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Sammanfattning 
 
De psykiskt sjuka tar allt större plats inom den somatiska sjukvården men forskningsfältet är 
nytt och kunskapsluckor existerar. En systematisk litteraturstudie gjordes. Litteraturstudiens 
syfte var att belysa sjuksköterskans attityd till att vårda patienter med psykisk sjukdom i den 
somatiska vården. 
En databassökning har gjorts i fyra databaser med omvårdnadsfokus: Cinahl, Pubmed och 
PsycInfo. Sex studier inkluderades. Ur dessa har utkristalliserats tre återkommande teman: 
attityder som avspeglar sjuksköterskans erfarenheter, vårdmiljöns betydelse på 
sjuksköterskans attityder och utbildningens betydelse för sjuksköterskans attityder. 
En stor mängd negativa attityder existerar men även en del positiva, ofta knutet till 
sjuksköterskan personliga attityder. Längden av yrkesverksam erfarenhet verkar inte ha någon 
positiv inverkan på attityderna. Sjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning och kunskap i 
ämnet psykiska sjukdomar. Av föreliggande studie ses stort behov av mer forskning inom 
ämnet då många av resultaten inte är tydliga och klara slutsatser är svåra att dra. 
 
Nyckelord 
Attityder, psykisk sjukdom, somatisk vård 
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BAKGRUND 
 

Psykiatri är läran om själens sjukdomar och är en relativt ny vetenskaplig gren från början av 

1800-talet. Den psykiatriska vården intar en särställning då den har fler fördomar mot sig än 

somatisk vård. Psykiatrisk vård har även fått mycket negativ publicitet på grund av 

våldsamma och självdestruktiva patienter (Ottosson, 2005).  

Vården av psykiskt sjuka personer var under 1800-talet primitiv med en del tortyrliknande 

behandlingar, först på 1900-talet krävdes utbildning inom psykiatri men sjukvården bedrevs 

länge på anstaltsliknande förläggningar (Andersson & Hedman Ahlström, 2000).  

 

Senare på 1900-talet bedrevs psykiatrisk vård på vårdinstitutioner där institutionsskador 

kunde uppkomma då den psykiskt sjuke patienten tvingades anpassade sig till de regler och 

värderingar som gällde på stället. Personalen tog över ansvaret för patientens person och den 

egna förmågan att sköta sig själv trubbades av och möjligheten till personlig utveckling 

begränsades. Detta innebar en kränkning då det personliga ansvaret togs bort (Andersson & 

Hedman Ahlström, 2000).  

Patienter inom den psykiatriska vården har ibland begränsad förmåga att ta egna beslut 

gällande sin sjukdom och har därför svårare att ge tillstånd till olika undersökningar och 

behandlingar. Ottosson (2005) menar att psykiskt sjuka patienter som har beslutsförmåga 

väljer att inte följa personalens råd utan ofta går sin egen väg. 

 

Psykiatriutredningen (SOU 1992:73) ledde fram till psykiatrireformen. Utredningen påvisade 

brister på bostäder, arbete och rehabilitering för psykiskt sjuka personer. Psykiatrireformen 

innebar förändring inom den psykiatriska vården där gemensamma mål lyftes fram för 

personer med psykisk sjukdom. Patienterna skulle ha samma rättigheter och skyldigheter som 

vanliga medborgare och insatserna inom den psykiatriska behandlingen skulle formas efter 

patientens egna val och prioriteringar (Andersson & Hedman Ahlström, 2000).  

 

Psykiatrireformen trädde i kraft 1995 och innebar ett försök till normalisering för patienter 

med psykisk sjukdom. Normalisering för denna patientgrupp innebär att de i möjligaste mån 

kan integreras i samhället med egen lägenhet och normal miljö. I normaliseringsprocessen 

finns ett starkt etiskt perspektiv då den företräder en humanistisk människosyn som värnar om 
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de svagaste människorna i samhället. I vården av psykiskt sjuka patienter ställs sjuksköterskan 

ibland inför etiska dilemman utifrån det humanistiska synsättet, då svårt sjuka patienter kan 

utsättas för tvångsåtgärder och tvångsvård för att skydda omgivningen och patienten själv 

(Andersson & Hedström, 2000). Då tillämpas lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)       

(SFS 1991:1128). 

ICN: s etiska kod för sjuksköterskor föreskriver att god omvårdnad ska ges till alla oavsett 

hänsyn till ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, nationalitet, 

politisk åsikt, ras eller social status (Socialstyrelsen, 2005). Detta återkommer även i Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL). Målet för hälso- och sjukvården är att ge god omvårdnad på lika 

villkor till alla i befolkningen (SFS 1982:763). 

Socialdepartementet gjorde 1998 en offentlig utredning då de frågade personer ur olika 

offentliga sektorer (såsom personer inom vården, försäkringskassan med flera) om deras 

uppfattning om arbetsförhållanden och attityder i mötet med personer med funktionshinder 

(SOU 1998:21). En frågeställning var vad personalen ansåg var anledningen till att många 

personer med funktionshinder var missnöjda med mötet. Resultatet från vårdpersonalen var 

att 81 % trodde att det beror på att lagar och regler är otydligt formulerade, 47 % ansåg att det 

beror på att personalen inte fått nödvändig kompetensutveckling, 64 % trodde att det 

föreligger brist på tid för varje enskild person och 25 % trodde att det beror på personalens 

attityder (Michailakis & Sundbom, 1998). 

År 1999 gjorde Lindqvist utredningen: Lindqvist nia – nio vägar att utveckla bemötandet av 

personer med funktionshinder (SOU 1999:21) där uppdraget var att se hur krav på valfrihet, 

inflytande och information för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder efterlevs i 

framförallt hälso- och sjukvården, service och omsorg, socialförsäkringssystemet, 

habilitering, rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning. 

Lindqvist konstaterade att det föreligger stora brister i bemötandet av personer med 

funktionshinder. Många av de tillfrågade kände sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. 

Bemötandet av funktionshindrade påverkas i hög grad av yttre faktorer såsom enskilda 

personers värderingar och egna förväntningar om vad den funktionshindrade har rätt till. 

Arbetsförhållanden, otydliga och svårförstådda regelverk och besparingar och brister på 

resurser är saker som påverkar bemötandet (SOU 1999:21). 
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Lindqvist lyfter också fram otydliga politiska budskap där de funktionshindrade upplever stor 

skillnad mellan ideal och hur verkligheten ser ut när lagar och regler inte efterföljs. 

Utredningens slutsatser är att den enskildes rättigheter måste stärkas och få full delaktighet 

och inflytande. Lindqvist efterlyser också förbättring av bemötandet och attityder bland 

anställda och beslutsfattare genom kompetensutveckling i handikappfrågor och etik i 

bemötandet (SOU 1999:21). 

Utredningen föreslår nio mål för att bättra det kollektiva och individuella bemötandet av 

personer med funktionshinder. Punkt sju och nio i utredningen berör vårt undersökningsfält. 

Punkt sju handlar om att öka bemötandekompetensen och utredningen föreslår ett nationellt 

kompetensutvecklingsprogram för bemötande av personer med funktionshinder med 

förankring i handikapporganisationerna. Punkt nio tar upp vikten av att ge 

handikapporganisationerna möjlighet att motverka och minska fördomar och negativa 

attityder genom humor- och satirsatsningar (SOU 1999:21). 

 

PROBLEMATISERING 
 

Det har visat sig att bemötandet inte sällan är det största problemet för sjuksköterskor när det 

gäller kontakten med patienter med psykisk sjukdom (Engman, 2005). Vårt bemötande färgas 

av våra attityder gentemot dem vi möter. De attityder sjuksköterskan har gentemot personer 

med psykisk sjukdom kan spegla sig i vilken erfarenhet hon/han har av att möta denna 

patientgrupp. Då ett bemötande som inte upplevs som positivt kan påverka och försämra den 

psykiska sjukdomen är det viktigt att belysa sjuksköterskans attityd gentemot denna 

patientgrupp. Lester (2005) betonar att patienter med svåra psykiska sjukdomar även har 

sämre fysisk hälsa än den övriga befolkningen och är därför i större behov av vård än andra. 

Sjuksköterskans möte med denna patientgrupp inom den somatiska vården blir därför mer och 

mer frekvent (Lester, Tritter & Sorohan, 2005). Har allmänsjuksköterskor den erfarenhet det 

krävs för att vårda dessa patienter på ett adekvat sätt? Enligt Ouds studie (2007) har det även 

visat sig att intresset för psykiska sjukdomar är litet hos sjuksköterskan inom den somatiska 

vården.  
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Det finns ett flertal artiklar och utredningar som handlar om hur sjuksköterskan bemöter de 

psykiskt sjuka patienterna med avseende på erfarenhet och attityder inom den psykiatriska 

vården. 

Då det har forskats lite om hur det ser ut för denna patientgrupp i den somatiska vården har 

denna kontext valts då den psykiatriska vården blivit mer integrerad i den somatiska vården 

på sjukhus. 

 

Definition av begrepp: 

För en större förståelse för vissa begrepp har författarna valt att ta med definition på de mest 

centrala begreppen i litteraturstudien. 

Vårda: Med begreppet vårda avses i denna uppsats sjuksköterskans omvårdnad gentemot 

patienten.  Nationalencyklopedins definition av att vårda lyder: Tillsyn förenad med viss 

behandling särskilt av svaga eller sjuka personer i syfte att uppehålla livet eller bota 

(Nationalencyklopedin, 2008).  

 

Psykisk sjukdom: Psykisk sjukdom är ett sjukdomstillstånd som präglas av störningar i den 

drabbades upplevelser och beteenden (intellektuella, funktioner, känslor, vilja, etc.) som även 

inverkar på relationen till omgivningen. Till psykisk sjukdom räknas bland annat depression, 

olika ångesttillstånd, demens, ätstörningar, personlighetsstörningar, schizofreni och bipolär 

sjukdom (Psykiatriinfo, 2008). 

Attityd: En Attityd anses bestå av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den 

kognitiva delen innehåller vad en person tror eller vet om något. Förmågan att samtidigt 

beakta en stor mängd kunskap är begränsad och bara en del av det vi känner till får betydelse 

så att det påverkar attityder hos personen. Affektiva attityder visar hur starkt vi tar ställning 

för eller emot vårt attitydobjekts egenskaper. Den intentionella komponenten är personens 

beredskap till handling när det gäller attityd objektet. Speciellt negativa attityder bildar 

fördomar(Nationalencyklopedien, 2008). 
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Attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, 

kognitiva eller emotionella, inställning till något (Wikipedia, 2008). 

SYFTE 
 
Syftet är att belysa sjuksköterskans attityd till att vårda psykiskt sjuka patienter i den 

somatiska vården.  

METOD 

En systematisk litteraturstudie genomfördes. En systematisk litteraturstudie är en studie där 

man genom litteratursökning kritiskt granskar, värderar och analyserar resultatet i litteraturen 

man använt sig av. Litteraturstudien syftar till att åstadkomma en syntes av data från tidigare 

genomförda studier och fokuseras på aktuell forskning inom det valda ämnet. När det gäller 

att göra en systematisk litteraturstudie inom omvårdnad anses det att både kvalitativa samt 

kvantitativa studier kan inkluderas för en att få större bredd i studien. Alla relevanta 

forskningsstudier identifieras och man gör en bedömning av varje studies validitet. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har sedan 1991 använt sig av systematiska 

litteraturstudier för att ta fram vetenskapliga bevis som underlag inom medicinsk teknik och 

behandling (Forsberg & Wengström, 2008). 

Urval 

I studien inkluderades vetenskapliga artiklar skrivna på engelska och skandinaviska språk. 

Artiklar publicerade från år 1998 till 2008, såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. 

Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade av andra forskare inom liknande fält som är 

utsedda av redaktören på tidskriften/publikationen (Welin & Persson, 1996). Artiklarna ska 

behandla sjuksköterskans attityd till att vårda patienter med psykisk sjukdom i den somatiska 

vården. Den åldersgrupp som valts är patienter mellan 18-65 år. Artiklar från Asien specifikt 

Japan, Thailand och Taiwan exkluderades. Studier som är specifikt utförda med läkare, 

undersköterskor och psykiatrisjuksköterskor som undersökningspersoner exkluderades. 

Medicinskt inriktade artiklar exkluderades då det är ett omvårdnadsperspektiv som sökts. 

Artiklar inriktade på attityder till patienter med alkohol och drogproblem och demens 

exkluderades. 
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Datainsamling 

Utifrån syftet valdes de databaser som ansågs som mest relevanta till sökningsfältet. 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo valdes. Databaserna valde författarna till 

föreliggande studie då de inriktar sig på medicin, omvårdnad och psykiatri (Polit & Beck, 

2004). 

Författarna till föreliggande studie söker i denna litteraturstudie specifikt efter 

sjuksköterskornas egna uppfattningar av vilka attityder de själva har gentemot patienter med 

psykisk sjukdom som de vårdat på respektive arbetsplats på en somatisk vårdavdelning. 

Författarna till föreliggande studie har använt sig av MeSH-termer och Thesaurus sökning för 

att hitta rätt typ av sökord i de olika databaserna. MeSH är en vokabulär som kontrolleras av 

U. S. National Library of Medicine och fastställer sökordens innebörd så att träffarna blir mer 

exakta (Polit & Beck, 2004). Booleska sökoperatorer AND/OR användes kontinuerligt för att 

få bredare träffar i artikelsökningarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Sökningsförfarande i PubMed 

Sökningen i PubMed inleddes med sökorden nurse attitudes och mentally illness. Denna 

sökterm byttes senare ut mot MeSH- termen Attitude of health personnel för att få mer 

specifika träffar. Mentally illness alternerades med mental illness (MeSH-term), mental 

disorder och psychiatric diseases. Somatic care alternerades med generally health care 

(MeSH-term) . Även trunkeringar användes men dessa gav mindre relevanta sökningar. I 

sökningarna lästes alla titlar då träffarna inte översteg 400 artiklar. En sekundärsökning 

gjordes på en specifik artikel som valdes att inte inkluderas i studien då den inte ansågs 

relevant till vårt syfte. En sekundärsökning innebär att man manuellt söker efter artiklar som 

finns i redan hittad artikels referenslista. Sökverktyget related articles for PubMed användes 

och där hittades en artikel som inkluderades i studien. Tio abstrakt lästes varav åtta i fulltext i 

PubMed och två av dessa artiklar inkluderades i studien vilka båda var kvalitativa. Sökningen 

genomfördes vecka.34. För fullstänständigt sökschema se bilaga 1. 

Sökningsförfarande i Cinahl 

Sökorden som användes i Cinahl var experience vilket alternerades med ordet treatment. 

MeSH-termen attitude of health personnel användes även i denna databas för att få specifika 
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träffar på attityder hos sjukhuspersonal. Enbart ordet attitudes användes kontinuerligt liksom 

nursing attitudes och personnel attitudes.  

Orden mental illness alternerades i sökningen med psychiatric disorder och mental disorder. 

Alla föreliggande träffars titlar lästes, åtta abstrakt och fem artiklar lästes i fulltext. 

Avsökningen i Cinahl resulterade i tre artiklar inkluderade i studien, samtliga kvantitativa 

artiklar. Avsökningen genomfördes vecka 36 se bilaga 1. 

 

Sökningsförfarande i PsycInfo 

Då litteraturstudien inriktar sig på patienter med psykisk sjukdom användes PsycInfo då det är 

en databas som inriktar sig på psykiatri. I databasen PsycInfo användes sökorden health 

personnel attitudes, patient attitudes, attitudes toward, client attitudes alternerat med patient 

treatment. MeSH-termen mental disorder användes alternerat med mental disorders och 

mental illness. Även ordet primary health care användes i sökningen. Samtliga träffars titlar 

lästes, åtta abstakt och sex artiklar i fulltext. Sökningen resulterade i att en kvalitativ artikel 

inkluderades i studien. Sökningen gjordes vecka 36 Se bilaga 1. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av de 19 artiklar som lästes i fulltext delades upp mellan författarna till 

föreliggande studie och granskades med hjälp av analysmallar. Både en kvalitativ och en 

kvantitativ analysmall användes för granskning. Dessa mallar modifierades genom att 

begränsa antalet analysfrågor så att de passade till de artiklar vi valt att granska. Dessa utgick 

från granskningsmallar ur Forsberg & Wengströms (2008) och Friberg (2006)(se bilaga 2 och 

3). Kravet för att inkludera artikeln var att flertalet av frågorna besvarades med ett ja i 

mallarna och att artikeln fick en bedömning som ansågs god. I mallen för kvalitativa studier 

skulle nio av elva ja/nej frågor besvaras med ett ja för att inkluderas, de frågor som inte kunde 

besvaras med ja eller nej skulle tydligt visa hur studien gått till. I mallen för kvantitativa 

studier skulle tre av fyra ja/nej frågor kunna besvaras med ett ja och studiens tillvägagångssätt 

tydligt vara beskrivet. Då granskningen av artiklarna var klar lästes de igenom enskilt och 

därefter jämfördes kvalitetsgranskningen för att få samma betygssättning av båda författarna 

till föreliggande studie. Efter kvalitetsgranskningen inkluderades sex artiklar i studien. 
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Dataanalys 

Då alla artiklar som valts ut att inkluderas i studien lästs igenom och blivit granskade med 

hjälp av granskningsmallarna lästes artiklarna igenom ytterligare en gång. Denna gång 

användes analysfrågor som gjorts för att hitta gemensamma punkter i artiklarna för att lättare 

få fram ett resultat. Frågeställningarna byggde på att få fram vad som var centralt i artiklarna 

och vilka attityder som framkom hos sjuksköterskorna. De svar som hittades med hjälp av 

analysfrågorna gav upphov till tre teman som kom att utgöra resultatdelen i studien. Dessa 

teman skapades genom att varje artikel lästes enskilt och svaren på analysfrågorna skrevs ner. 

Fynden diskuterades gemensamt och tre teman var återkommande och stod ut i resultaten i 

alla artiklarna. Dessa tre teman som uppkom ur analysfrågorna var: 

• Attityder som avspeglar sjuksköterskans erfarenheter 

• Vårdmiljöns betydelse för sjuksköterskans attityder 

• Utbildningens betydelse för sjuksköterskans attityder 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Vid systematiska litteraturstudier bör det finnas etiska överväganden beträffande urval och 

hur resultatet redovisas. Urvalet ska vara klart och tydligt redovisat och alla resultat 

redovisade inte bara resultat som passar studiens syfte. Ett etiskt godkännande innan studien 

påbörjas är också önskvärt så att forskarna inte genomfört oetisk forskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

Alla studier som hittats utifrån vårt syfte togs med. I studierna har urvalet varit tydligt och alla 

resultat redovisats. I vår resultatdel har alla inkluderade studiers resultat tagits upp, även 

resultat som stått i motsatsförhållande till resultat i andra studier är inkluderade i 

litteraturöversikten. Alla sex studierna inkluderade i resultatdel har blivit etiskt godkända eller 

är genomförda på ett etiskt riktigt sätt. 
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RESULTAT 

 

Attityder som avspeglar sjuksköterskans erfarenheter 
Erfarenheten av att vårda patienter med psykisk sjukdom har en stor inverkan på vilken attityd 

sjuksköterskan har gentemot denna patientgrupp (Aydin, Zigit, Inandi & Kirpinar, 2003; 

Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Mavundla, 2000 ; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock 

& Happell, 2005). Detta är mest tydligt i sjuksköterskans erfarenhet då de fått en negativ bild 

av patienter med psykisk sjukdom (Aydin et al., 2003; Björkman et al., 2008; Mavundla, 

2000; Reed & Fitzgerald, 2005). I fem av de sex artiklarna anses negativa attityder mot 

patienter med psykisk sjukdom vara relaterat till erfarenhet (Aydin et al., 2003; Björkman et 

al., 2008; Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). 

 

Flertalet av sjuksköterskorna ser patienterna med psykisk sjukdom som en hotbild både emot 

sig själva och övriga patienter på avdelningen, eftersom sjuksköterskorna haft erfarenhet av 

aggressiva patienter där hot varit inblandat i samband med vårdtiden (Björkman et al., 2008; 

Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005). 

Då en hotbild förekommit i vårdandet skapas en rädsla för dessa patienter och flertalet av 

sjuksköterskorna har en föreställning om att patienterna ska göra dem illa även om den 

aktuella patienten inte utgett en hotbild. Sjuksköterskans tidigare erfarenheter har satt en 

negativ stämpel på patienter med en psykisk diagnos (Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 

2005). 

 

Negativa erfarenheter skapar ett ogillande i att vårda denna patientgrupp och i vissa fall anses 

det inte av sjuksköterskorna på avdelningen som deras uppgift att vårda dessa patienter, utan 

de anser att det åligger mer den psykiatriska vården, även då diagnosen patienten vårdas vid 

det aktuella vårdtillfället är somatisk. Många av sjuksköterskorna uttrycker att om valet varit 

deras hade de helst sluppit att vårda dessa patienter. Detta på grund av att de uppfattar 

patienterna som motsträviga till vårdandet och att de ofta inte samarbetar eller uppskattar den 

vård de får. Just bristen på positiv feedback från patienterna uppfattade sjuksköterskorna som 

påfrestande och gav mer negativa attityder gentemot patienterna. Sjuksköterskorna 

förknippade oåterkalleligt de psykiskt sjuka patienterna med ett besvärligt beteende och ansåg 

inte det som deras påtagna roll att ta hand om ett sådant beteende (Reed & Fitzgerald, 2005). 
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Sjuksköterskor som har lång erfarenhet av att vårda patienter med en psykisk sjukdom anses 

ha en mer negativ attityd (Aydin et al., 2003; Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005; 

Sharrock & Happell, 2005). 

I Sharrock & Happells studie (2005) tydliggörs att sjuksköterskorna med kort yrkeserfarenhet 

har mest positiva attityder att vårda psykiskt sjuka patienter. Alla sjuksköterskor hade en 

positiv inställning till patienterna. Detta motiverades med att de ansåg sig själva arbeta utifrån 

ett holistiskt synsätt (Sharrock & Happell, 2005). Det holistiska synsättet och egen 

livserfarenhet sågs ha en sammankoppling till positiva attityder även i Reeds studie (Reed & 

Fitzgerald, 2005).  

Sjuksköterskorna såg att kollegor med längre erfarenhet ofta hade en mer negativ attityd 

gentemot patienterna än de som var nyutbildade med kortare erfarenhet (Sharrock & Happell, 

2005).  

 

I Björkmans studie (2008) är erfarenheten och de negativa attityderna inte lika tydligt 

sammankopplade. Här såg man att personal med mer erfarenhet hade mindre negativa 

attityder främst angående farlighet och oförutsägbarhet hos patienterna, men det sågs istället 

mer tydliga negativa attitydskillnader gällande vilken typ av psykiatrisk diagnos patienten 

hade (Björkman et al., 2008).  

Sjuksköterskorna med längre erfarenhet hade överlag en mer positiv bild av patienten med 

psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna med mindre erfarenhet sågs dock ha en mer positiv attityd 

till just patienter diagnostiserade med schizofreni. Vad detta berodde på framkom inte i 

studien (Björkman et al., 2008). I Aydins studie framkom däremot att 81 % av 

sjuksköterskorna kände sig obekväma i längre möten i ett och samma rum med schizofrena 

patienter (Aydin et al, 2003).  

 

Ett samband mellan okunskap om psykisk sjukdom och negativa attityder ses även då 

erfarenheten av denna patientgrupp är stor. Sjuksköterskorna upplever patienterna som svåra 

att kommunicera med, men att detta blev bättre vid ökad förtrogenhet med patienterna 

(Björkman et al., 2008). 

 

Patienterna ses som ett hinder för sjuksköterskorna att utföra sina vanliga uppgifter. 

Patienterna upplevs som otrevliga, aggressiva och våldsamma. (Björkman et al., 2008; 

Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna påpekar även att många 
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patienter är högljudda och ofta kan försvinna från avdelningen, vilket ses som ytterligare ett 

hinder i vårdandet av dessa patienter (Mavundla, 2000).  

 

De få sjuksköterskor som hade en positiv inställning till att vårda denna patientgrupp 

relaterade detta till sin erfarenhet av att vårda patienter med psykisk sjukdom. De ansåg att 

deras erfarenhet reducerade känslan av rädsla och oro genom att de kunde koppla 

aggressionen hos patienten till en rädsla hos patienten själv. Erfarenheten ledde till en relation 

sjuksköterska-patient genom att de vågade ta kontakt med patienten och lyssna till patientens 

behov. Sjuksköterskorna tog även upp vikten av att vårda dessa patienter utanför psykiatrin. 

De ansåg att det reducerade diskrimineringen av dem och att det skapade en större acceptans 

för psykiskt sjuka patienter. En annan del som nämns är att genom acceptans av vårdmålen 

för psykiskt sjuka patienter reduceras stigma för patienterna. Som en del i att reducera stigma 

var sjuksköterskorna intresserade av patienterna och såg till deras rättigheter. (Reed & 

Fitzgerald, 2005). 

Vårdmiljöns betydelse för sjuksköterskans attityder 
Vårdmiljön har betydelse för sjuksköterskans attitydbildningar. Den överlag största 

anledningen till detta anses vara rutinerna på de olika avdelningarna. 

Arbetsplatsens rutiner gör att många anser det vara svårt att inkludera psykiatrisk vård på en 

vanlig vårdavdelning. Detta ofta relaterat till tidsbrist. (Mavundla, 2000; Sharrock & Happell, 

2005; Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna känner att tiden inte räcker till för att ge 

patienterna den uppmärksamhet som krävs eller som det anses kräva för att vårda en patient 

med psykisk sjukdom (Mavundla, 2000; Sharrock & Happell, 2005) 

 

På de flesta avdelningar är man enligt sjuksköterskorna själva väldigt uppgiftsorienterade. 

Detta innebär att fokus ligger på provtagning, ronder och den fysiska åkomma som är 

inblandad (Mavundla, 2000; Sharrock & Happell, 2005). Sjuksköterskorna uttrycker här 

svårigheter i synen på vad som ska vårdas, den somatiska åkomman eller den psykiska 

sjukdomen (Sharrock & Happell, 2005). 

 

Då fokus ligger på uppgifter och tiden är bristande såg en del sjuksköterskor patienterna som 

ett hinder, de ansåg sig bli begränsade till den psykiskt sjuke patienten och att de inte fick tid 

till de resterande patienterna på avdelningen. Då många avdelningar har ett stort patientantal 

och ofta är överbelastade ansåg de att patienterna istället borde behandlas på en psykiatrisk 
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avdelning för att få alla sina behov tillfredställda, här var även personalbrist en bidragande 

faktor (Mavundla, 2000;Sharrock & Happell, 2005).  Personalbristen var något som 

uppmärksammades specifikt i Mavundlas studie (2000). 

 

Personalen ansåg sig ha en stark känsla av omtanke för patienten och en vilja att ge hög 

kvalitetsvård men ansåg att ovanstående anledningar inte gav utrymme för detta (Mavundla, 

2000; Sharrock & Happell, 2005).  

Sjuksköterskorna som deltog i Reeds studie ansåg även att patienterna interagerade i 

omvårdnaden till de andra patienterna på avdelningen, här fick istället renhet och säkerhet 

prioriteras före patienternas välmående (Reed & Fitzgerald, 2005).  

 

Många sjuksköterskor kände en brist på kontroll när de hade patienter på avdelningen med 

psykisk sjukdom, på avdelningar har man ofta olåsta dörrar till material såsom saxar och 

dylikt, som skulle kunna användas till våldsrelaterade handlingar. Då tidsbrist och andra 

uppgifter gör att man inte ständigt har koll på patienten skapas känslan av okontrollbarhet. 

Detta bidrog till en negativ inställning till att ha dessa patienter på avdelningen (Reed & 

Fitzgerald, 2005). 

 

En bidragande faktor till negativa attityder var ofta rädsla (Sharrock & Happell, 2005) 

Rädslan stärktes då sjuksköterskorna hade en föreställning om att hot och våld kunde 

förekomma mot såväl personal som andra patienter (Reed & Fitzgerald, 2005). Många ansåg 

sig även bli påverkade av övriga arbetskamraters attityder gentemot dessa patienter (Sharrock 

& Happell, 2005).  

 

Utbildningens betydelse för sjuksköterskans attityder  

Utbildningens goda effekter för sjuksköterskans förmåga att vårda psykiskt sjuka patienter är 

ett återkommande tema (Björkman et al., 2008; Mavundla, 2000; Reed & Fitzgerald, 2005; 

Sharrock & Happell, 2005; Wynaden, O´Connell, Mcgowan & Popescu, 2000). 

Bristen på utbildning gör att sjuksköterskorna uttrycker en negativ självbild där deras brist på 

kunskap leder till en önskan att bli av med patienten då sjuksköterskorna inte vet vad de ska 

göra med patienten. Sjuksköterskorna trodde att de skulle få en positiv bild av att vårda 

psykiskt sjuka patienter genom ökad kunskap och utbildning (Mavundla, 2000). 
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I studien av Wynaden et al. (2000) upplevde många sjuksköterskor att de saknade tillräcklig 

kunskap för att vårda psykiskt sjuka patienter. 76 % av sjuksköterskorna ansåg att det inte 

finns någon kontinuerlig utbildning i ämnet vilket studieförfattarna tolkar som ett skäl till 

sjuksköterskornas begränsade självförtroende i vården av psykiskt sjuka patienter. 

Det framkom också att så många som 30,7% av deltagarna inte kunde ge en korrekt definition 

på vad psykisk sjukdom innebär (Wynaden et al, 2000). 

I Sharrock & Happell (2005) framkom det att tre sjuksköterskor tyckte att den psykiatriska 

delen av utbildningen var för liten. En sjuksköterska uttryckte rädsla för att vårda psykiskt 

sjuka patienter. På grund av hennes begränsade kunskap undviker hon om möjligt att vårda 

patienten. En annan sjuksköterska som genomgått utbildning med stor del av praktiken inom 

psykiatrin uttryckte en högre grad av självförtroende i vården och tyckte att den kliniska 

placeringen under utbildning var extremt viktig och att kontakten med psykiskt sjuka patienter 

ökat deras medvetenhet och förståelse för dessa patienter (Sharrock & Happell, 2005). 

Sjuksköterskorna uttryckte en känsla av begränsad förmåga att hjälpa de psykiskt sjuka 

patienterna och uttrycker även rädsla för att skada patienten genom sin vård. Denna rädsla tog 

sig också uttryck i att de kände rädsla för att psykiskt sjuka patienter skulle skada 

sjuksköterskan eller andra bara genom deras reaktion på vad sjuksköterskan sa i mötet (Reed 

& Fitzgerald, 2005). 

Studiedeltagarna trodde att ökad utbildning och stöd skulle fördjupa förståelsen av psykiska 

sjukdomar och öka deras förmåga att vårda den psykiskt sjuke patienten (Reed & Fitzgerald, 

2005). 

Aydin et al., (2003) är en studie från ett sjukhus i Turkiet som undersöker attityderna hos de 

anställda. I denna studie frågar sig studieförfattarna om utbildningen har negativa 

konsekvenser för sjuksköterskornas attityder gentemot de psykiskt sjuka patienterna då det 

framkommit att lägre utbildad personal har en mer positiv attityd till patienter med psykisk 

sjukdom.  

Värdet av support så som emotionellt, praktiskt och utbildningsmässigt stöd nämndes vid 

upprepade tillfällen i Sharrock & Happell (2005). Känslan att kunna dela arbetsbördan, få 

hjälp och kunna be om hjälp inom arbetslaget var uppskattat. Vid vissa tillfällen upplevde 

sjuksköterskorna att de inom arbetsgruppen var inkonsekventa i bemötandet då de mer erfarna 
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sjuksköterskorna är mindre benägna att vilja hjälpa patienter med psykisk sjukdom än de 

mindre erfarna sjuksköterskorna (Sharrock & Happell, 2005). 

Sjuksköterskorna som är relativt nyexaminerade var till största del positiva till att vårda 

psykiskt sjuka patienter, men det kan också tyda på ett utökat utrymme för utbildning i 

psykiatri inom deras sjuksköterskeutbildning (Sharrock & Happell, 2005). 

Björkman et al. (2008) uppfattade att de som fått sin utbildning tidigare såg större möjligheter 

för förbättringar i patientens psykiska sjukdom. Även erfarenhet verkar ha en stor betydelse 

för positiva attityder i denna studie. De yngre mindre erfarna sjuksköterskorna hade mer 

negativa attityder om upplevd farlighet och oberäknelighet då det gällde schizofrena patienter. 

Studieförfattarna drog slutsatsen att professionell erfarenhet, förtrogenhet med psykiska 

sjukdomar och typ av organisation påverkade sjuksköterskans attityder i en mer positiv 

riktning. 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

All sökning i databaserna gjordes separat för att få en bredare sökträff samt för att kunna 

alternera ett flertal sökord. En svaghet kan vara att för snarlika sökord använts i databaserna 

och på detta sätt gett mindre träffar. En styrka kan vara att trots liknande sökord gjordes 

separata sökningar.  

Istället för en gemensam sökning gjordes flera där resultat och framkomna artiklar 

diskuterades gemensamt och en essens framkom utifrån de separata sökningarna. Resultatet 

och sökträffarna kunde alternativt ha sett annorlunda ut om författarna till föreliggande studie 

använt sig av fler sökord. Författarna till föreliggande studie är medvetna om att 

sökningstekniken är något bristande då vi inte använt oss av samma sökord i alla databaser. 

Detta gjordes inte på grund av bristande kunskap i sökningsteknik i de olika databaserna och 

att författarna till föreliggande studie hade en förutfattad mening om att fler artiklar skulle 

hittas vid val av olika sökord i de olika databaserna. Detta kan sänka validiteten i studien 

något. Men då författarna använde sig av MeSH-termer och Thesaurus sökning fanns en tro 

av författarna att sökträffarna innefattade all relevant data inom ämnet som fanns att 

tillhandaha på respektive databas.  
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Både kvantitativa och kvalitativa artiklar valdes då en kombination av dessa variabeltyper kan 

ge en allmän statistisk beskrivning av undersökningsmaterialet, samtidigt som fördelarna med 

mjukdata (kvalitativ data) tillvaratas (Svensson, 1987). Svagheten i en metod är ofta styrkan i 

en annan och genom att kombinera olika metoder kan man tillvarata det bästa och neutralisera 

det sämsta med den enskilda metoden (Svensson & Starrin, 1996). 

 

Provsökningen gav en uppfattning om att ämnet inte tidigare var ordentligt utforskat. Alla 

titelträffar lästes, då de inte översteg en alltför hög siffra. Detta gjordes för att få möjlighet att 

hitta all forskning som gjorts inom det berörda ämnet. Många träffar behandlade helt andra 

områden än författarna till föreliggande studies eget, därav de få lästa abstrakt. Och som 

tidigare betonats är ämnet mycket sparsamt utforskat. 

Då abstrakt hittades som ansågs relevanta lästes dessa igenom gemensamt för att lättare kunna 

urskilja relevansen i dessa och se om de kunde tänkas inkluderas i vår egen studie. De abstrakt 

som ansågs relevanta lästes sedan i fulltext. Alla artiklar som lästes i fulltext lästes först 

igenom separat för att sedan läsas av båda, på detta sätt gavs en inblick i all data som hittades. 

På detta sätt gallrades de artiklar ut som inte ansågs relevanta. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) får studien större tyngd om flera personer granskar och tolkar materialet. 

Som tidigare beskrivits i texten uteslöts studier utförda i Asien specifikt Japan, Taiwan och 

Thailand. Detta på grund av att det ansågs att dessa länder ha alltför stora kulturella skillnader 

jämfört med västvärldens kultur. Artikeln utförd i Sydafrika inkluderades i studien trots 

kulturella skillnader då artikeln ansågs ha så pass bra kvalité och så specifikt utforskat det 

ämnesområde som vår litteraturstudie inriktat sig på. Detta gäller även den inkluderade 

artikeln utförd i Turkiet. Det bör tilläggas att ytterligare en studie utförd i Sydafrika inom 

samma ämne som använde Mavundlas studie (2000) som grund exkluderades då 

kulturskillnaderna i denna artikel var såpass påtagliga. 

Åldern 18-65 år valdes för att undvika fördjupning i attityder till barn och ungdomar med 

psykisk sjukdom. 

Ett flertal artiklar berörde patienter med alkohol och drogproblem samt demens, då dessa 

diagnoser inte funnits i åtanke i vår litteraturstudie uteslöts dessa artiklar. Artiklar riktade till 
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kommunsjuksköterskans syn på vårdandet av psykiskt sjuka patienter exkluderades då endast 

intresse för den slutna somatiska vården fanns. 

De abstrakt som lästes men senare inte lästes i fulltext behandlade mestadels patientens 

perspektiv eller var gjorda på läkare eller specifikt psykiatrisjuksköterskor. En del abstrakt var 

missvisande och författarna till föreliggande studie upptäckte vid läsning i fulltext av artikeln 

att studierna inte behandlade det ämnet som valts att belysas då de därför exkluderades.  

Forsberg & Wengström (2008) påpekar att forskning är en färskvara och att artiklar som 

inkluderas i en studie inte bör vara äldre än tre till fem år. Endast studier utförda under den 

senaste tioårs- perioden inkluderades då det finns för få studier utförda efter 2005. Då 

psykiatrireformen infördes 1995 och innebar stora förändringar i just Sverige för både 

patientgruppen och sjukhuspersonal ansågs det relevant att ta med tidigare forskning för att se 

hur utvecklingen efter psykiatrireformen fortlöpt. Då forskningsutbudet inom ämnet i Sverige 

är litet faller grundtankens innebörd något.  

 

Resultatdiskussion 

I de flesta fall framkom negativa attityder i studierna men även en del positiva. De positiva 

attityderna kopplades till livserfarenhet, klinisk placering inom den psykiatriska vården och 

en holistisk syn på vården av den psykiskt sjuke patienten. 

De positiva attityderna var mest framträdande hos de nyutexaminerade sjuksköterskorna. I 

(Sharrock & Happells, 2005) där vården av psykiskt sjuka patienter sågs som en integrerad 

del i vården. Studien är utförd på endast fyra sjuksköterskor och överförbarheten till en större 

population är därför begränsad. Det holistiska synsättet framkom även i Reed & Fitzgeralds 

studie (2005) där studieförfattarna även nämner livserfarenheten hos sjuksköterskan som en 

bidragande faktor till positiva attityder. Den individuella livserfarenheten och ett holistiskt 

synsätt ledde till att sjuksköterskorna vågade ha en närmare relation med patienten, då de såg 

behovet av vård för de psykiskt sjuka patienterna inom den somatiska vården som ett sätt att 

minska stigma för patienten.  



   17

I artikeln (Prior, Wood, Lewis & Pill, 2003) nämns tre effekter av stigma: diskriminering, att 

man sätter etiketter (t.ex. generalisering av psykiskt sjuka patienter) och sociala konsekvenser 

med minskat socialt umgänge. 

De övergripande resultaten i studierna var att sjuksköterskornas hade negativa attityder 

gentemot psykiskt sjuka patienter. Detta trots att syftet med psykiatrireformen i Sverige från 

1995 var att öka normaliseringen för psykiatrins patienter genom att minska diskrimineringen 

och den sociala isoleringen (Andersson & Hedström, 2000). Psykiatrireformen gäller enbart i 

Sverige men enligt ICN: s etiska kod för sjuksköterskor ska god omvårdnad ges till alla 

patienter (Socialstyrelsen, 2005).  

Författarna till föreliggande studie tolkar detta som att attityderna sitter i individen själv och 

att nya lagar och föreskrifter inte leder till någon omedelbar förändring i sjuksköterskornas 

synsätt. Slutsatsen styrks av Liljas doktorsavhandling (2007) där han skriver om att 

normalisera vårdarens syn på psykiskt sjuka patienter. Lilja nämner tre komponenter i 

socialpsykologin som ses vid attityder, en kognitiv, en affektiv och en handlingskomponent. 

Den kognitiva komponenten består av sjuksköterskans kunskap dvs. hennes utbildning och 

förtrogenhet att vårda psykiskt sjuka patienter. De affektiva komponenterna berör 

sjuksköterskans känslor som hon/han hyser mot den psykiskt sjuke patienten och 

handlingskomponenten är viljan att agera dvs. vårda den psykiskt sjuke patienten. 

Överkopplat till situationer där sjuksköterskan känner att patienten är ett hinder eller en rädsla 

inför vården kan den kognitiva aspekten vara motsägelsefull då den psykiskt sjuke patienten 

ses som vilken patient som helst. Trots de kognitiva komponenterna upplever sjuksköterskan 

patienten som ett hinder och känner rädsla utifrån sina egna känslor. Utifrån de affektiva 

komponenterna blir sjusköterskans handlingsberedskap lägre och hon/han undviker kontakt 

eller göra bara det allra nödvändigast i mötet (Lilja, 2007). I litteraturstudiens resultat 

framkom att sjuksköterskorna inte såg det som sin roll vilket kan bero på dessa 

socialpsykologiska aspekter och utbildningsgraden i detta sammanhang inte är någon garanti 

för att sjuksköterskans uppfattar den psykiskt sjuke patienten som en integrerad del i den 

somatiska vården. 

Erfarenheten har en stor inverkan på attityderna till vårdandet av psykiskt sjuka patienter. I 

Björkman et al. (2008) studie hade de mer erfarna sjuksköterskorna bättre attityder gentemot 

att vårda psykiskt sjuka patienter än sjuksköterskorna med mindre erfarenhet. Mot detta kan 

ställas att sjuksköterskorna med längre erfarenhet i fyra av studierna hade mer negativa 
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attityder än sjuksköterskorna med kortare erfarenhet. Resultatet är intressant då Sharrock & 

Happell (2005) drar slutsatsen att de nyutexaminerade sjuksköterskorna har getts ökat 

utrymme för psykiatri i utbildningen och därför är mer positiva till vården av psykiskt sjuka 

patienter. Resultaten i studien står i skarp kontrast till Björkmans et al. studie och någon klar 

röd tråd är svår att finna i resultaten. 

Är det utbildningen som styr attityderna till patientgruppen eller är det paradigmen? De 

sjuksköterskor med tidigare utbildning vårdade inte de psykiskt sjuka patienterna ute i den 

somatiska vården lika ofta som nu. För de nyutexaminerade är det mer naturligt att de 

psykiskt sjuka patienterna är en del av den somatiska vården. Därav kan attitydskillnaden 

uppstå.  

Studien av Björkman et al.(2008) är svårtolkad då det var en jämförelse mellan sjuksköterskor 

i den psykiatriska och somatiska vården gällande attityder. Författarna till föreliggande studie 

hade svårt att klart utskilja erfarenheter inom just den somatiska arbetsgruppen och resultaten 

blir därför osäkra.  

Flera studier visade att sjuksköterskorna uppfattade de psykiskt sjuka patienterna som ett 

hinder i vården och flera av sjuksköterskorna uttryckte rädsla för att skada patienterna genom 

sin vård. Studier visade att sjuksköterskan kände att ökad utbildning och support skulle öka 

förmågan att ge vård. Författarna till föreliggande studie har dragit slutsatsen att den största 

anledningen till de negativa attityderna berodde på okunskap om patientens psykiska 

sjukdom. Sjuksköterskorna verkar uppleva det som negativt att vårda patienterna då de inte 

ser någon chans till förbättring av sjukdomen.  

I Lester et al, (2005) framkommer att sjukvårdspersonal och patienter med svår psykisk 

sjukdom hade olika syn på patientens sjukdom. Patienternas egen självbild var positiv i 

tilltron att de skulle bli bättre medan sjukvårdpersonal till stor del såg den psykiska 

patienterna sjukdom som ett kroniskt tillstånd. Lester et al. (2005) tycker sig finna stöd till 

dessa åsikter från gamla paradigm som finns kvar bland vårdpersonal. Trots att evidens visar 

att stor del av de psykiskt sjuka blir återställda enligt Harrisson, Hopper, Craig, Laska, Siegel, 

Wanderling, et al (2003). I en tidsstudie på schizofrena patienter visas att mer än hälften blir 

återställda utifrån forskarnas bedömningskriterier. Enligt WHO:s disability assesment 

schedule (DAS) var 79 % helt återställda, forskarna använde även present state examination-9 

(PSE-9) och life chart schedule (LCS) vilket ytteligare stödde artikelns slutsatser. Detta tolkas 
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av författarna till föreliggande studie som att de mindre erfarna sjuksköterskorna inte till lika 

stor grad är påverkade eller styrda i sina attityder till psykiskt sjuka patienter utifrån gamla 

paradigm. Dock kan det nämnas att Björkmans et al. (2008) studie visar att de 

sjuksköterskorna med tidigare slutförd utbildning hade större tilltro till patienternas förmåga 

att återhämta sig från deras psykiska sjukdom. 

Överlag har det framkommit att utbildningen inom psykiatriska sjukdomar är för liten del i 

sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskor i Sharrock & Happell (2005) påpekar behovet av 

support i form av utbildning och personal i samband med vårdandet av psykiskt sjuka 

patienter. Detta tolkas av författarna som att okunskapen beror på utbildningsbrister inom 

sjuksköterskeprogrammen då det även påpekats att de kliniska placeringarna varit få inom den 

psykiatriska vården. Ifall psykiatrisk vård fått större plats inom utbildningen hade utfallet 

möjligtvis sett annorlunda ut och tydligare attitydförändringar hos sjuksköterskor hade då 

möjligtvis kunnat uppstå. Författarnas tolkning motsägs i Aydin et al. (2003) där 

studieförfattarna kom fram till slutsatsen att utbildningen inte har någon större betydelse för 

sjuksköterskans attityder då lägre utbildad personal hade bättre attityder gentemot psyksikt 

sjuka patienter. En översikt av utbildningsprogrammen föreslås och diskussion inom 

sjuksköterskeprogrammet om studenternas egna känslor och attityder gentemot psykiskt sjuka 

patienter. 

SLUTSATS 

Författarna till föreliggande studie drar i litteraturstudien slutsatsen att attityden till att vårda 

psykiskt sjuka patienter är bättre hos nyutbildad personal. Detta då sjuksköterskans längd av 

erfarenhet verkar ha en negativ inverkan på attityderna i de flesta studier. En ytterligare 

slutsats som kan dras är att större krav på utbildningen behövs. Om utbildningen förbättras, 

förbättras även omvårdnaden för de psykiskt sjuka patienterna i den somatiska vården. 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Då utbudet av forskning inom det här ämnet är så pass begränsat föreslår författarna att 

ytterligare forskning behövs för att få en tydligare bild av hur sjuksköterskans attityd är 

gentemot att vårda psykiskt sjuka patienter i den somatiska vården. 
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BILAGA 1 
 

Sökschema: 
Artiklar som funnits på en sökning redovisas inte om de kommer upp på ytterligare sökningar. 

 

Cinahl 
LIMITS sökord sökord sökord Sökord 
Peer-reviewed, 
publicerade 
1998-2008, 
abstract 
available, 
english 

Experience 
AND attitudes 
AND mental 
illness + 
LIMITS 

Experience 
AND nursing 
attitudes AND 
mental illness + 
LIMITS 

Experience 
AND nurses 
attitudes AND 
psychiatric 
disorder + 
LIMITS 

Experience 
AND attitudes 
AND 
psychiatric 
disorder + 
LIMITS 

Träffar 92 0 0 2 
Lästa abstract 3 0 0 0 
Lästa i fulltext 2 0 0 0 
Inkluderade i 
studien 

1 0 0 0 

 Sökord Sökord Sökord Sökord 
 Treatment AND 

attitudes AND 
psychiatric 
disorder + 
LIMITS 

Treatment AND 
attitudes AND 
mental disorder 
+ LIMITS 

Treatment and 
personnel 
attitudes AND 
mental disorder 
+ LIMITS 

Treatment AND 
nursing AND 
mental disorder 
+ LIMITS 

Träffar 7 7 0 7 
Lästa abstract 0 0 0 0 
Lästa i fulltext 0 0 0 0 
Inkluderade i 
studien 

0 0 0 0 

 Sökord Sökord Sökord Sökord 
  Attitude of 

health personnel 
AND mental 
disorder + 
LIMITS 

Mental disorders 
AND attitude of 
health personnel 
+ LIMITS 

Nurse attitudes 
and mental 
illness + 
LIMITS 

Träffar  8 66 33 
Lästa abstract  0 1 3 
Lästa i fulltext  0 1 2 
Inkluderade i 
studien 

 0 1 1 

 
 
 



  

 

PubMed 
LIMITS Sökord Sökord Sökord sökord 
Fulltext, 
humans, 
publicerade 
senaste 10 åren, 
svenska, 
engelska, 
danska, norska, 
All adult 19+ 

Attitude of 
health personnel 
AND mental 
disorders + 
LIMITS 

Attitudes AND 
nursing AND 
mental health + 
LIMITS 

Nurse attitudes 
AND  mentally 
illness + 
LIMITS 

Attitudes* AND 
health 
professionals* 
AND mental 
illness + 
LIMITS 

Träffar 285 382 13 66 
Lästa abstract 5 1 1 0 
Lästa i fulltext 5 0 1 0 
Inkluderade I 
studien 

1 0 0 0 

 Sökord Sökord Sökord sökord 
 Attitudes AND 

general health 
care AND 
nursing AND 
mental illness 

Patients with 
psychiatric 
diseases 

Personnel 
attitudes 

Somatic care 

Träffar 250 25141 73577 2702 
Lästa abstract 2 0 0 0 
Lästa  i fulltext 1 0 0 0 
Inkluderade i 
studien 

1 0 0 0 

 Sökord Sökord Sökord sökord 
 Patients with 

psychiatric 
diseases AND 
personnel 
attitudes 

Psychiatric 
diseases AND 
attitudes + 
LIMITS 

Psychiatric 
diseases AND 
personnel 
attitudes + 
LIMITS  

 

träffar 274 543 95  
Lästa absstract 1 0 0  
Lästa i fulltext 1 0 0  
Inkluderade i 
studien 

0 0 0  

 
 
 
 
 



  

 

 

Psycinfo 
LIMITS Sökord Sökord Sökord Sökord 
Peer- reviewed, 
journals, 1998-
2008, engelska,  
humans, 18+ 

Health 
personnel 
attitudes AND 
mental illness 
attitudes toward 
+ LIMITS 

Mental disorder 
AND health 
personnel 
attitudes + 
LIMITS 

Mental disorders 
AND patient 
attitudes AND 
primary health 
care 

Primary health 
care AND 
mental disorders 
AND client 
attitudes 

Träffar 45 105 28 33 
Lästa abstract 2 2 2 1 
Lästa i fulltext 1 1 2 1 
Inkluderade i  
studien 

0 0 1 0 

 Sökord Sökord Sökord Sökord 
 Mental disorder 

AND patient 
treatment AND 
primary health 
care + LIMITS 

   

Träffar 10    
Lästa abstract 1    
Lästa i fulltext 1    
Inkluderade i 
studien 

0    



  

BILAGA 2 
 

Gransknings mall för kvalitativa studier 
A. Vad är studiens syfte? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Vilken kvalitativ metod har använts? 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

C. Finns tydligt problem formulerat med avgränsningar?      JA        NEJ      VET EJ 

  

D. Är undersökningsgruppen beskriven tydligt beskriven?    JA        NEJ       VET EJ 

E. Finns inklusions- och exklusionskriterier?                         JA        NEJ       VET EJ 

F. Är undersökningsgruppen lämplig kopplat till studiens syfte?  JA   NEJ     VET EJ 

G. Hur går dataanalysen till? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H. Diskuteras analysen och tolkningen av studiens resultat?     JA     NEJ    VET EJ 

 

I. Är resultatet tydligt redovisat?                                              JA     NEJ     VET EJ  

 

J. Är studiens resultat trovärdiga?                      JA     NEJ      VET EJ 

K. Finns det någon etiskt godkännande av studien eller är studien genomförd på ett etiskt 

tillförlitligt sätt?                       JA     NEJ      VET EJ 

L. Finns det någon metoddiskussion?  JA         NEJ 

M. Stöder insamlade data forskarens resultat?                             JA         NEJ 

N. Vilka slutsatser drar forskarna? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ska studien inkluderas i litteraturstudien? Varför, motivera!         JA      NEJ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Modifierad granskningsmall som utgår från Forsberg & Wengström (2008) och Friberg 

(2006).  



  

BILAGA 3 

 

Gransknings mall för kvantitativa studier 
A. Vad är studiens syfte? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Är studiens frågeställningar tydligt beskrivna och avgränsade?     JA  NEJ   VET EJ 

C. Finns  inklusions- och exklusionskriterier ?                                   JA      NEJ 

D. Vilken urvalsmodell har använts? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E. Hur många inkluderades i studien och fanns det något bortfall? Diskuteras detta? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F. Hur har dataanalysen genomförts, vilken statistisk metod har använts? Diskuteras 

dataanalysens lämplighet? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G. Har mätinstrumentets reliabilitet mäts och diskuteras validiteten?    JA  NEJ  VET EJ 

H. Vilka är huvudresultaten? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Vilka slutsatser drar studieförfattarna? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. Kan resultaten generaliseras till en större population?       JA  NEJ   VET EJ 

 

Ska studien inkluderas i litteraturstudien? Varför, motivera! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Modifierad granskningsmall som utgår från Forsberg & Wengström (2008) och Friberg 

(2006).



 

BILAGA 4 

 

Artikelmatris 
Författare, Titel, 
(År), Tidskrift, 
Land 

Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

Aydin, N., Yigit, 
A., Inandi, T. & 
Kirpinar, I. 
Attitudes of 

hospital staff 

toward mentally 

ill patients in a 

teaching hospital, 

Turkey (2003). 

International 
Journal of Social 
Psychiatry. 
Turkiet. 

Undersöka och 
jämföra 
attityden och 
kunskapen hos 
sjukhuspersona
l gentemot 
patienter med 
schizofreni och 
depression. 

Slumpmässig 
urvalsmetod 
användes. 40 st 
akademiker 40 st 
läkare, 40 st 
sjuksköterskor 
och 40 st 
sjukhusanställda 
medverkade i 
studien.  
 

Kvantitativ studie. 
Datan delades upp i två 
stycken. All data 
analyserades med hjälp 
av ett Chi square test 
med socialsciences 
paketvesion  10,1 för 
statistik. 

Studien visade på att sjuksköterskor, 
läkare och akademiker trots deras 
större vetskap om sjukdomarna hade 
en sämre attityd gentemot 
patienterna än övrig 
sjukhuspersonal. 

God 

Författare, Titel, 
(År), Tidskrift, 
Land 

Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

Björkman, T., 
Angelman, T. & 
Jönsson, M. 
Attitudes towards 

people with 

mental illness: a 

cross-sectional 

Undersöka 
attityder mot 
psykisk 
sjukdom och 
människor med 
psykisk 
sjukdom hos 

Lämplighetsurval 
bland 
sjuksköterskor 
arbetandes på en 
psykiatrisk 
avdelning och en 
vårdavdelning på 

Kvantitativ empirisk 
tvärsnittsstudie. Data 
insamlades genom 
Level of Familiarity 
Questionnaire och 
Attitudes to persons 
with Mental Illness 

Studien visade på att 
sjuksköterskorna som arbetade inom 
somatiken jämfört med 
sjuksköterskorna inom psykiatrin 
hade en mer negativ attityd 
gentemot vissa specifika psykiska 
sjukdomar. Studien visade även på 

God 



 

study among 

nursing staff in 

psychiatric and 

somatic care 

(2008). 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. Sverige. 

sjuksköterskor 
som arbetar 
inom psykiatrin 
och den 
somatiska 
vården. 

Lunds 
niversitetssjukhus
.   

questionnaire. För att 
analysera statistiken 
använde man sig utav 
SPSS 11.0.  

att sjuksköterskor överlag har 
samma attityd gentemot personer 
med psykisk sjukdom som övriga 
personer utanför sjukvården.  

Författare, Titel, 
(År), Tidskrift, 
Land 

Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

Mavundla, T.R. 
Professional 

nurses’ perception 

of nursing 

mentally ill people 

in a general 

hospital setting 

(2000). Journal of 
Advaned Nursing. 
Sydafrika. 

Utforska och 
beskriva 
sjuksköterskans
uppfattning av 
att vårda 
patienter med 
psykisk 
sjukdom. 

 Tolv 
allmänsjuksköters
kor valdes ut. 
Syftesinriktad 
icke slumpmässig 
urvalsteknik 
användes. 
Legitimerade 
sjuksköterskor 
med minst 2 års 
erfarenhet som 
kunde prata Zulu, 
Xhosa och 
engelska utan 
specialistinriktnin
g inom psykiatri 

Kvalitativ induktiv 
beskrivande 
undersöknings och 
sammanhangsdesign 
användes.  Både 
observationsfältstudier 
och fenomenologiska 
halvstruktureradeinterv
juer genomfördes. De 
spelades in och 
transkriberades och 
analyserades av 
författaren och en 
utomstående. All data 
delades in i 
huvudkategorier och 
underkategorier 

Uppfattningen av att vårda patienter 
med psykisk sjukdom var 
huvudsakligen negativ hos 
sjuksköterskorna. De ansåg att de 
inte hade tillräcklig kunskap om 
patientgruppen och att de hade brist 
på kommunikationskunskap. Många 
kände även rädsla för patienterna 
vilket gjorde att vården försämrades 
ytterligare. 

God 



 

 
Författare, Titel, 
(År), Tidskrift, 
Land 

Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

Reed, F. & 
Fitzgerald, L. The 

mixed attitudes of 

nurses’ to caring 

for people with 

mental illness in a 

rural general 

hospital (2005). 

International 
Journal of Mental 
Health Nursing. 
Australien 

 

Undersöka 
sjuksköterskans 
attityder i 
vården av 
psykiskt sjuka 
och undersöka 
faktorer som 
påverkar sättet 
att ge vård. 
Utbildningens 
effekter och 
sjuksköterskans
erfarenhet. 
Betydelsen av 
stöd från 
psykiatri- 
sjuksköterskan. 

Deltagare i 
studien 10 
sjuksköterskor 
från 2 avdelningar 
på ett glesbygds 
sjukhus 

Kvalitativ metod med 
beskrivande 
halvstrukturerade band 
inspelningar av 
sjuksköterskan. Detta 
transkriberades sedan 
och analyserades och 
delades upp i olika 
teman. 

Sjuksköterskans attityder var högst 
varierande och påverkade förmågan 
att ge vård. Fyra centrala teman 
framkom som påverkade 
sjuksköterskans attityder: ”Not our 
roll, fear, comfort from education 
and support”.  

God 

Författare, Titel, 
(År), Tidskrift, 
Land 

Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

Sharrock, J. & 
Happell, B. 
Competence in 

providing mental 

health care: a 

grounded theory 

analysis of 

nurses´experience

Utforska och 
beskriva 
sjuksköterskans 
subjektiva 
erfarenhet av 
att vårda 
patienter med 
psykisk 

Fyra stycken 
sjuksköterskor 
valdes ut genom 
teoretiskt urval. 
De skulle vara 
legitimerade 
sjuksköterskor 
som inte läst 

Kvalitativ studie, 
grounded theory. 
Individuella djupa 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuguide 
användes. Materialet 
spelades in och 

Studien visade på att sjuksköterskor 
som inte är specialiserade inom 
psykiatri upplever svårigheter när de 
vårdar patienter med psykisk 
sjukdom i en stressig miljö på en 
vårdavdelning. Detta beroende på 
erfarenhetsbrist och brister i deras 
utbildning. 

God 



 

s (2005). 
Australian Journal 
of Advanced 
Nursing. 
Australien 

sjukdom. specialistkurs 
inom psykiatri 
och ha arbetat 
som 
sjuksköterskor i 
två år.  

transkriberades. Det 
transkriberade 
dokumentet formade 
grunden till 
dataanalysen.  

Författare, Titel, 
(År), Tidskrift, 
Land 

Syfte Urval Metod/Analys Resultat Kvalitet 

Wynaden, D., 
O`Connell, B., 
Mcgowan, S. & 
Popescu, A. The 

educational needs 

of nurses´ in the 

area of mental 

health (2008). 

Australian 
Electronic Journal 
of nursing 
Education 
(AEJNE). 
Australien. 

Identifiera 
behov av 
utbildning 
inom 
psykiatrivården
. Syftet var 
också att 
bedöma 
sjuksköterskans 
kunskap, 
skicklighet och 
självförtroende 
i vård av 
psykiskt sjuka 
patienter. 

Deltagare var 473 
sjuksköterskor på 
43 
vårdinrättningar i 
Australien. 241 
sjuksköterskor 
svarade vilket gav 
en svarsfrekvens 
på 50,9 %. 

Kvantitativ studie. 
Ett frågeformulär togs 
fram av experter och 
förfinades genom en 
pilotstudie. Frågorna 
gällde kunskap och 
erfarenhet och 
utbildningsbehov. 
Frågeformuläret var 
uppdelat i 3 delar. Del 
1 undersökte 
sjuksköterskans 
uppfattning om att 
vårda psykiskt sjuka 
patienter. Del 2 
innehöll frågor om 
sjuksköterskans 
utbildnings behov och 
del 3 gav undersökarna 
demografisk 
information om 
deltagarna. 

Sjuksköterskorna känner sig inte 
säkra eller bekväma i vårdandet av 
patienter med psykisk sjukdom. 

God 

 



 

 


