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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Det är vanligt att sjukvårdspersonal inom den slutna somatiska vården vårdar 
patienter med psykisk sjukdom. Eftersom den slutna somatiska vården ofta inte är anpassad 
till att vårda psykiskt sjuka och personalen oftast inte har någon psykiatrisk vidareutbildning, 
är det viktigt att få reda på vilka faktorer som påverkar vårdandet av psykiskt sjuka patienter i 
detta vårdsammanhang. Syfte: Syftet är att belysa de faktorer som påverkar vårdandet av 
patienter med psykisk sjukdom i den slutna somatiska vården. Metod: Studien är 
litteraturbaserad och grundad på sju vetenskapliga artiklar, både kvantitativa och kvalitativa, 
granskade med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar. Resultat: Tre teman framkom: rädsla, 
olämplig arbetsmiljö och utbildning. I temat utbildning framkom även underkategorin 
negativa attityder till följd av brist på utbildning och erfarenheter. Slutsats: För att underlätta 
vårdandet av psykiskt sjuka i den slutna somatiska vården krävs det en arbetsmiljö som är 
utformad på ett sätt som är lämplig vid vårdandet av psykiskt sjuka. Detta kan minska rädslan 
hos personalen och underlätta sjukvårdspersonalens arbete. Det finns även ett behov av mer 
utbildning och erfarenhet för att öka kompetensen och för att minska negativa attityder.  
 
Nyckelord: Sluten somatisk vård, psykisk sjukdom, sjukvårdspersonal. 
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INLEDNING 
 
Tjugo- fyrtio procent av den svenska befolkningen lider av psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 

2009). 

Sjukvårdspersonal bör vara väl förbereda på att även inom den slutna somatiska vården möta 

personer från denna patientgrupp. I tidigare praktikplaceringar har vi stött på att vårdpersonal 

upplever svårigheter att vårda dessa patienter. Med bakgrund av detta inriktar sig denna studie 

på faktorer som påverkar vårdandet av personer med psykiskt sjuka inom den somatiska 

vården.  

 

BAKGRUND 
 
Psykiatrisk vård ur ett historiskt perspektiv 
 
Synen på människor med själsligt lidande har genom tiderna varierat. De själsligt sjuka har 

betraktats som påverkade av gudar och demoner, som måste behandlas med trollformer och 

religiösa ceremonier (Matilainen, 1997). Det var inte förrän i mitten av 1800-talet som man 

började förstå att de sinnessjuka faktiskt var sjuka (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 

1995). Tidigare hade de behandlats med tvångsåtgärder och celler och detta ersattes nu istället 

av sänglägesbehandlingar och ljusa övervakningsavdelningar. Även vaktpersonalen ersattes 

med sköterskor och hospitalen blev sjukhus. Under 1900-talets första hälft började man kräva 

utbildning på dem som vårdade de mentalsjuka. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, 

RSMH grundades under andra hälften av 1960-talet, och blev patienternas språkrör och de 

menade att vården borde lägga tyngdpunkten på frivillighet och inte på tvång (Andersson 

Höglund & Hedman Ahlström, 2000). Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128) 

som idag styr den psykiatriska tvångsvården, syftar bland annat till att patienten frivilligt ska 

kunna medverka till vård och stöd som han/hon behöver, och att tvång ska utövas så skonsamt 

som möjligt  

 

Vård av patienter med psykisk sjukdom i den slutna somatiska vården 
 
Patienter med psykisk sjukdom som vårdas i den slutna somatiska vården beskrivs ofta som 

besvärliga av sjuksköterskor (Zolnierek, 2009). Det är vanligt att människor med svåra 

psykiska besvär känner sig kränkta när de sökt hjälp och att det är vanligt att de känner oro 

inför att träffa personal inom vården och de undviker att söka hjälp. Ett dåligt bemötande av 
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vårdpersonal kan bidra till ytterligare försämrad ohälsa (Engman, 2003).  Kristoffersen och 

Nortvedt (2005) menar att när en patient är fysiskt eller psykiskt försvagad och inte kan 

bestämma själv är positiva attityder från sjukvårdspersonalen av stor betydelse. Detta gäller 

speciellt i situationer där patienten är fysiskt eller psykiskt försvagad.   

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori om vårdlidande 
 

Vårdlidande  
 

Eriksson (1994) tar i sin omvårdnadsteori om lidande upp begreppet vårdlidande som innebär 

lidande som uppstår i själva vårdsituationen.  Det finns många olika former av vårdlidande 

och alla som drabbas av lidande upplever det på sitt eget sätt. Vårdlidande kan sammanfattas 

som: 

 

Kränkning av patientens värdighet: Detta är den vanligaste formen av vårdlidande.  När detta 

sker tas människans möjlighet att vara människa fullt ut ifrån henne och då även möjligheten 

att använda sina egna hälsoresurser. Genom att svara nonchalant vid tilltal, slarva när det 

gäller vård av patientens intima zoner eller genom att inte se människan, kan man kränka en 

persons värdighet (Eriksson, 1994). 

 

Fördömelse: Genom att fördöma en annan människa agerar man som domare och detta skapar 

lidande. Sjukvårdspersonal ska till exempel inte avgöra vad som är rätt och fel för patienten 

utan att han/hon får säga sin åsikt. En människas uppgift är inte att fördöma de som är 

annorlunda utan att försöka förstå (Eriksson, 1994). 

 

Utebliven vård: Utebliven vård kan vara ett resultat av oförmåga att se och bedöma vad en 

patient är i behov av. Utebliven vård kan vara allt från småsaker till avsiktligt slarv och leder 

alltid till kränkning av patientens värdighet och är ett sätt att utöva makt (Eriksson, 1994). 

 

Definition av begrepp 
 

Sluten somatisk vård: Ordet sluten somatisk vård avses i denna studie vara vård på 

sjukhusavdelningar med huvudsaklig inriktning på att vårda patienters fysiska 

sjukdomar/bekymmer. Enlig Nationalencyklopedin (2009) betyder sluten vård heldygnsvård 

och ordet somatisk betyder kroppslig.  
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Psykisk sjukdom: Psykisk sjukdom innebär bristande sjukdomsinsikt och verklighetskontakt 

(Nationalencyklopedin, 2009). Psykiska sjukdomar innehåller ofta känslor av nedstämdhet, 

ångest och förvirring. Svåra händelser i livet kan vara en bidragande faktor till psykisk ohälsa. 

Psykiska sjukdomar är vanliga, femton procent av Sveriges befolkning beräknas någon 

gång drabbas av psykisk sjukdom som kräver professionell hjälp (Sjukvårdguiden, 2008).   

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Lander, Johansson, Ternemar och Högman (2003) skriver i en motion till riksdagen, att det 

har hänt mycket inom den psykiatriska vården de senaste decennierna men många fördomar 

och mycket okunskap kvarstår och detta påverkar vården av patienter med psykisk sjukdom. I 

studien Utbildning i psykiatri – en explorativ studie av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna 

har det framkommit att sjukvårdpersonalen möter, oavsett vilken placering inom vården de 

arbetar, personer med psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Engman (2003) menar att 

många känner stor osäkerhet i mötet med människor med psykisk sjukdom och tycker det är 

svårt att möta dem.  Målet för hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är att en god 

omvårdnad ska ges på lika villkor, med respekt för alla människors lika värde. För att detta 

ska kunna utföras krävs det en definition av de faktorer som påverkar den osäkerhet som 

vårdpersonal känner i mötet med människor som lider av psykisk sjukdom. 

 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva faktorer som påverkar vårdandet av patienter med psykisk sjukdom i den 

slutna somatiska vården.  

METOD 

 
Som metod för användes systematisk litteraturstudie, vilket innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa tidigare genomförda empiriska studier. Den systematiska 

litteraturstudien ska fokusera på aktuell forskning inom det valda området och bygga på 

vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga tidsskrifter (Forsberg & Wengström, 

2003).  
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Urval 

 
Inklusions - och exklusionskriterier 
 
Studierna som inkluderades i vår studie skulle vara publicerade mellan 1998-2009, vara 

skrivna på engelska, svenska, norska eller danska och vara relevanta för vårt syfte.  Studier 

gjorda i den öppna somatiska vården exkluderades eftersom vårt syfte är att undersöka 

faktorer som påverkar vårdandet av patienter med psykisk sjukdom i den slutna somatiska 

vården. Även artiklar som endast visade faktorer som kunde påverka vårdandet av personer 

med demens sjukdom eller personer med missbruksproblem valde i vi att exkludera.  

Sökningsförfarande 
 
Inledningsvis sammanställdes en ämneslista av de ord som kunde kopplas till vårt 

problemområde. Till en början gjordes en provsökning och då användes samma ämnesord i de 

olika databaserna. När detta inte gav tillräckligt resultat ändrades ämnesorden till liknande 

synonymer. Databaserna som användes var Cinahl, PsycInfo samt fulltextdatabasen Elin. Om 

antalet träffar inte översteg hundra lästes alla titlar, och sedan lästes de abstract som 

överensstämde med vårt syfte. De artiklar som var relevanta för studien inkluderades. Under 

kolumnen ”Artiklar inkluderade i studien” i bilaga 1, har vi valt att numrera de artiklar vi 

inkluderade i upphöjd text, efter den rangordningen de har i artikelmatrisen, bilaga 2.  

 

Cinahl: De sökord som gav relevanta träffar i Cinahl var; somatic care, hospital staff, 

attitudes, mentally ill. Sökningen gjordes under vecka 36-37 2009 och resulterade i tre artiklar 

som var relevanta för vår problematisering. Fullständigt sökschema återfinns i Bilaga 1. 

 

PsycInfo:. De sökord som användes i psykInfo var följande; mental disorders, attitudes och 

nurse. För att få relevanta sökorden användes databasen Thesaurus, som är ett uppslagsverk 

(Willman,Stoltz & Bahtsevani, 2006) Vi kombinerade orden med hjälp av den booleska 

sökoperatören AND. Sökningen utfördes vecka 40 2009, och resulterade i en artikel som 

inkluderades i studien. Fullständigt sökschema återfinns i Bilaga 1. 

 

Elin: Sökorden som användes i Elin var; mental illness, attitudes, nurs* och somatic care. 

Sökordet nurs trunkerades för att detta gav ett större sökningsresultat. Mental illness 

kombinerades med somatic care, och då hittades en artikel som vi redan hade inkluderat i vår 



5 
 

studie genom en sökning från databasen Cinahl. Vi gjorde även en manuell sökning, det vill 

säga att vi använda oss av redan funna artiklars referenslista. Sökningen genomfördes under 

vecka 36-37 och 40 2009, och resulterade i tre artiklar som inkluderades i vår studie. 

Fullständigt sökschema återfinns i Bilaga 1. 

 

Kvalitetsgranskning 
 
Sju stycken artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning: Två kvalitativa och fem kvantitativa.  

Artiklarna granskades med hjälp av en modifierad form av kvalitetsgranskningsmallar från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) ( Bilaga 3 och 4).  

 

Granskning av kvalitativa artiklar 

I granskningsmall för kvalitativa artiklar valde vi att exkludera begreppen ”datarmättnad” och 

”genereras teori” därför att dessa inte var relevanta till våra artiklar. (se bilaga 3). 

Frågorna/påståenden om ”patientkarakterisktiska” och ”huvudfynd” poängsattes inte därför 

att vi ansåg att dessa gav mera information om artikeln än bedömde om den var av hög 

kvalitet eller inte. Antalet frågor/påståenden som vi valt att sätta poäng på i formuläret var 12 

stycken. 1 poäng för svarsalternativ ja och 0 poäng för svars alternativ nej eller vet ej. 

Maxpoäng var då 12 poäng.  Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) ger exempel på hur man 

kan använda sig av kvalitetsgardering genom procentindelning. Vi valde att 80 procent av 

maxpoäng skulle vara den nedre gränsen för vilka artiklar ska klassas som högkvalitet. 80 

procent av 12 är 9,6 detta avrundade vi till 10. Mellan 10-12 poäng klassades artikeln som 

hög. 70 procent av maxpoängen var nedre gränsen för att klassas som mellankvalitet. 70 

procent av 12 är 8,4, vilket avrundades upp till 9. Mellan 8-9 poäng klassades artikeln som 

mellankvalitet. 60 procent och neråt klassades som en artikel med låg kvalitet. 60 procent av 

12 är 7,2 vilket vi valde att avrunda neråt till 7. Under 7 poäng klassades som låg kvalitet på 

artikeln.  

Max poäng är 12: 

10-12 

poäng 

Hög kvalitet 80 % av 12 = 9,6 Avrundas till 10 

 8-9 poäng Mellan 

kvalitet 

70 % av 12 = 8,4 Avrundas till 9 

7 poäng 
eller lägre 

Låg kvalitet 60 % av 12= 7,2 Avrundas till 7 
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Granskning av kvantitativa artiklar 

 

När de kvantitativa artiklarna skulle granskas användes även då en granskningsmall från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (se bilaga 4). Ett par frågor/påståenden exkluderades 

från mallen. Första frågan om författarna till artikeln använt sig av RCT eller CCT som 

forskningsmetod poängsattes inte, eftersom alla artiklar var gjorda med hjälp av 

forskningsmetoden CCT. Detta gjorde att även frågorna ”Likvärdiga grupper vid start”, och 

”analyserade i den grupp som de randomiserades till” och frågorna som rörde begreppet 

blindning togs bort. Även i denna granskningsmall poängsattes inte frågorna om 

”patientkarakteristiska” och ”huvudfynd”, för att de även här gav mer information om artikeln 

än om graden av kvalitet. Frågan om ”adekvata exklusioner” gav 1 poäng för alternativ Ja och 

0 poäng för alternativ nej. De gånger som artikeln inte gjort några exklusioner gav även då 1 

poäng. Detta gjordes därför att de inte alltid är nödvändigt att göra exklusioner, och detta ska 

inte dra ner studien poängmässigt. Samma poängsystem som vid granskningen av kvalitativa 

artiklar användes alltså 1 poäng för ja, 0 poäng för nej och vet ej. Antalet frågor var 11 

stycken, och då var maxpoängen 11 poäng. 80 procent av 11 är 8,8 och detta avrundade vi 

uppåt till 9. Så för att bli klassad som högkvalitet krävs det 9-11 poäng . 70 procent av 11 är 

7,7, detta avrundade vi till 8. Så för att bli bedömd som mellan kvalitet krävdes 8 poäng. 60 

procent av 11 är 6,6, och detta avrundade vi till sju. Så för att bli klassad som låg kvalitet 

krävdes 7 poäng.   

 

Max poäng är 11: 

9-11 poäng Hög kvalitet 80 % av 11 = 8,8 Avrundas till 9 

 8 poäng Mellan 

kvalitet 

70 % av 11 = 7,7 Avrundas till 8 

7 poäng 
eller lägre 

Låg kvalitet 60 % av 11= 6,6 Avrundas till 7 

 

 

Innehållsanalys 

Syftet med en innehållsanalys är att hitta teman och mönster i artiklarnas resultat för att kunna 

beskriva olika fenomen (Forsberg & Wengström, 2003). De sju artiklarna delades upp och 

lästes enskilt, översattes och det centrala i artikelns resultat sammanställdes. Sedan skiftades 
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artiklarna mellan oss och processen upprepades. Därefter diskuterades de ämnen som 

genomsyrade artiklarnas resultat och med hjälp av överstrykningspennor i olika färger 

markerades de olika huvudtemana för att sedan kunna sammanställas. Efter detta moment 

framkom följande tre teman: rädsla, olämplig arbetsmiljö, utbildning. I utbildning ingår även 

underkategorin: negativa attityder till följd av brist på utbildning och erfarenhet. 

 

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDE 
 

De inkluderade artiklarna har stämt överens med vårt syfte och vår problemformulering. 

Ingen information från artiklarnas resultat har undanhållits oavsett våra personliga åsikter 

angående dem eller på grund av andra omständigheter.  För att en studie ska anses vara 

godkänd, måste de ha fått tillstånd från etisk kommitté, eller genomgått noggranna etiska 

överväganden (Forsberg & Wengström, 2003). Samtliga artiklar i vår studie är granskade och 

godkända av en etisk kommitté.  

 

RESULTAT   

Rädsla  
 

Flera studier visade att sjukvårdspersonal anser att psykiskt sjuka är oberäkneliga och 

personalen är rädd för att den psykiskt sjuka patienten ska skada personal, andra patienter 

eller sig själva. Sjukvårdspersonalen ansåg sig ha ansvar för att ingen kom till skada på 

avdelningen (Reed & Fitzergerald, 2005; Mavundla, 2000; Björkman, Angelman & Jönsson, 

2007; Chikaodiri, 2009).  I en studie gjord av Mavundla (2000) framkom det att 

sjuksköterskor har föreställningar om hur psykiskt sjuka agerar. Sjuksköterskor ansåg att 

psykiskt sjuka patienter är våldsamma både fysiskt och verbalt och sjuksköterskorna känner 

rädsla för att inte få kompensation om de skulle bli skadade av en patient.  Sjuksköterskorna 

ansåg också att bisarrt beteende var vanligt bland psykiskt sjuka. Urinering i korridorerna 

eller att patienterna går runt nakna är något som chockar både sjuksköterskor och andra 

patienter och detta bisarra beteende ledde till rädsla. Sjuksköterskor i studien uttrycker även 

att de känner sig frustrerade och hjälplösa när de måste förflytta en psykiskt sjuk patient till en 

annan del av sjukhuset, till exempel för att prata med en psykiatriker. De tycker att de känns 
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svårast under högtider och helger då de inte kan få hjälp av säkerhetspersonal (Mavundla, 

2000). 

Olämplig arbetsmiljö 
 

Reed och Fitzgerald (2005) menar att sjukhusens lokaler inte var utformade för att vårda 

patienter med psykisk sjukdom. Många av patientrummen ligger långt ifrån 

sjusköterskeexpeditionen och det var svårt att hålla patienterna under uppsikt. Säkerheten på 

avdelningarna var bristande med olåsta trappor och utgångar. Även brist på akuta sängplatser 

på psykiatriavdelningar var ett bekymmer på grund av att många patienter med psykisk 

sjukdom blev placerade eller fick stanna kvar på medicinska avdelningar vid platsbrist.  

Reed och Fitzergerald (2005) menar även att det krävs bättre säkerhet på slutna somatiska 

avdelningar för att kunna vårda psykiskt sjuka på ett säkert sätt. På avdelningar avsedda för 

medicinsk vård finns det skadliga redskap tillgängliga, till exempel saxar, som är lätta för 

patienterna att få tag på och som kan användas om någon vill skada sig själv eller andra. 

Mavundla (2000) har i sin undersökning kommit fram till att sjukvårdspersonal tycker att 

deras rutiner störs när de måste vårda psykiskt sjuka. De ansåg även att de inte hade 

tillräckligt med tid och att de var för lite personal på avdelningen och detta är någonting som 

även framgår i studien gjord av Reed och Fitzgerald (2005). Sjuksköterskor uttrycker även att 

de känner sig frustrerade och hjälplösa när de måste förflytta en psykiskt sjuk patient till en 

annan del av sjukhuset, till exempel för att prata med en psykiatriker. De tycker att de känns 

svårast under högtider och helger då de inte kan få hjälp av säkerhetspersonal (Mavundla, 

2000). Många sjuksköterskor anser även att det inte är deras uppgift att vårda psykiskt sjuka 

och att de blivit påtvingade en roll de inte var tränade till att hantera (Arvanti, Samakouri, 

Kalamara & Bochtsou, 2008; Reed och Fitzgerald, 2008).   

 

I studien gjord av Mavundla (2000) belyste sjuksköterskor problemet med att patienter med 

psykisk sjukdom ofta vandrar runt på avdelningen och att detta leder till att många går vilse. 

Patienter som vandrar gör de svårt för sjuksköterskan att hålla andra patienter under uppsikt 

eftersom de kräver fullständig uppmärksamhet. Om personalen måste leta efter en patient som 

vandrar runt på avdelningen tar detta mycket tid som skulle kunna läggas på mer produktivt 

avdelningsarbete. Även ljudnivån var något som sjuksköterskorna i Mavundlas (2000) studie 

såg som ett problem. Patienter som vandrar är ofta högljuda och detta stör den tysta 
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atmosfären på avdelningen. Detta såg sjuksköterskorna som ett stort problem, och de menade 

att sjuka patienter med allvarliga medicinska tillstånd och stor smärta, behövde lugn och ro.  

 

Utbildning 

 
Arvanti et al. (2008) menar att det finns sjukvårdspersonal som har för lite utbildning av 

personer med psykisk sjukdom. Den närmsta kontakten många av dem haft med personer med 

psykisk sjukdom, var genom TV.  Reed & Fitzgerald (2005) anser att brist på utbildning leder 

till otillräcklig kompetens och kunskap om psykiatrisk vård. De anser att detta kan bidra till 

att sjuksköterskor ser de psykisk sjuka patienterna som till exempel våldsamma. Mavundla 

(2000) skriver i sin studie att sjuksköterskor anser att det krävs kunskap och terapeutiska 

färdigheter för att vårda patienter med psykisk sjukdom. Många av sjuksköterskorna erkände 

sin okunskap om patienternas sjukdomar, och menar att vårdandet blir mer positivt bland de 

sjuksköterskorna som har färdigheter än de som inte har det. Detta anser även Arvanti et al 

(2008) som menar att en hög och lång utbildning ger en mer positiv bild av att vårda psykiskt 

sjuka än en lägre och kortare gör.  

 

Negativa attityder till följd av brist på utbildning och erfarenhet 

 
Erfarenhet spelar stor roll beroende för vilken uppfattning sjukvårdspersonal har gentemot att 

vårda psykiskt sjuka i den somatiska vården. Desto mer professionell erfarenhet 

sjukvårdspersonal har, desto mindre negativa attityder har de gentemot patienter med psykisk 

sjukdom.  Brist på erfarenhet bidrar till att sjuksköterskorna anser att patienterna bland annat 

är: Svåra att prata med, oförutsägbara, farliga, har sig själva att skylla för sin sjukdom och 

sämre chans att bli återställda (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2007).  

 

Arvanti et al (2008) anser att sjuksköterskor har de mest negativa attityderna mot att vårda 

patienter med psykisk sjukdom i den somatiska vården. Detta grundar sig i att de allmänna 

sjuksköterskorna har brist på adekvat utbildning i frågor rörande psykisk hälsa. Reed & 

Fitzgerald (2005) anser att sjuksköterskornas negativa attityder skulle minska om de fick 

förbättrade kunskaper och färdigheter, samt en ökad erfarenhet av att vårda personer med 

psykiska problem. 
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Sjuksköterske- och läkarstudenter som gick sista året på sina utbildningar visade mer positiva 

attityder till att vårda psykiskt sjuka och hade mer positiv inställning gentemot patienterna än 

de som gick första året (Surgenor, Dunn & Horn, 2005; Arvanti et al, 2008). Surgenor, Dunn 

och Horn (2005) menar även att de studenter som inte hade tidigare erfarenhet av patienter 

med psykisk sjukdom, hade mer negativa attityder till dem. De studenter som däremot hade 

stött på dessa patienter genom arbetet eller hade erfarenhet genom sin familj, hade därigenom 

också mer positiva attityder. Aydin, Yigit, Inandi och Kirpinar (2003) undersökte och 

jämförde attityder och kunskaper bland både outbildad och utbildad personal på ett sjukhus. 

De som inte hade någon sjukvårdsutbildning, visade mer positiva attityder gentemot patienter 

med psykisk sjukdom 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

De databaser som använts är Elin, Cinahl , Psycinfo. Alla titlar lästes om inte antalet träffar 

översteg hundra och på grund av detta kan artiklar som är relevanta till studien missats. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av granskningsmallar från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006). Dessa granskningsmallar reviderades och frågor som inte var relevanta för 

de valda artiklarna togs bort. Detta gjorde att intervallerna på poängen blev mindre än vid 

originalmallen. Eftersom poängintervallen var smal på den kvalitativa mallen och det bara 

skilde ett poäng mellan låg, medel och hög blev den subjektiva upplevelsen av artikeln viktig, 

och därför valde vi att även ha med våra egna uppfattningar om artikelns trovärdighet och 

relevans, när vi bedömde dem.  

 

De valda artiklarna kom från följande länder: Australien, Turkiet, Sydafrika, Grekland, 

Sverige, Nya Zeeland och Nigeria och visade liknande faktorer som påverkade vårdande av 

patienter med psykisk sjukdom i den slutna somatiska vården. Eftersom dessa länder 

representerar olika delar av världen tror vi att resultatet är överförbart att gälla i ytterligare 

länder.  
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Val av sökord kan ha påverkat hur många träffar vi fick när vi sökte efter artiklar. Eftersom de 

valda artiklarna är skrivna på engelska kan de ske missförstånd i översättningen. För att 

undvika detta lästes artiklarna upprepade gånger av oss båda. Ett par artiklar var publicerade i 

icke engelsk talande länder och inte alltid skrivna på ett korrekt engelskt språk och detta ökar 

risken för fel översättningar.  

 

Resultatdiskussion 
 

När vi läst de olika artiklarnas resultat fick vi fram tre teman.  Dessa teman är rädsla, olämplig 

arbetsmiljö, utbildning med underkategorin negativa attityder till följd av brist på utbildning 

och erfarenhet. 

 

Rädsla 

 

Flera artiklar visar att sjukvårdspersonal anser att psykiskt sjuka är oberäkneliga och de är 

rädda för att den psykiskt sjuka patienten ska skada personal, patienter eller sig själva. (Reed 

& Fitzergerald, 2005; Mavundla, 2000; Björkman, Angelman & Jönsson, 2007; Chikaodiri, 

2009).  I studien gjord av Mavundla (2000) framkom de att sjukvårdspersonalen ansåg att 

psykiskt sjuka patienter är våldsamma både fysiskt och verbalt och personalen känner rädsla 

för att inte få kompensation om de skulle bli skadade av en patient.  Öhman och Rück (2009) 

skriver att rädsla är en reaktion på ett uppfattat hot. Levander, Adler, Gefvert och Tuninger 

(2006) menar att om en person tidigare utsatts för en situation som bidrog till rädsla kan en 

liknande situation bidra till att samma känslor återkommer. Detta kan leda till att personen 

undviker allt som påminner om situationen. Sjögren (2008) menar att rädsla kan göra att 

vårdaren inte kan tänka klart, tappar kontrollen och känner en oro inom sig. Detta medför att 

de vill bort från patienterna, och viljan att fortsätta vårda försvinner. Det våldsamma mötet 

hotar alltså den betydelsefulla relationen mellan sjukvårdspersonal och patient.  När 

sjukvårdspersonal känner rädsla kan detta bidra till att han/hon undviker att vårda en patient 

och inte ser henne. Eriksson (1994) menar att utebliven vård kan göra att en människas 

värdighet blir kränkt och detta kan bidra till vårdlidande, alltså lidande som uppstår i själva 

vårdsituationen. Genom att patienten utsätts för lidande kränks även då människas värdighet 

och då tar man bort möjligheten för patienten att vara människa fullt ut. Enlig 
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kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskor visa 

omsorg och respekt för patientens värdighet.  

 

Olämplig arbetsmiljö 

 

Även arbetsmiljön var en faktor som påverkade vårdandet av psykiskt sjuka i den slutna 

somatiska vården. Sjukvårdspersonalen ansåg att sjukhusens lokaler inte var utformade för att 

vårda denna patientgrupp. Många av patientrummen ligger långt ifrån 

sjuksköterskeexpeditionen och det är svårt att hålla patienterna under uppsikt (Reed och 

Fitzgerald, 2005) Många sjuksköterskor anser även att det inte är deras uppgift att vårda 

psykiskt sjuka och att de blivit påtvingade en roll de inte var tränade till att hantera (Arvanti et 

al. 2008; Reed och Fitzgerald, 2005).  Reed och Fitzergerald (2005) menar även att på 

avdelningar avsedda för medicinsk vård finns det skadliga redskap tillgängliga, till exempel 

saxar, som är lätta för patienterna att få tag på och som kan användas om någon vill skada sig 

själv eller andra. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsmiljön vara tillfredsställande 

med hänsyn till arbetets natur och enligt HSL ska de där de bedrivs hälso- och sjukvård finnas 

personal, lokaler och utrustning som behövs för att ge god omvårdnad (SFS 1982:763). 

Kristoffersen (1998) menar att samspelet mellan sjuksköterskan och patienten påverkas av 

omgivningen. Om ett samspel inte äger rum mellan sjuksköterskan och patienten kan det 

bidra till oförmåga att bedöma och se vad patienten behöver och resultatet kan då bli vad 

Eriksson (1994) kallar utebliven vård och detta i sin tur kan leda till ett vårdlidande.  

 

Utbildning 

 

I det tredje temat som var behov av utbildning framkom det bland annat att sjuksköterskor 

anser att det krävs kunskap och terapeutiska färdigheter för att vårda patienter med psykisk 

sjukdom (Mavundla, 2000). Det framkom även att avsaknad av utbildning leder till 

otillräcklig kompetens och kunskap om psykiatrisk vård (Reed & Fitzgerald, 2005). Enligt 

lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS1998:531) ska de som 

tillhör hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Detta är ibland svårt att uppnå. Sjuksköterskeutbildningens innehåll är 

ofta under förändring och vad som bör ingå för att få bäst yrkesförutsättningar är en 

diskussion som ständigt är aktuell Inom ett yrke som ständigt kräver nya kunskaper måste 

yrkesutövarna vara inställda på kontinuerlig förändring och ett sådant yrke är 
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sjuksköterskeyrket. För att utveckla en kompetens krävs det att sjuksköterskan tar del av 

relevant teoretisk kunskap. Förmågan att observera en patients tillstånd är en viktig 

kompetens för att kunna utöva omvårdnad. (Kristoffersen & Nortvedt, 2005). Om det finns en 

kunskapslucka angående en patientens tillstånd kan det vara problematiskt att se och bedöma 

vad patienten behöver. Detta kan leda till utebliven vård vilket Erikssons (1994) menar kan 

leda till vårdlidande.   

 

Negativa attityder till följd av brist på utbildning och erfarenhet 

 

Vårt resultat visar att erfarenhet spelar stor roll beroende på vilken uppfattning 

sjukvårdspersonal har gentemot att vårda psykiskt sjuka i den somatiska vården. Desto mer 

professionell erfarenhet sjukvårdspersonal har, desto mindre negativa attityder har de 

gentemot patienter med psykisk sjukdom (Björkman, Angelman, & Jönsson, 2007).  Arvanti 

et al (2008) anser att sjuksköterskor har de mest negativa attityderna mot att vårda patienter 

med psykisk sjukdom i den somatiska vården. Detta grundar sig i att de allmänna 

sjuksköterskorna har brist på adekvat utbildning i frågor rörande psykisk hälsa 

 

Macdonald, Frakes, Apostolidis, Armstrong, Goldblatt och Bernardo (2003) visar i en studie 

att sjuksköterskor handlar annorlunda i situationer där patienten är psykiskt sjuk än vad de 

skulle göra i situationer där patienten endast hade somatiska bekymmer. Detta beror på att 

sjuksköterskorna har en föreställning om att patienterna med psykisk sjukdom har ett annat 

behov. Erfarenhet och utbildning av att vårda psykisk sjuka i den somatiska vården leder 

enligt Alexander och Link (2003) till att negativa attityder minskar. Vilka attityder en 

sjuksköterska har spelar stor roll för vilken relation hon/han får med sina patienter. Attityder 

avspeglas på hur vi är som person till exempel hur vi uppträder i olika situationer.  

 

Sjuksköterskans yrkeskompetens är både ett arbetsgivaransvar och sjuksköterskans eget 

ansvar. Ett sätt som sjuksköterskan kan öka sin kompetens är enligt Kristoffersen och 

Nortvedt (2005) förmågan att lära sig reflektera. Detta är avgörande för kunskapen att fungera 

i ständigt skiftande situationer. Förmågan att reflektera är lika viktig för sjuksköterskans 

professionella kompetens som praktiska och teoretiska yrkeskunskaper. Sjuksköterskor som 

har bristande kunskap och saknar erfarenhet av att vårda psykiskt sjuka i den slutna somatiska 

vården känner sig inte förberedda och saknar självförtroende att vårda denna patientgrupp 

(Charleston och Happell, 2005). Eriksson (1994) menar att sjukvårdspersonal ofta har en 
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uppfattning om hur en ”idealpatient” borde vara och den patienten som inte håller sig till detta 

kan känna fördömelse och genom att patienten känner fördömelse kan detta leda till att 

patienten upplever ett vårdlidande.  

 

SLUTSATS 
 

I resultatet framkom det tre teman som alla är faktorer som påverkar vårdandet av psykiskt 

sjuka i den slutna somatiska vården. Dessa teman är rädsla, olämplig arbetsmiljö, utbildning 

med underkategorin: negativa attityder till följd av brist på utbildning och erfarenhet. 

Sjukvårdspersonal känner rädsla för att vårda psykiskt sjuka i den slutna somatiska vården 

eftersom de tycker att psykiskt sjuka är oberäkneliga och personalen är rädd för att den 

psykiskt sjuka patienten ska skada personal, andra patienter eller sig själva. De anser även att 

sjukhusens lokaler inte är rätt utformade för att vårda patienter med psykisk sjukdom och det 

krävs till exempel bättre säkerhet för att kunna vårda denna patientgrupp på ett säkert sätt. 

Sjukvårdspersonalen ansåg även att de hade bristande utbildning inom psykiatrisk vård vilket 

leder till otillräcklig kompetens och kunskap. Negativa attityder påverkar även vårdande av 

psykiskt sjuka i den slutna somatiska vården och är ett resultat av att sjukvårdspersonalen har 

för lite utbildning och för lite erfarenhet av att vårda psykiskt sjuka. 

 
 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Det finns ett stort behov av forskning inom det område som denna studie tar upp. Ett förslag 

till fortsatt forskning är att undersöka vad psykiskt sjuka patienter har för uppfattning om att 

vårdas inom den slutna somatiska vården. Det finns även behov av forskning som visar på 

vilket sätt sjukvårdspersonal ska få ökad kunskap, erfarenhet och mindre negativa attityder 

angående att vårda psykiskt sjuka i den slutna somatiska vården. 
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Databas Sökkombination Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Artiklar 
inkluderade i 
studien 

Elin Mental illness 
 

3919 100 1 0 0 

Elin Attitudes 
 

41131 100 0 0 0 

Elin Nurs* 
 

100405 100 0 0 0 

Elin Mental illness + 
attitudes + nurs* 
 

60 60 5 6 31,4,8 

Elin Somatic care 
 

17 17 1 1 0 

Elin Somatic care + mental 
illness 
 

1 1 1 1 16 * 

Cinahl Somatic care 
 

15 15 1 1 16 

Cinahl Hospital staff 
 

578 100 0 0 0 

Cinahl Attitudes 
 

45759 100 0 0 0 

Cinahl Mentally ill 
 

1568 100 0 0 0 

Cinahl Hospital + 
Attitudes+mentally ill 
 

2 2 1 1 12 

Psycinfo Mental disorders 
 

255891 100 3 0 0 

Psycinfo Attitudes 
 

141109 100 2 0 0 

Psycinfo Nurse 
 

11098 100 1 0 0 

Psycinfo Mental disorders + 
Attitudes + Nurse 

266 100 11 2 17 
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BILAGA 2 
 
Nr Författare/År/Titel/Tids

krift/Land 
Syfte Design Urval/metod Resultat Kvalitet 

1. Reed .F. & Fitzergerald. 
L. / The Mixed attitude 
of nurse’s to caring for 
people with mental 
illness in a rural general 
hospital/2005/ 
International Journal of 
Mental Health 
Nursing/Australia. 

Utforska 
sjuksköterskors 
attityder gentemot att 
arbeta med patienter 
med psykisk sjukdom . 
Vilka problem de ser 
med att vårda, vilka 
effekter utbildning, stöd 
och erfarenhet har på 
vården. 

Kvalitativ Ett slumpmässigt urval av 
medverkande sjuksköterskor 
gjordes för att undvika att 
forskaren valde någon han/hon 
var i nära bekantskap med. Tio 
sjusköterskor gav informerat 
samtycke och medverkade i 
semistrukturerade intervjuer som 
sedan transkriberades och 
analyserades. (Sjuksköterskorna 
var stationerade på ett sjukhus 
som låg långt utanför någon 
storstad, och där det inte fanns 
någon psykiatrisk klinik i 
närheten). 

Sjuksköterskorna kände 
sig otillräckliga i arbetet 
med psykiskt sjuka. 
Många kände rädsla och 
oro men hade stor önskan 
om att vilja ge 
patienterna den hjälp de 
behöver och menade att 
detta är möjligt om de får 
mer utbildning och mer 
stöd. Det framkom även 
att sjuksköterskor med 
positiva erfarenheter av 
att vårda psykiskt sjuka 
hade mindre fördomar 
gentemot dem. 

Hög 

2. Aydin .N., Yigit .A., 
Inandi .T., Kirpinar .I. 
/Attitudes of hospital 
staff  toward mentally 
ill patients in a teaching 
hospital/2003/Internatio
nal Journal of Social 
Psychiatry/Turkey. 
 
 
 

Undersöka och jämföra 
sjukhuspersonals 
attityder och kunskap 
om schizofreni och 
depression. 

Kvantitativ Med hjälp av slumpmässigt 
urval valdes 40 akademiker, 40 
läkare, 40 sjuksköterskor och 40 
övriga arbetare på sjukhuset ut 
och fick fylla i ett frågeformulär. 
7 akademiker, 4 läkare och 2 
sjuksköterskor ville inte 
medverka i studien. All data 
analyserades sedan med hjälp av 
ett Chi square test. 

Studien visade att trots 
sin kunskap om 
Schizofreni och 
depression hade 
akademiker, läkare och 
sjuksköterskor sämre 
attityd mot patienter med 
psykisk sjukdom än övrig 
sjukhuspersonal. 

Medel 
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Nr 
 

Författare/År/Titel/Tids
krift/Land 

Syfte Design Urval/metod Resultat Kvalitet 

3. Mavundla .T.R 
/2000/Professional 
nurses perception of 
nursing mentally ill 
people in a general 
hospital setting/Journal 
of Advanced 
Nursing/South Africa 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning av att vårda 
patienter med psykisk 
sjukdom. 

Kvantitativ 10 sjuksköterskor valdes till 
studien genom ett icke 
slumpmässigt urval. De skulle 
bland annat vara mellan 25 och 
65 år, inte ha någon psykiatrisk 
vidareutbildning, behärska zulu, 
hosa eller engelska språket och 
ha vårdat psykiatrisk sjuka 
patienter på en icke-psykiatrisk 
avdelning. Semistrukturerad 
teknik användes och intervjuerna 
spelades in och transkriberades. 

Uppfattningen av att 
vårda psykiskt sjuka var 
huvudsakligen negativ. 
Sjuksköterskorna ansåg 
att de behövde ökade 
kunskaper och 
färdigheter för att vårda 
patienter med psykisk 
sjukdom. Även rädsla, 
oanpassade avdelningar 
och underbemanning var 
faktorer de ansåg 
påverkade vårdarbetet 
med psykiskt sjuka 
patienter negativt. 

Hög 

4. Arvanti .A., Samakouri 
.M., Kalamara. E., 
Bochtsou.V., Bikos. C. 
& Livaditis. M. /2008/ 
Health service staff´s 
attitudes towards 
patients with mental 
illness/ Social 
Psychiatry and 
Psychiatric 
Epidemiology/ Greece. 

Ta reda på vilka 
attityder som råder mot 
patienter med psykiskt 
sjukdom, hos personal, 
läkarstudenter, anställda 
och praktikanter på ett 
universitetssjukhus 

Kvantitativ Studien använde sig av 480 
anställda på 11 slumpmässigt 
utvalda avdelningar på ett 
sjukhus i Grekland. Formuläret 
bestod av 12 påståenden som 
rankades och gav poäng. 
Variabler som var av intresse 
var; kön, ålder, utbildningsgrad 
och profession.   

Utbildning ligger till 
grund för att attityder 
bland vårdpersonal ska 
bli mer positiva. 
Information är därför 
nödvändigt för läkare och 
annan vårdpersonal i 
deras fortsatta yrke. 
Resultatet visade även att 
kvinnor, äldre personer 
och personer med lägre 
utbildning har en mer 
negativ attityd gentemot 
patienter med psykisk 
sjukdom 

Medel 
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Nr Författare/År/Titel/Tids
krift/Land 

Syfte Design Urval/metod Resultat Kvalitet 

5. Björkman. T., 
Angelman. T. & 
Jönsson.M. /2007/ 
Attitudes towards 
people with mental 
illness: a cross-sectional 
study among nursing 
staff in psychiatric and 
somatic care/ 
Scandinavian Journal of 
Caring 
Sciences/Sweden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka 
vårdpersonalens 
attityder inom den 
somatiska och 
psykiatriska vården, 
gentemot personer med 
psykiatrisk sjukdom. 
Skiljer sig attityder 
anseende kön, ålder, 
professionell erfarenhet 
eller utbildning? 

Kvantitativ Studien är en tvärsnittsstudie. 
Information samlades in på en 
psykiatrisk och en somatisk 
avdelning på ett 
universitetssjukhus i Sverige. 
Informationen samlades in under 
en 3- veckors period. 120 
personer tillfrågades varav 80 % 
deltog i studien. 
Undersökningen innehöll 11 
uttalande om förtrogenheten 
med psykiatrisk sjukdom. Varje 
uttalande kunde besvaras med 
antingen ja eller nej.   

Attityderna är i flera 
avseenden lika gällande 
den somatiska och 
psykiatriska vården. De 
flesta negativa 
attityderna riktades till 
drog- och 
alkoholmissbruk samt 
schizofreni, eftersom de 
ansågs vara farliga och 
oförutsägbara. 
Vårdpersonal inom den 
somatiska vården visade 
däremot mer negativa 
attityder angående frågor 
om dem tyckte det var 
svårt att kommunicera 
med patienterna. De 
ansåg också att 
patienterna var 
skrämmande, 
oförutsägbara och mer 
krävande än andra 
patienter. 

Hög 
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Nr 
 

Författare/År/Titel/Tids
krift/Land 

Syfte Design Urval/metod Resultat  Kvalitet 

6. Chikaodiri. 
A.N./2009/Attitude of 
health workers to the 
care of psychiatric 
patients/Annals of 
General Psychiatry 
8:14/Nigeria. 
 
 
 

Syftet är att studera 
sjukvårdpersonals på 
Bayero University 
Medical School Aminu 
Kano teaching hospitals 
attityder att vårda 
personer med  
psykiatriska diagnoser 

Kvantitativ 363 deltagare valdes 
slumpmässigt ut av 1,211 
stycken  sjukvårdspersonal med 
olika professioner. Utöver dessa 
valdes 10 stycken och utseddes 
som testgrupp, för att 
kommentera de frågeformulär 
som de medverkande skulle fylla 
i. 362 fullföljde studien. 
 

Resultatet visade att 
många bland 
sjukvårdspersonalen 
kände rädsla inför att 
vårda personer med 
psykisk sjukdom. Många 
önskade inte eller att 
deras avdelning skulle 
ligga nära psykiatriska 
avdelningar. 

   Hög 

7. Surgenor.L J., Dunn.J., 
& Horn.J/2005/Nursing 
student attitudes to 
psychiatric nursing and 
psychiatric disorders in 
New 
Zealand/International 
Journal of Health 
Nursing 14,103-
108/New Zealand. 
 

Syftet var att utreda 
attityderna hos en grupp 
första- och sista års 
sjuksköterskestudenter, 
gentemot psykisk 
sjukdom och 
psykiatrisk vård i Nya 
Zeeland. 

Kvantitativ 164 sjuksköterskestudenter 
valdes att medverka i en 
tvärsnittsstudie utformat som ett 
frågeformulär. 56 % utav de 
utvalda, studerade det första året 
på utbildningen. 161 svar 
mottogs, och 21 blev senare 
exkluderade från analysen på 
grund av ofullständig data. Den 
första delen bestod av 20 
påståenden. Frågeformuläret 
kunde besvaras på en 6 
poängsskala om påståendet 
stämde eller inte. Den andra 
delen av undersökningen 
efterfrågade efter ålder, kön, 
etnicitet, antal studerad år och 
om deltagarna hade någon 
tidigare erfarenhet av psykisk 
sjukdom.  

De studenter som 
studerade det sista året 
visade en mer positiv 
attityd än dem som 
fortfarande var på sitt 
första år. Resultatet 
visade också att de 
studenter som inte hade 
någon tidigare erfarenhet 
av personer med psykisk 
sjukdom, genom arbete 
eller familj, hade också 
mindre positiva attityder. 
Studien visade  att 
studenter, såsom 
allmänheten, har en viss 
syn och attityd gentemot 
psykisk sjukdom och 
psykiatrisk vård.  

    Hög 
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BILAGA 3 
 
Granskningsmall för kvalitativa studier 
 
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering?¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
 
Är kontexten presenterad?  ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
Urval 
-  Relevant?   ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
- Strategiskt?   ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
Metod för 
-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
-Datainsamling tydligt beskriven?           ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
-Analys tydligt beskriven?  ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
Giltighet 
-Är resultatet logiskt, begripligt? ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
Kommunicerbarhet 
-Redovisas resultatet klart och tydligt? ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
Redovisas resultatet i förhållande till     
en teoretisk referensram?  ¤  Ja          ¤  Nej        ¤  Vet ej 
 
 
 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
¤  Bra         ¤ Medel         ¤  Dålig 
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BILAGA 4 
 
Granskningsmall för kvantitativa studier 
Beskrivning av studien 
 
Adekvata exklusioner       ¤  Ja          ¤  Nej         
 
Urvalsförfarandet beskrivet?  ¤  Ja          ¤  Nej         
Representativt urval?   ¤  Ja          ¤  Nej         
Randomiseringsförfarande  beskrivet?  ¤  Ja          ¤  Nej   
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven?  ¤  Ja          ¤  Nej   
Bortfallsstorleken beskriven?  ¤  Ja          ¤  Nej   
Advekat statistisk metod?   ¤  Ja          ¤  Nej   
Etiskt resonemang?   ¤  Ja          ¤  Nej   
Hur tillförlitligt är resultatet?  ¤  Ja          ¤  Nej   
Är instrumenten valida?   ¤  Ja          ¤  Nej   
Är instrumenten reliabla?   ¤  Ja          ¤  Nej   
Är resultatet generaliserbart? 
 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet   ¤ Låg                  ¤  Medel          ¤  Hög 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


