiga patienter.  
 

8.2.3 Sjuksköterskan upplever varierande känslor 

 

Av uppsatsens resultat framkom att sjuksköterskan väljer att inte interagera med 

patienter med psykisk ohälsa på grund av förutfattade meningar om hur de är. De 

upplevdes bland annat vara tidskrävande och frambringade rädsla hos sjuksköterskan.  
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Flera studier stödjer sjuksköterskans uppfattning om att patienter med psykisk ohälsa är 

oförutsägbara och att detta skapar rädsla och osäkerhet hos sjuksköterskan (Lethoba et 

al., 2006; Melo et al., 2016). Dock skriver Reed och Fitzgerald (2005) om faktumet att 

sjuksköterskor som kände sig bekväma och upplevde att de hade kontroll interagerade 

med patienter med psykisk ohälsa vilket medförde att dessa patienter fick bra vård. De 

skriver att vissa sjuksköterskor inte alls upplevde dessa patienter som riskfyllda, utan 

menade att de fick positiv återkoppling av dessa patienter och att de kunde utveckla en 

god vårdrelation och få bra erfarenheter. De förklarade vidare att de gillar att interagera 

med patienter med psykisk ohälsa då det ger ett litet avbrott från det vardagliga jobbet.  
 
Att patienter med psykisk ohälsa är tidskrävande på grund av att de är 

uppmärksamhetssökande är något som Lethoba et al (2006) bekräftar. Sjuksköterskan 

upplevde att patienter med psykisk ohälsa gillar att vara i centrum och gör sig till när 

andra personer är i närheten. Detta kan även handla om att personers tankar och 

uppfattningar om patienter med psykisk ohälsa bli något av en självuppfyllande 

profetia. Vad som även framkom i ovan nämnda studie var att manliga sjuksköterskor 

upplever sig säkrare och tryggare i arbetet med patienter med psykisk ohälsa än vad 

kvinnliga sjuksköterskor gör.  
 
Patienter med psykisk ohälsa kan skapa rädsla och oro hos sjuksköterskan vilket gör att 

sjuksköterskan väljer att inte interagera med patienten, vilket då går ut över 

kommunikationen (Poggenpoel et al., 2011). Det är genom kommunikationen som en 

hälsofrämjande dialog kan växa fram och därmed en god vårdrelation, vilket betyder att 

en icke existerande kommunikation går ut över vårdrelationen (Skärsäter, 2014). I en 

ogynnsam vårdrelation sätts patientens delaktighet åt sidan och sjukvården kan inte 

vårda med målet att stödja och stärka hälsa vilket är vårdvetenskapens syfte (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Uppsatsens resultat visar att sjuksköterskan behandlar patienter med 

psykisk och somatisk ohälsa olika vilket innebär att de gör skillnad på kropp och psyke, 

trots att vårdvetenskapens kärna är att dessa komponenter bör ses som en helhet 

(Hedelin et al., 2014). Uppsatsens resultat visar att patienter med psykisk ohälsa upplevs 

vara tidskrävande vilket får negativa konsekvenser för såväl sjuksköterska som patient. 

Således behövs mer stöd och resurser på de somatiska vårdenheterna. Tid skapar 

förutsättningar för dialog som är en väsentligt del i att skapa en god vårdrelation 

(Hedelin et al., 2014; Skärsäter, 2014). 
 
8.2.4 Sjuksköterskan upplever olika dilemman  

 

Resultatet visar att sjuksköterskan kämpar med olika dilemman, exempelvis om det är 

rätt eller fel att tvångsvårda patienter. Det framkom även att sjuksköterskan har 

stigmatiserande tankar kring patienter med psykisk ohälsa. Även att de måste behandla 

de återkommande patienterna gång på gång, utan att de förbättras. Detta skapar hinder i 

vårdandet då sjuksköterskan upplever att det är meningslöst och hopplöst att behandla 

dem. I resultatet framkom dock att genom att sjuksköterskan ser patienten genom ett 

helhetsperspektiv skapas förutsättningar för sjuksköterskan att ge patienten god vård. 
 
Liggins och Hatcher (2005) stödjer resultatet då de kom fram till att sjuksköterskan 

upplever hopplöshet för att patienter med psykisk ohälsa återkommer gång på gång. 

Sjuksköterskan upplevde att de inte längre vet vad de ska göra med de återkommande 

patienterna. Även i denna studie framkom att sjuksköterskan har stigmatiserande tankar 

kring patienter med psykisk ohälsa (ibid.). 
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Sharrock och Happells (2005) betonar vikten av att inte separera kropp och psyke från 

varandra, utan menar att dessa ska ses som en enhet som inte kan separeras. Dock 

upplevde sjuksköterskan svårigheter i att prioritera patientens behov. Om en patient har 

både somatiska och psykiska behov fann sjuksköterskan det svårt att veta vilket som 

kräver mest uppmärksamhet och behandling först (ibid.). 
 
Uppsatsens resultat visar att sjuksköterskan upplever att patienter inte förbättras trots 

fortsatt behandling. Detta gör att sjuksköterskan upplever att hon inte kan tillgodose 

patientens behov och hon menar att det därför är onödigt att anstränga sig. Vidare visar 

uppsatsens resultat att sjuksköterskan har stigmatiserande tankar kring patienter med 

psykisk ohälsa. Genom att sjuksköterskan istället har ett öppet sinne och är öppen för 

vad som kan visa sig i situationen kan livsvärlden förstås och därmed en vårdrelation 

med en delaktig patient växa fram (Ekebergh, 2015). Genom att se människan som en 

enhet där somatiska och psykiska behov prioriteras lika ges även förutsättningar för att 

patienten att ses genom en helhetssyn (Arman, 2015).  
 

9 Slutsats 

 

Slutsatser kan dras gällande att det kan uppstå problematik när patienter med psykisk 

ohälsa befinner sig på somatiska vårdenheter. Sjuksköterskan upplever ofta svårigheter i 

vårdandet av dessa patienter och det har även visats att det överlag råder kunskapsbrist 

kring psykisk ohälsa. Genom utbildning och ökad kunskap skapas bättre förutsättningar 

för att ge dessa patienter god vård. Vidare skulle utbildning och ökad kunskap leda till 

att sjuksköterskan inte skulle uppleva rädsla, oro och frustration i lika stor utsträckning. 

Sjuksköterskan skulle även känna sig tryggare i pressade situationer och lära sig hantera 

olika dilemman som vård av patienter med psykisk ohälsa kan resultera i. Genom att 

sjuksköterskan är trygg och säker i yrkesrollen skapas förutsättningar för att ge god vård 

och även skapa goda vårdrelationer med delaktiga patienter. Slutligen kan även sägas att 

vidare forskning är ett stort behov. Litteratursökningen visade på ett begränsat antal 

artiklar som tar upp just upplevelsen av att möta patienter med psykisk ohälsa, därmed 

är förslagsvis fortfatta intervjustudier om hur sjuksköterskan upplever det att möta 

patienter med psykisk ohälsa av intresse. Ökad forskning kring detta ämne skulle leda 

till ökad förståelse och minskad stigmatisering där det inte sker uppdelningar mellan 

psykisk och somatisk ohälsa.  
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Här har vi valt att redovisa de sökningar som lett fram till artiklarna som använts i 

resultatet. 

 

Databas 
Datum   

Sökfras Begränsningar  Antal 

träffar 
Lästa 

abstract 
Lästa 

artiklar 

i 

fulltext 

Antal 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

psykINFO 
 
19/10-18 

noft(nurse*) AND 

noft(caring for) 

AND noft(mental 

illness*) 

2008-2018  146 6 3 1 1  

A Medical–

Surgical 

Nurse’s 

Perceptions 

of Caring for 

a Person 

With Severe 

Mental 

Illness 

Cinahl  
 
10/1-18  

nurses experience* 

AND mental health 
2008-2018  
Peer reviewed  

282 3 1 1 1  

'When you're 

it': a 

qualitative 

study 

exploring the 

rural nurse 

experience of 

managing 

acute mental 

health 

presentations 

Pubmed 
 
23/10-18 

((("nursing 

staff"[MeSH 

Terms]) AND 

"psychology"[MeSH 

Terms]) AND 

"nurse-patient 

relations"[MeSH 

Terms]) AND 

"nurse-patient 

relations"[MeSH 

Terms]  

Last 10 years   16 2 2 1 1 

A risk to 

himself: 

attitudes 

toward 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies 

among nurses 

in medical-

surgical 

units.  

Cinahl  
 
15/10 - 18 

nurse attitude* AND 

Qualitative Stud* 

AND nurse* AND 

experience* 

2008-2018 
Peer reviewed 
  

92 10 5 1 

1 

General 

practitioners' 

and practice 
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nurses' views 

and 

experience of 

managing 

depression in 

coronary 

heart disease: 

a qualitative 

interview 

study 

 

Cinahl 

23/10-18 
registered nurse* 

AND nursing ward* 

AND attitude* AND 

(mental health or 

mental illness or 

mental disorder or 

psychiatric illness) 

2008-2018 
Peer reviewed  

2 1 1 1 1  
Registered 

nurses' 

experiences 

of interaction 

with patients 

with mental 

health 

challenges in 

medical 

wards in 

Johannesburg 

Pubmed  
19/11 - 18 

nurses experience* 

AND psychiatric 

service* AND 

mental illness* 

AND qualitative 

stud*  

Last 10 years  29 4 1 1 1  
Emergency 

Room 

Psychiatric 

Services: A 

Qualitative 

Study of 

Nurses’ 

Experiences   

Cinahl  
21/11 -18 

(MH "Mental 

Disorders+") OR 

(MH "Attitude to 

Mental Illness"), 

somatic care 

2008-2018 
Peer reviewed  

69 5 2 1 1  

Access to 

primary and 

specialized 

somatic 

health care 

for persons 

with severe 

mental 

illness: a 

qualitative 

study of 

perceived 

barriers and 

facilitators in 

Swedish 

health care 

Cinahl  
21/11 -18 

((MH "Mental 

Disorders, Chronic") 

OR (MH "Mental 

Disorders+") OR 

(MH "Attitude to 

Mental Illness")) 

AND ((MH "Nurse-

2008-2018 
Peer reviewed  

40 4 1 1 1 

Nurses’ 

professional 

stigma and 

attitudes 

towards 

postpartum 

http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nrkewqa1Krqe2OK%2bnuEiysLNRnrfLPvLo34bx1%2bGM5%2bXsgeKztk%2bwp7NQsa%2bzPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhrunrky0r7dKs6ekfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=4&sid=462db6d2-b691-4150-8f40-d5ccc37b59e1@sessionmgr4009
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Patient Relations")) 

AND ((MH 

"Stigma")) 

women with 

severe mental 

illness  

Cinahl  
22/11 -18  

(MH "Attitude to 

Mental Illness") 

AND (MH "Attitude 

of Health 

Personnel+") AND 

(MH "Patient 

Centered Care") 

2008-2018  
Peer reviewed  

5 1 1 1 1 

Management 

of patients 

with mental 

health needs. 

Cinahl 
21/11-18 

MM "Medical Staff" 

AND  
MM "Attitude of 

Health Personnel" 
AND  
mental health 

service* 

2008 - 2018 
Peer Rewied  

1 1 1 1 1 
Perspectives 

of emergency 

department 

staff on 
the triage of 

mental 

health-related 
presentations: 

Implications 

for education, 
policy and 

practice  

Cinahl 
27/11-18 

(MM "Psychiatric 

Patients" AND MM 

"Attitude of Health 

Personnel") 

2008-2018 
Academic 

Journals 

47 10 3 1 1 

Caring for 

the mental 

illness patient 

in emergency 

departments 

– an 

exploration 

of the issues 

from a 

healthcare 

provider 

perspective 

Cinahl 
27/11-18 

(MH "Mental 

Disorders+") AND 

(MH "Psychiatric 

Patients+") AND 

(MH "Registered 

Nurses")  

2008-2018 
Academic 

Journals 

15 5 2 1 1 

What are the 

experiences 

of 

Emergency 

Department 

nurses in 

caring for 

clients with a 

mental illness 

in the 

Emergency 

Department? 
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Bilaga 3 

 

Kvalitetsgranskning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4  

 

Artiklmatris 



  
 

I 
 

 

Författare, år, 

land, tidskrift 

Titel Syfte Metod/Design Deltagare/urval Etiska överväganden Kvalitetsgranskning Resultat 

Beks, H., 

Healey, C., 

& Schlicht, 

K 
2008 
 
Australien 
 
Rural & 

Remote 

Health 

When you're 

it': a 

qualitative 

study 

exploring the 

rural nurse 

experience of 

managing 

acute mental 

health 

presentations 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att möta psykiskt 

sjuka patienter på 

en 

akutmottagning 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerade 

intervjuer. 

Dataanalys 

metoden som 

användes var 

NVivo. 

13 sjuksköterskor som arbetade 

på en akutmottagning. Student 

sjuksköterskor exkluderades. 

Etiskt godkännande 

från Alfred Health 

och Deakin 

University.  

Hög Sjuksköterskorna 

upplevdes ha 

otillräckligt med 

erfarenheter och 

kunskap. De upplevde 

att patienterna vårdas i 

en opassade miljö och 

att det finns ett 

bristande samarbete 

med psykiatrin. 

Plant, L., & 

White, L. 
2013 
 
USA 
 
Issues in 

Mental 

Health 

Nursing 

Emergency 

Room 

Psychiatric 

Services: A 

Qualitative 

Study of 

Nurses’ 

Experiences 

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse att 

möta patienter 

med psykisk 

sjukdom på en 

akutmottagning 

Kvalitativ studie 

med 

gruppintervjuer. 

Krueger och 

Casey’s 

analysmetod 

användes. 

Sjuksköterskor som hade 

erfarenheter av arbeta på en 

akutmottagning.  Sjuksköterskor 

med tidigare erfarenheter inom 

psykiatrin exkluderades. 

Etiskt godkännande 

från universitetet och 

från institutionens 

granskningsråd på 

sjukhuset där studien 

görs. 

Hög Sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna 

är tidskrävande, 

sjuksköterskorna 

upplevde en rädda för 

patienterna och 

upplever ökat 

utbildningsbehov. 

Barley, E., 

Walters, P., 

Tylee, A., & 

Murray J. 
2012 
 
London 

General 

practitioners' 

and practice 

nurses' views 

and 

experience of 

managing 

depression in 

Undersöka hinder 

och hantering av 

patienter med 

depression och 

hjärtsjukdom 

eller diabetes. 

Kvalitativ studie 

med individuella 

intervjuer. Data 

analyserades med 

konstant 

jämförelse. 

Tolv sjuksköterskor varav tio 

stycken var 

allmänsjuksköterskor 

intervjuades som arbetade på ett 

sjukhus. 

Godkännande av etisk 

kommitte. 
Hög Sjuksköterskorna 

upplevde brist på 

specialistvård om 

psykisk ohälsa, 

samarbete mellan 

vårdpersonal och 

bristande utbildning. 



  
 

II 

 
BMC Family 

Practice  

coronary 

heart disease: 

a qualitative 

interview 

study 

Zolnierek, 

C., & 

Clingerman, 

E. 2012. 
 
USA 
Journal of the 

American 

Psychiatric 

A Medical–

Surgical 

Nurse’s 

Perceptions 

of Caring for 

a Person 

With Severe 

Mental 

Illness. 

Undersöka 

sjukhuspersonals 

upplevelser av att 

ta hand om en 

person med 

psykisk ohälsa. 

En kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

intervjuer. 

En sjuksköterska med fyra års 

erfarenhet. 
Etiskt godkännande 

från university 

institutional review 

board.  

Hög Sjuksköterskan 

upplever en rädsla för 

patienten och upplever 

att patienten är 

tidskrävande. Upplever 

även behovet av ökat 

utbildningsbehov och 

upplevelse av moraliska 

dilemman. 

Poggenpoel, 

M., 

Myburgh, 

C.P.H., 

Morare, 

M.N., 2011 
 
Johannesburg 
 
Journal of 

Nursing 

Management 

Registered 

nurses' 

experiences 

of interaction 

with patients 

with mental 

health 

challenges in 

medical 

wards in 

Johannesburg 

Undersöka 

registrerade 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att interagera med 

patienter med 

psykiska 

sjukdomar i 

medicinska 

avdelningar på ett 

offentligt sjukhus 

i Johannesburg.  

Kvalitativ studie 

med intervjuer. 
Data 

analyserades med 

Tesch’s metod. 

Åtta stycken sjuksköterskor som 

har jobbat på ett sjukhus i minst 

tolv månader, varit i kontakt 

med psykisk sjukdom och kan 

uttrycka sig på engelska. 

Godkännande av etisk 

kommitte. 
Hög Sjuksköterskorna 

upplevde patienterna att 

ha oförutsägbart 

beteende, upplevde de 

som tidskrävande. 

Sjuksköterskorna 

upplevde vidare en 

rädsla för patienterna 

och ansåg att de inte 

passade in i miljön på 

avdelningen. 

Sjuksköterskorna 

önskade även mer 

utbildning. 

MacNeela, 

P., Scott PA., 

Treacy, M., 

Hyde, A., 

A risk to 

himself: 

attitudes 

toward 

Undersöka om 

sjuksköterskor 

har 

stigmatiserade 

En mixad metod 

med 

gruppintervjuer 

med 

13 sjuksköterskor som arbetar 

på ett sjukhus med varierande 

erfarenheter. 

Etiskt godkännande 

från universitets och 

sjukhusforskningsetik. 

Hög Sjuksköterskorna 

upplever patienten som 

som sårbar och som en 

risk. 



  
 

III 

O´´Mahony, 

R. 2012 
 
Irland 
 
Research in 

Nursing & 

Health 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies 

among nurses 

in medical-

surgical 

units. 

tankar om 

psykiskt sjuka 

patienter. 

utgångspunkt att 

tänka högt. 
Data 

analyserades med 

NVivo7. 

Sjuksköterskorna  pratar 

om istället för med 

patienten. 

Gerdtz, MF., 

Weiland, TJ., 

Jelinek, GA., 

Mackinlay, 

C., Hill, N. 

2012 
 
Australien 
 
Emergency 

Medicine 

Australas 

Perspectives 

of emergency 

department 

staff on the 

triage of 

mental 

health-related 

presentations: 

Implications 

for education, 

policy and 

practice. 

Undersöka 

deltagarnas 

uppfattning av 

triage på en 

akutmottagning 

med patienter 

som har psykisk 

sjukdom. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

intervjuer. Data 

analyserades med 

spencer och 

Ritchie’s metod. 

Sjuksköterskor som ska ha 

jobbat på en akutmottagning. 
Etiskt godkännande 

av The 
Human Research and 

Ethic Committee 

(Faculty of 
Health Sciences) at 

LaTrobe University 

and St Vincent’s 
Hospital Melbourne.  

Hög Sjuksköterskorna 

upplever behov av mer 

utbildning och att 

stigma har inverkan på 

vården. De upplever 

även skillnad i 

bedömning mellan en 

somatiskt sjuk patient 

och en psykiskt sjuk. 

Ordan, R., 

Shor, R., 

Liebergall - 

Wischnitzer, 
M., Nobel, 

L., Nobel, 

A., 
2018 
 
England 
 

Nurses' 

professional 

stigma and 

attitudes 
towards 

postpartum 

women with 

severe mental 

illness 

Undersöka 

sjuksköterskors 

stigma och 

attityder mot 
föräldraskap med 

nyblivna 

mammor med 

psykisk sjukdom. 

Mixad metod. Sjuksköterskor som arbetar på 

förlossningen. 
Etiskt godkännande 

ifrån Medical 

Center´s 
Helsinki Committe.  

Medel hög Sjuksköterskorna 

upplevde behovet av 

ökat utbildning. De 

upplevde osäkerhet med 
patienterna samt 

önskade ökat samarbete 

mellan personal. 



  
 

IV 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Björk 

Brämberg, 

E., 

Torgerson, J., 

Norman 

Kjellström, 

A., Welin, P., 

Rusner, M., 
2016. 
 

Sverige 
 
BioMed 

Central 

Access to 

primary and 

specialized 

somatic 

health care 

for persons 

with severe 

mental 

illness: a 

qualitative 

study of 

perceived 

barriers and 

facilitators in 

Swedish 

health care 

Undersöka 

patienters, 

anhöriga och 

kliniker 

erfarenheter och 

synpunkter om 

individuella och 

organisatoriska 

faktorer som 

underlättar eller 

hindrar tillgången 

till somatisk vård 

för personer 

med  psykisk 

sjukdom.  

Kvalitativ studie 

med individuella 

semi 

strukturerade 

intervjuer. 

21 sjuksköterskor intervjuades 

som regelbundet möter patienter 

med psykisk sjukdom. 

Etiskt godkännande 

från Regionrådet för 

etisk granskning i 

Göteborg.  

Hög Sjuksköterskorna 

upplever behov av mer 

utbildning och bättre 

tillgång till 

specialistvård och ökat 

samarbete mellan 

personal. 

Goode, D., 

Melby, V., 

Ryan, A., 
2014 
 
England 
 
Emergency 

Nurse 

Management 

of patients 

with mental 

health needs 

Undersöka 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor 

som jobbar på 

akutmottagning 

om hur det är att 

möta psykiskt 

sjuka patienter. 

Kvalitativ studie 

med 19 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. Tio 

sjuksköterskor 

och nio läkare 

intervjuades. 

Tio sjuksköterskor intervjuades 

som hade mellan ett till 30 års 

erfarenhet. 

Etiskt godkännande 

från RECNI, the 

University of Ulster.  

Hög Sjuksköterskor upplever 

miljön som opassande 

eftersom den är 

upptagen och förklarar 

att det leder till 

svårigheter i 

kommunikation med 

patienterna. 

Sjuksköterskorna vill 

även ha kunskap i hur 

man kommunicerar med 

patienterna. 

Innes, K., 

Morphet, J., 

Caring for 

the mental 

Sjuksköterskors 

synvinkel av att 

Mixad metod 

med 

Sjuksköterskor som arbetade på 

en akutmottagning. 
Godkänt av etisk 

kommitte. 
Hög Sjuksköterskor 

upplevde att det kunde 



  
 

V 

O´Brien, A., 

& Munro, I. 

2013 
 
England 
 
Journal of 

Clinical 

Nursing 

illness patient 

in emergency 

departments 

– an 

exporation of 

the issues 

from a 

healthcare 

provider 

perspective. 

hantera patienter 

som kommer in 

på 

akutmottagningen 

med psykisk 

sjukdom. 

undersökningar 

och 

fokusgrupper. 

bli problem om de inte 

fick tag på 

specialistvård och 

önskar därmed ökad 

specialistvård men även 

ökat samarbete mellan 

personal. Även ökad 

utbildning för att bättre 

kunna ta hand om 

patienterna. 



  
 

VI 

Broadbent, 

M & 

Marynowski 
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What are the 

experiences 

of 

Emergency 

Department 

nurses in 

caring for 

clients with a 

mental illness 

in the 

Emergency 

Department? 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

patienter med 

psykisk sjukdom 

på en 

akutmottagning. 

En kvalitativ 

studie med semi 

strukturerade 

intervjuer. 

Sex sjuksköterskor som jobbar 

på en akutmottagning blev 

intervjuade.  Ålder mellan 18 

och 65 år. 

Etiskt godkännande 

av CQ University 

Human Research 

Ethics Committee and 

the Health Services 

District Human 

Research Ethics 

Committee of the 

Hospital. 

Hög Sjuksköterskorna 

upplever tidsbrist vid 

vård av patienterna för 

de har så mycket annat 

att göra och psykiskt 

sjuka  patienter tar tid. 

Detta leder till att 

patienterna inte får 

optimal vård vilket 

skapar frustration hos 

sjuksköterskan. 
Vidare upplever 

sjuksköterskan att 

miljön på en 

akutmottagning inte 

skapar förutsättningar 

för god vård. 
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