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Abstrakt 
Bakgrund: Patienter med psykiatriska sjukdomar kan även drabbas av somatiska 

besvär och behöva söka vård för detta. Det innebär att sjuksköterskor i somatisk vård 

kunde komma att vårda psykiskt sjuka patienter vilket utgjorde vissa svårigheter då 

sjuksköterskorna saknade adekvat kompetens i psykiatri. Det kunde påverka 

sjuksköterskornas inställning och bemötande av de psykiskt sjuka patienterna och var 

avgörande för utgången av vården.  

Syfte: Identifiera och beskriva faktorer som kunde ha betydelse för sjuksköterskans 

inställning och bemötande av patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar, fem med 

kvalitativ design och fyra med kvantitativ. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades 

och sammanfattades till ny teoretisk nivå i resultatet. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier, kunskap, kommunikation, rädsla och 

meningslöshet. Dessa identifierades som faktorer vilka tydligt påverkade 

sjuksköterskors inställning och bemötande av psykiskt sjuka patienter inom somatisk 

vård och grundadas i sjuksköterskors upplevelser av en generell bristande kompetens av 

psykiatri. 

Slutsats: Nödvändigt att förbättra sjuksköterskors inställning av psykiskt sjuka patienter 

samt att öka dess kunskap vilket kräver utbildningsinsatser och är gynnsamt för såväl 

sjukskötrskornas mående som patienternas. 
 

Nyckelord: Legitimerad sjuksköterska, patient med psykiatriska sjukdomar, inställning, 

bemötande 

 
 

 

Tack till Dima Bitar för fin stöttning och handledning under hela arbets gång. 
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1 Inledning 
Larmet går på akutmottagningen, ambulans är på väg in med en äldre kvinna med 

kraftig bröstsmärta, personal gör sig redo att ta emot ekipaget och undersöka kvinnan 

som befaras drabbats av hjärtinfarkt. Ambulanspersonalen skickar in information om 

patienten och personal på akutmottagningen förbereder åtgärder genom att bland annat 

gå in i kvinnans journal, där påträffas information om psykiatrisk sjukdom och en 

gedigen läkemedelslista med flertalet psykofarmaka. Plötsligt riktas fokus om, från 

tänkbar hjärtinfarkt belyses istället psykiatriska besvär och symtom. En del av det 

personalteam som förberett att ta emot patienten avviker då det inte anses behövas fler 

personal då kvinnans bröstsmärta nu antas vara relaterad till hennes psykiatriska 

sjukdom och tanken om hjärtinfarkt är som bortblåst. Det diskuteras till och med att 

direkt köra patienten till psykiatriska klinikens akutmottagning, då flertalet i personalen 

menar att det är där hon hör hemma. Någon hörs uttrycka att det vore det bästa, så 

slipper ”en sådan där” patient ta plats från någon som är ”sjuk på riktigt”. Flera 

instämmer i detta resonemang och det är tydligt att ingen i inblandad personal vill ha dit 

en kvinna med psykiatrisk sjukdom, inte ens på grund av somatiskt symtom som 

bröstsmärta. 

 

Detta är bara ett av flera exempel som erfarits under praktik, där patient med psykiatrisk 

sjukdom behandlas annorlunda av vårdpersonal på grund av sin sjukdom. Dessa 

erfarenheter väckte intresse kring hur somatik och psykiatri möts inom vården och gav 

inspiration till denna litteraturstudie.  

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Psykiatriska sjukdomar  

2.1.1 Indelning och klassificering av psykiatriska sjukdomar 

Psykiatriska sjukdomar kan grovt delas in utifrån huruvida de innebär kognitiv 

nedsättning eller ej hos patienten. Kognitiv nedsättning innefattar medfödda psykiska 

utvecklingsstörningar och demenssjukdomar, medan neuropsykiatriska sjukdomar, 

psykossjukdomar samt förstämnings- eller ångestsyndrom generellt benämns som 

psykiatriska sjukdomar. Gemensamt är att samtliga kan diagnosticeras vilket skiljer de 

psykiatriska sjukdomarna från tillfällig psykisk ohälsa som exempelvis stress, sorg och 
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oro, vilka inte klassas som sjukdomar utan som tillstånd och inte innebär den 

allvarlighetsgrad som tillskrivs sjukdomarna (Allgulander, 2008).  

Kessler, Berglund, Demler, Jin, Meikangas och Walters (2005) menar att psykiatriska 

sjukdomar kan vara svåra att diagnosticera och kräver ofta utredning under en lång tid 

innan korrekt diagnos kan fastställas. Svårigheten beror dels på att det finns olika 

begrepp för att benämna tillstånden, vanligast används psykisk ohälsa, störning eller 

sjukdom, vilket kan innebära oklarheter kring vad begreppen faktiskt beskriver och 

innebär. En annan anledning är att de olika tillstånden kan klassas olika utifrån 

allvarlighestgrad och då få olika benämning, till exempel kan en person vara deprimerad 

och menas ha psykisk ohälsa medan en allvarligare variant innebär att personen har gått 

in i en depression och då ha en psykiatrisk sjukdom. För att underlätta diagnosticering 

finns klassifikationssystemet ”Diagnostic and statistical manual of mental disorders” 

(DSM-IV) där de vanligaste psykiatriska tillstånden kategoriseras i olika grupper utifrån 

karaktär. Klassificeringen kan dock vara svår att genomföra då många patienter med 

psykiatriska sjukdomar upplever fler aspekter i sin sjukdom än vad indelningen i DSM-

IV möjliggör att ta hänsyn till, samt att de olika kriterierna i klassifikationssystemet kan 

förändras utifrån vad ny forskning visar (Kessler et al, 2005).  

 

2.1.2 Inställning av psykiatriska sjukdomar genom tiden 

Avsaknaden av ett konkret välfungerade system och tillvägagångssätt för 

diagnosticering av de psykiatriska sjukdomarna kan bidra till den stigmatisering som 

ofta förekommer kring psykiskt sjuka patienter och vittnar om den nonchalanta 

inställning som länge funnits gentemot psykiatrisk vård jämfört med somatisk vård. Den 

nonchalanta inställningen av psykiatrisk vård kan också spegla inställningen gentemot 

patienter med psykiatriska sjukdomar vilken ofta är negativ, speciellt just inom 

somatisk vård där sjuksköterskor är ovana vid att bemöta psykiskt sjuka patienter (Van 

der Kluit, Goossens & de Leeuw, 2013). 

 

Med inställning menas en uppfattning eller värdering som styr människors uppträdande 

i det dagliga livet och i samspel med andra människor (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Inom vårdkulturen har den tradtionella somatiska vården alltid varit den dominerande, 

medan psykiatrivården sällan prioriterats. Detta menas bero på en samhällelig 

stigmatiserad inställning gentemot psykiatriska sjukdomar som kopplas till en okunskap 
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där människor generellt tagit avstånd från sådant som de inte förstår sig på och har på så 

vis bidragit till ett allmänt dåligt bemötande av personer med psykiatriska sjukdomar. 

Denna negativa inställning har genom tiderna varit mycket utbredd bland folk i 

allmänhet och kom därför att bli accepterad och betraktad som den ”normala” 

inställningen gentemot psykiatriska sjukdomar och insjuknade personer. Detta ledde 

ofta till ytterligare utsatthet för de personer med psykiatriska sjukdomar då diagnosen 

sänkte deras sociala status och de fråntogs en del av sina mänskliga rättigheter genom 

att bland annat inte få leva fritt i samhället utan istället gömdes undan på kliniker där de 

spärrades in och isolerades från den övriga omvärlden (Molarius, Berglund, Eriksson, 

Lindén-Boström, Nordström, Persson, Sahlqvist, Starrin & Ydreborg, 2009). Detta sätt 

att hantera psykiskt sjuka personer inom vården levde länge kvar och vårdpersonal fick 

lära sig att dessa patienter var farliga, dumma i huvudet och att det var helt nödvändigt 

att hålla dem inlåsta såväl för patientens egen skull som för personalens. Sjukvården 

syftade till att se till så att patienter med psykiatriska sjukdomar inte kunde orsaka 

skada, dock handlade det sällan om vårdande utan snarare en förvaring av patienterna 

(Molarius, Berglund, Eriksson, Lambe, Nordström, Eriksson & Feldman, 2006). 

Patienterna fick oftast inte samma eller ens liknande tillsyn av vårdpersonal som 

patienter med somatiska besvär vilket dels berodde på den generella inställning som 

rådde men också på synen om att psykiatriska sjukdomar inte kunde vårdas eftersom 

tillfrisknande menades vara omöjligt. Detta innebar att patienterna med psykiatriska 

sjukdomar ansågs som tunga bördor för såväl sjukvården som i samhället och en än mer 

stigmatiserad inställning utvecklades och rotades ( Molarius et al., 2009). Att sådan 

inställning och bemötande av patienter med psykiatriska sjukdomar så länge var 

accepterad kan vara en anledning till att psykiatrivården haft svårt att ta plats i 

vårdkulturen och bidrar till att det fortfarande idag är den somatiska vården som mest 

fokuseras på (Molarius et al., 2006). Zolnierk (2009) menar att detta beror på lång tids 

historia fylld av stigmatiserade fördomar kring psykiatri som de flesta även idag redan 

tidigt i barnaåren får lära sig att betrakta som det vanliga ”normala” vilket kan utvecklas 

till en livslång negativ inställning gentemot psykiatriska sjukdomar och människor med 

psykiatriska sjukdomar. Det handlar om en förutfattad inställning som går i arv och som 

många gånger inte ifrågasätts, inte ens bland sjukvårdspersonal, utan tillåts får dominera 

och fortsatt prägla sättet att se på samt bemöta patienter med psykiatriska sjukdomar.  
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2.2 Upplevelser hos patienter med psykiatriska sjukdomar som vårdas i den 

somatiska vården 

Att vårda patienter med psykiatriska sjukdomar på klinik i somatisk vård är enligt 

MacDonald, Frakes, Apostolidis, Armstrong, Goldblatt och Bernardo (2003) fullt 

möjligt men kräver eventuellt anpassning av miljö utifrån karaktär och status av 

patientens psykiatriska sjukdom. Till exempel är det hos en patient med suicida tankar 

nödvändigt att tömma rummet på saker som patienten kan använda för att fullfölja sina 

tankar. Detta ligger på sjuksköterskans ansvar att se till att vårdmiljön är lämplig för 

patienterna och det kan upplevas svårt för sjuksköterskan i den somatiska vårdmiljön att 

identifiera hur den miljö hon är van att arbeta i kan behöva anpassas. Sjuksköterskan i 

somatisk vård är oftast inte van vid detta varför miljön många gånger förblir oanpassad 

för de patienter med psykiatriska sjukdomars behov vilket utgör ett hinder i denna 

vårdkontext. Hindrena kan enligt MacDonald et al. (2003) bestå i att patienterna med 

psykiatriska sjukdomar bland annat upplever att sekretess kring den psykiatriska 

sjukdomen inte upprätthålls då de delar rum med andra patienter och sjuksköterskan 

pratar högt om symtom och läkemedel som härleds till den psykiatriska sjukdomen och 

inte den somatiska. På detta vis känner sig de psykiskt sjuka patienterna uthängda i den 

somatiska vårdmiljön där de känner av en tydlig gräns mellan sig och andra patienter på 

avdelningen vilkdet leder vidare till svåra känslor hos den psykiskt sjuka patienten. 

Denna skillnad finns inte då de vårdas på psykiatrisk klinik och upplevs som svår att 

hantera i somatiska vården. De psykiskt sjuka patienternas önskan om att inte vara 

annorlunda de övriga patienterna på somatiska vårdavdelningen leder ofta till att de 

trycker undan sina känslor och många gånger mår allt sämre på grund av detta då de kan 

känna att de måste förminska sin egen identitet för att inte sticka ut och vara annorlunda 

än andra patienter. Detta är en aspekt som sjuksköterskan ansvarar för och inte borde 

tillåta hända. Sjuksköterskan ska kunna se alla patienters individuella behov och 

utforma arbetssättet på vårdavdelningen på ett sätt som är tryggt för alla som befinner 

sig där. Oerfarenhet bidrar dock till att sjuksköterskor i den somatiska vården kan 

komma att brista i detta och på så sätt utsätta patienter med psykiatriska sjukdomar för 

onödigt lidande genom att inte ta hänsyn i sitt bemötande av patienterna som då kan 

uppleva sig bli dåligt bemötta med en nonchalant inställning mot dess psykiatriska 

sjukdom, vilket kan upplevas som kränkande (MacDonald, 2003). 
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2.2.1 Nationell aspekt 

En nationell hälsorapport utförd av Socialstyrelsen (2013) visar på obefogade skillnader 

i somatisk vård som ges till patient med psykiatrisk sjukdom och övriga patienter. Det 

bekräftas i hälsorapporten att patient med psykiatrisk sjukdom mer ofta utsätts för 

bristande bemötande och behandling i kontakt med somatisk allmänvård, vilket kan leda 

till att dessa patienter får ytterligare försämrad hälsa i jämförelse med övriga. I 

hälsorapporten framkom även att patienter med psykiatrisk sjukdom mer ofta upplever 

missnöje i den somatiska vården än vad övriga patientgrupper anger. Missnöjet grundas 

i det första mötet med sjuksköterska då patienter med psykiatrisk sjukdom ofta anger sig 

bli illa bemötta och missförstådda. Detta kan komma att prägla patienter negativt under 

eventuell resterande vårdtid vid inläggning, alternativt bidra till att patienter som 

behöver komma på återbesök för samma åkomma eller söka igen för annat framtida 

besvär drar sig för att göra detta. Av den anledningen kan patienternas hälsa direkt 

komma att bli påverkad i en icke gynnsam riktning, vilket kan vara förklaring till att 

patienter med psykiatriska sjukdomar är den mest växande patientgruppen i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.2.2 Internationell aspekt 

Det är inte enbart i Sverige som patienter med psykiatriska sjukdomar upplever 

missnöje i den somatiska vården, problemet återfinns i flertalet länder världen över 

(WHO, 2006).  

 

En australiensisk studie visade att patienter med psykiatriska sjukdomar hade dåliga 

erfarenheter av att söka vård på akutmottagning för somatiska besvär. Patienterna 

upplevde bland annat nonchalant och kyligt bemötande från vårdpersonal samt att de 

ofta kände sig misstrodda och behövde påpeka och överdriva sina somatiska symtom 

för att få adekvat undersökning. Patienterna menade att personalen inte lyssnar 

ordentligt utan fokuserar ofta på den psykiatriska diagnosen och tenderar att koppla de 

somatiska symtomen till den psykiatriska sjukdomen. Patienterna menade att detta 

skulle vara ett tillvägagångssätt av personalen för att kunna skicka vidare patienterna till 

psykiatrisk klinik och på så sätt bli av med patienter som inte känner sig lika 

välkommen i den somatiska vården som andra. Detta ledde till att dessa patienter kände 

sig förnedrande negligerade (Summers & Happell, 2003).  
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En engelsk studie visade att patienter med psykiatriska sjukdomar många gånger ansåg 

sig blivit bemötta av vårdpersonal med nedvärderande attityd. Patienterna upplevde att 

personalen direkt då de fick veta om den psykiatriska sjukdomen satte stämpel på dem 

som annorlunda och konstiga och att resterande möte präglades av detta. Patienterna 

upplevde att sådan attityd och stämpling från vårdpersonalen ledde till att de ofta kände 

sig obekväma, osäkra och åsidosatta i den somatiska vården. Vissa av patienterna 

beskrev dessutom att de väljer att hellre lida i det tysta än att ta söka vård för sina 

somatiska besvär eftersom det ofta blir en negativ upplevelse. Detta kunde generera 

känslor som nedstämdhet och ångest och patienterna riskerade försämrad status i sin 

psykiatriska sjukdom och alltså erfar än mer ohälsa än innan vårdbesöket (Liggins & 

Hatcher, 2005). 

 

2.3 Sjuksköterskans professionella ansvar 

I Sverige finns stadgar vilka vården ska upprätthållas utifrån, dessa säger bland annat att 

alla människor har lika rätt till lika vård och möjlighet till hälsa. Lika vård för alla 

patienter är en stor del av sjuksköterskans ansvarsområde (Willman, 2009). Detta 

regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) där målet för vård och god hälsa är att alla 

människor har lika värde och ska behandlas med respekt. Vidare ska alla ha rätt till vård 

på lika villkor och kunna känna sig trygga i mötet med vårdpersonal (SFS, HSL, 

1982:763). För att göra detta applicerbart i sjuksköterskans profession så har 

Socialstyrelsen tagit fram detaljrika riktlinjer vilka sjuksköterskans arbete bör utgå 

ifrån. Dessa sammanfattas i ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”, och 

avses säkerställa etiskt och moraliskt korrekt utfört arbete av sjuksköterskan 

(Socialstyrelsen, 2005). Även Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskriver 

sjuksköterskors etiska kod för god omvårdnad där det fokuseras på respekt för 

mänskliga rättigheter och att rätten till liv och värdighet ska prägla vårdandet av 

patienter och utgå ifrån varje enskild patients unika behov. Det innebär bland annat att 

sjuksköterskan ska arbeta empatiskt och individanpassat i syfte att främja hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande, vilket förutsätter ett bra bemötande av alla olika 

typer av patienter. 

 

2.4 Sjuksköterskans bemötande av patienter med samsjuklighet 

Van der Kluit et al. (2013) beskriver att det är vanligt att patienter är samsjukliga alltså 

att de har fler än en diagnos, eller har en diagnos men behöver söka vård för något 
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annat, patienter kan till exempel ha samtida schizofreni och reumatism, eller bipolär 

sjukdom och drabbas av kraftig buksmärta. Variationerna är oändliga men gemensamt 

är att de kräver vård inom olika kliniker i både somatisk och psykiatrisk vård. Det 

förekommer även att patienter med psykiatrisk sjukdom upplever somatiska symtom 

som är direkt relaterade till den psykiatriska sjukdomen, exempelvis bröstsmärta på 

grund av ångest. Detta betyder att patient med psykiatrisk sjukdom kan komma att söka 

sig till somatisk klinik, vilket ibland kan innebära svårigheter för såväl sjuksköterska 

som patient. Svårigheten utgörs av att sjuksköterskan i somatisk vård många gånger 

saknar tillräcklig kompetens kring psykiatri, vilket kan leda till att vårdmötet mellan 

sjuksköterskan och patient med psykiatrisk sjukdom blir olikt det mellan sjuksköterskan 

och patient utan psykiatrisk sjukdom eftersom sjuksköterskan inte förmår bemöta den 

psykiskt sjuka patienten adekvat (Van der Kluit et al., 2013). Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver att vårdmötets syfte är att vara just vårdande, vilket betyder att stödja 

och stärka patienters hälsoprocess samt att minska lidande. För att lyckas med detta 

behöver sjuksköterskan anpassa sig till patientens behov och förhålla sig öppet och 

följsamt till dennes upplevelser samt utgå ifrån detta i sitt bemötande av patienten. Det 

handlar för sjuksköterskan om att förstå sig på och svara an till patientens livsvärld och 

bemöta varje patient som den individ denne är, först då rör det sig om ett vårdande möte 

vilket alla patienter har lika rätt till. Möten som inte är av vårdande karaktär kan istället 

komma att minska patienters välbefinnande, inskränka dess livskvalité och ge upphov 

till vårdlidande. Vårdlidande innebär ett nyförvärvat lidande hos patienten som uppstått 

till följd av bristande vårdrelationer under vårdtiden och kan leda till negativ påverkan 

av hälsoprocessen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar ansvar för varje patient 

och alltid strävar efter så goda möten i vården som möjligt. Detta börjar med 

sjuksköterskans bemötande som lägger grunden för hur mötet med patienten blir 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.5 Teoretisk referensram – Livsvärld  

Inom vårdvetenskapen har det lagts betoning på begreppet livsvärld som en faktor för 

att möjliggöra för sjuksköterskor att inneha ett patientperspektivt i allt bemötande och 

vårdande. Det är alltså patientens ord och beskrivningar som bör utgöra grund för den 

vård som sjuksköterskan utför och hur sjuksköterskan bemöter patienten i 

vårdsituationen. Det vårdvetenskapliga patientperspektivet lyfter fram patienterna som 

experter i dessa möten då det är de som har kunskap om hur situationen upplevs just för 



  
 

8 

dem. Det betyder att sjuksköterskans kunskap om ett tillstånd eller sjukdom enbart är en 

generell kunskap som inte ensam kan leda till ett fullständigt gott vårdande, då det 

kräver patientens expertkunskap (Dahlberg & Segesten, 2010). Upplevelser av sjukdom 

är högst individuella och kräver en öppenhet hos sjuksköterskan, i det öppna mötet visar 

sjuksköterskan ett intresse för varje patient och dennes livsvärld och kan först då förstå 

patienten fullt ut vilket är en nödvändighet för god vård (Bullington, 2004). Livsvärlden 

inrymmer upplevelser, kunskap och erfarenheter som samlas hos människan och skapar 

föreställningar. Föreställningar finns inom alla människor och är en del av reaktion och 

beteende, alla är i sina egna föreställningar och förstår och bemöter sin värld utifrån 

dessa. På så sätt kan föreställningar och livsvärld fungera som referensram vilken 

människan tolkar livet utifrån. Det är i livsvärlden som människor känner igen sig och 

det är i livsvärlden som hälsa, lidande och sjukdom utspelar sig. Det är därför av stor 

vikt inom vården att livsvärld tas hänsyn till och att livsvärld är den plattform vilken 

sjuksköterskan utgår ifrån i allt bemötande av patienter. Sjuksköterskan behöver få 

tillgång till patientens livsvärld för att främja hälsa och bemöta patienten med hänsyn 

till patientens värld. Sjuksköterskan behöver också medvetandegöra sin egen livsvärld 

för att identifiera faktorer hos sig själv som kan påverka den egna inställningen i olika 

situationer och hur inställningen kan påverka bemötandet i olika riktningar utifrån hur 

situationen tolkas via livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om sin egen livsvärld och förmår förhålla sig öppen till den, 

till sina egna tolkningar och känslor. Om sjuksköterskan inte klarar detta finns risk att 

sjuksköterskans inställning styrs av känslomässiga reaktioner med fokus på egna 

personliga upplevelser snarare än patientens, vilket kan komma att negativt påverka 

sjuksköterskans bemötande av patienten som då ej ges möjlighet till bästa vård eftersom 

vårdande möte inte kan ske när sjuksköterskan utgår från den egna känslomässiga 

inställningen i sitt sätt att bemöta patienten (Bullington, 2004).  

 

 

 

3 Problemformulering 

Patienter med psykiatriska sjukdomar är en växande patientgrupp vilket innebär att det 

blir allt vanligare att möta dessa patienter i sjukvården, såväl inom psykiatrin som på 

somatiska kliniker (Socialstyrelsen, 2013). Det är inte säkert att det är en självklarhet 

för sjuksköterskan på somatisk klinik att vårda psykiskt sjuka patienter, då 
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patientgruppen vanligen vårdas på psykiatrisk klinik. Det finns därför risk att 

sjuksköterskan i den somatiska vården kan uppleva detta vara en uppgift utöver hennes 

kompetensområde. En sådan känsla hos sjuksköterskan skulle kunna ge upphov till viss 

inställning av att arbeta med psykiskt sjuka patienter, vilket i så fall kan komma att 

påverka dessa patienter negativt (Van der Kluit et al., 2013). Det är därför av intresse att 

belysa sjuksköterskans inställning till att bemöta och vårda patienter med psykiatrisk 

sjukdom i den somatiska vården och om det finns faktorer som särskilt kan bidra till 

detta. 

 

 

 

4 Syfte 

Identifiera och beskriva faktorer som kan ha betydelse för sjuksköterskans inställning 

och bemötande av patienter med psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård. 

 

 

 

5 Metod 

Studien är en systematisk litteraturöversikt med studiedesign enligt Friberg (2012), med 

inslag av Forsberg och Wengström (2013) vilka använder benämning litteraturstudie.  

 

En systematisk litteraturstudie syftar till att svara an på en frågeställning inom ett 

specifikt område genom att systematiskt söka data i befintlig litteratur vilken 

kvalitetsgranskas och analyseras för att sedan resultera i en ny helhetsbild av 

forskningsfrågans område (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

5.1 Inklusions- respektive exklusionskriterier  

Forsberg och Wengström (2013) menar att det är enbart den mest aktuella forskningen 

som bör ingå i en litteraturstudie. Mot bakgrund av det så inkluderades artiklar i denna 

studie som publicerats år 2005-2015 och var skriva på svenska eller engelska. 

Artiklarna skulle inneha ett sjuksköterskeperspektiv på allmänsjukhus och beröra vuxna 

patienter som diagnosticerats med psykiatrisk sjukdom som ej innefattar kognitiv 

nedsättning enligt beskrivning av Allgulander (2008). Artiklarna skulle även vara peer-

reviewed då det är en indikator på hög trovärdighet och kvalité. Detta eftersom 

begreppet innebär publicering i vetenskaplig tidskrift då en föregående 
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granskningsprocess av artiklarna gjorts av oberoende person med kunskaper på området 

i syfte att godkänna dess innehåll (Friberg, 2012). Peer-reviewed finns i databaserna 

Cinahl och PsycINFO som valbar avgränsning i sökningen vilket betyder att då detta 

valts så kommer det i sökresultatet enbart finnas den typ av artiklar. Då denna 

avgränsning saknas i PubMed var det nödvändigt att säkerställa den vetenskapliga nivån 

genom databasen Ulrichswseb.  

 

Artiklar som belyser perspektiv av specialistsjuksköterska inom psykiatri eller berör 

patienter med demenssjukdomar, utvecklingsstörning alternativt tillfällig psykisk ohälsa 

exkluderades då de inte motsvarar studiens syfte.  

 

5.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes via databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed, vilka 

innehåller bland annat vetenskapliga studier kring omvårdnad och hälsa. Studierna är 

ofta belysta ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och presenteras i vetenskapliga artiklar 

som noggrant kontrollerats och valts ut. Tillvägagångssättet innebär att material som 

återfinns i databaserna kan anses utgöra goda källor till en litteraturöversikt (Friberg, 

2012).  

 

Sökprocessen inleddes med fritextsökningar i Cinahl för att kartlägga befintlig 

forskning inom valt ämne för denna studie. Det visade sig vara ett ganska väl utforskat 

ämne men ofta enbart riktat till vissa specifika sjukdomar. Artiklar med en generell bild 

av ämnet återfanns inte i lika stor grad vilket gjorde sökningen än mer intressant. 

Resultaten av fritextsökningar inkluderades inte till studien utan gav enbart 

överblicksbild av ämnet samt inspiration till ämnesord för vidare sökningar. Friberg 

(2012) menar att det finns viss hierarki i sökningar där sökningar baserade på 

databasernas ämnesord står högst. Därför har sökningar till urvalet i denna studie endast 

gjorts via ämnesord, även så kallade tesaurustermer (Friberg, 2012). 

 

Sökorden hittades, förutom via fritextsökning, även i ämnesordlistan SvenskMeSH där 

ord skrevs in på svenska och översattes till giltiga tesaurustermer i databasen PubMed, 

där de kallas MeSH-termer. En initial testsökning gjordes i PubMed för att undersöka 

om termerna fungerade för att erhålla adekvat sökresultat i förhållande till denna studies 

syfte. Artiklar ur testsökningens resultat lästes kort och gav idé för ytterligare sökord, 
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inte heller i denna testsökning samlades litteratur in till studiens urval utan syftade 

enbart till att utveckla sökord inför den egentliga sökningen. Friberg (2012) beskriver 

att sökord kan ha samma eller liknande betydelse men benämnas som olika 

tesaurustermer i olika databaser och belyser därför vikten av att undersöka att varje term 

betyder det som avses, samt ha uppsikt på att olika sökord i databaserna kan syfta att 

söka på samma sak. Till denna studie kontrollerades detta i alla tre databaserna, 

respektive tesaurus angav korrekt term för vardera databasen, vilken är anledningen till 

de olika sökorden som använts i de olika databaserna. Först då detta gjorts genomfördes 

den egentliga sökningen vilken var den sökning då artiklar systematiskt samlades in till 

urvalet av data för resultatet i studien (Friberg, 2012).   

 

I sökningarna framkom att kombinationer med sökordet ”attitudes” gav mycket 

relevanta träffar i alla databaserna, varför detta blev ett primärt sökord i alla sökningar. 

Sökord har kombinerats enligt boolesk söklogik vilket är en teknik för att använda flera 

sökord i samma sökning med hjälp av operatorer som binder ihop sökorden och anger 

dess samband (Friberg, 2012). I sökningarna till denna studie användes operatorerna 

AND och OR för att kombinera de olika sökorden (Se bilaga 1,2 och 3). För att få fler 

träffar har även tekniken med trunkering av vissa ord använts, då det enligt Friberg 

(2012) möjliggör att få alla olika böjningar av sökordet istället för enbart träffar i dess 

bestämda form, vilket breddar sökningen. Sökförfarandet presenteras i sökmatris 

(Bilaga 1, 2 och 3). 

 

 Sökord i PubMed; “General nurse”(Mesh), “Nurs*”, ”Attitude”(Mesh), ”Psychiatric 

patients”(Mesh), ”Nurse-patient relation”(Mesh), ”Stigma”(Mesh). Se bilaga 1. 

 

Sökord i Cinahl; (MH ”Nurses”), ”Nurs*”, (MH ”Attitudes”), (MH ”Nurse attitudes”), 

(MH ”Attitude to mental illness”), (MH ”Psychiatric patients”), (MH ”Stigma”), 

(MH”Nurse-patient relations”). Se bilaga 2. 

 

Sökord i PsycINFO; DE ”Nurses”, ”Nurs*”, DE ”Attitudes”, DE ”Psychiatric patients”, 

DE ”Stigma”, DE ”Mental illness (attitude toward)”. Se bilaga 3. 
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5.3 Urvalsprocessen 

Urvalet till denna studie är gjort i två steg enligt den process Friberg (2012) beskriver, 

vilken innebär att initialt anta ett så kallat helikopterperspektiv där en helhetsbild av valt 

ämne kartläggs. Detta gjordes genom att med öppet sinne läsa abstract till de artiklar 

sökningarna resulterat i, med syfte att inte utesluta aspekter av det aktuella området och 

säkra att de olikheter som tidigare forskning kommit fram till även representeras i denna 

studie. De artiklar vars abstract var relevant för studiens syfte sparades för att läsas i 

fulltext. Artiklar där det tydligt framgick i abstract att artikeln ej svarade an på denna 

studies syfte föll bort då de inte utgjorde relevans för studiens urval. Från sökningarna 

sparades och lästes totalt 43 artiklar i fulltext varav flera var dubbletter vilket redovisas i 

sökmatrisen (Bilaga, 1,2,3). Enligt Friberg (2012) inleddes sedan urvalsprocessens 

andra steg där samtliga 43 artiklar återigen lästes i syfte att avgränsa urvalet ytterligare. 

Artiklar som avvek från denna studies inklusions- och exklusionskriterier föll bort och 

kvar återstod 16 artiklar att kvalitetsgranska. 

 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklar är sista steget i att avgöra vilka artiklar som inkluderas 

till studien (Friberg, 2012). Samtliga 16 artiklar kvalitetsgranskades utifrån särskilda 

mallar bestående av frågeställningar vilka besvarades med ja, nej eller vet ej (se bilaga 

5). Kvalitén bedömdes utifrån detta vara hög, medel eller låg (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Av de artiklar som besvarades med ja på hälften av 

frågeställningarna bedömdes kvalitén som medel, och de med övervägande svar ja 

bedömdes som hög kvalité, dessa artiklar inkluderades till studien. Artiklar med låg 

kvalité exkluderades då de inte ansågs tillräckligt trovärdiga.Vid kvalitetsgranskningen 

lades förutom det mallarna går igenom dessutom vikt vid forskarnas metod för 

datainsamling då detta enligt Friberg (2012) utgör grunden för trovärdighet i resultatet 

för såväl de vetenskapliga artiklarna som i en litteraturöversikt. I de kvantitativa 

artiklarna kontrollerades p-värdet för att avgöra huruvida resultatet var signifikant och 

generaliserbart. Artiklar med icke signifikans exkluderades. 

 

Nio artiklar inkluderades slutligen till studiens resultat (se bilaga 4), fem med kvalitativ 

design samt fyra med kvantitativ design. Flera av dem återfinns i olika sökresultat 

varför det totala antalet inkluderade artiklar räknat i sökmatrisen blir fler än nio (se 

bilaga 1, 2, 3). 
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Att inkludera artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design i studien är gynnsamt för 

ett varierande resultat då de olika studiedesignerna kompletterar varandrar och ger olika 

typer av information av samma fenomen inom valt ämnesområde. Detta möjliggör att 

belysa det specifika fenomenet ur flera aspekter och kan bidra till ett mer innehållsrikt 

resultat i studien (Forsberg & Wengström, 2013) 

5.5 Analys 

Forsberg och Wengström (2013) menar att analysen av de inkluderade artiklarna lägger 

grunden för studiens resultat. Analysen inleddes med att flera gånger läsa artiklarnas 

resultatdelar för att skapa förståelse för helheten i allt material. Delarna av resultaten i 

de olika artiklarna granskades noga och likheter och skillnader identifierades och 

strukturerades utifrån de fynd som gjordes. Analysen utgick hela tiden ifrån studiens 

syfte, vilket är det som styr vilka delar ur artiklarna som plockas ut för att sedan 

sammanställas och konstrueras till en ny helhet.  

 

För att underlätta analysprocessen har varje artikel skrivits ut i papperskopior flera 

gånger varpå relevanta delar av utsagorna klippts ut och placerats i separata högar 

kategoriserade utifrån innehåll, varje utklipp utgjorde en meningsenhet. I 

metodlitteraturen finns inga särskilda anvisningar kring huruvida materialet bör 

redovisas på originalspråk i artiklarna eller översättas till svenska, därför har 

meningsenheterna och följande resultat i denna studie skrivits på svenska. 

Meningsenheterna kondenserades enligt Forsberg och Wengström (2013) för att lyfta 

endast dess huvudsakliga innehåll och därefter sammanställdes de till koder och 

slutligen kategorier (se tabell 1). 

 

Enligt Friberg (2012) beskrivs endast resultatet i en studie och ingen djupare tolkning 

görs vilket Forsberg och Wengström (2013) menar är möjligt. Då det är aktuellt att tolka 

material är viss förförståelse för ämnet en fördel då erfarenhet och kunskap leder till 

mer trovärdiga tolkningar, men när det handlar om att enbart beskriva materialet är det 

istället nödvändigt att sätta eventuell förförståelse åt sidan för att inte ålägga materialet 

subjektiva meningar. Det är av den anledningen viktigt att synliggöra eventuell 

förförståelse och arbeta metodiskt för att inte styras av den i arbetsprocessen (Forsberg 

& Wengström, 2013). I denna studie beskrivs resultatet och förförståelsen har således 

bortsetts ifrån genom att redan i sökningsprocessen ta del av alla slags artiklar och läsa 
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allt material om och om igen för att säkerställa att alla aspekter av ämnet kom med i 

studien och inte undermedvetet valdes för att passa in utifrån en förutfattad mening 

kring ämnet. Materialet arbetades först igenom och diskuterades sedan med 

utomstående för att kontrollera att resultatet förblev objektivt. Den utomstående läsaren 

var en person kunnig inom vetenskapsteori och metod dock utan insikt i ämnet för 

studien och hade därav ett neutralt förhållningssätt till studien vilket gynnar ett objektivt 

synsätt av dess innehåll (Friberg, 2012).  

 

 

Tabell 1. Utdrag ur analysen. 

Artikel-

nummer 

Meningsenheter Kondenserade 

enheter 

Koder Kategorier 

9 Sjuksköterskor ansåg sig ha 

begränsad kunskap av att 

vårda psykiskt sjuka patienter 

och menade att de behöver 

utbildning och stöd för att bli 

bättre på det. 

Begränsad kunskap 

av att vårda psykiskt 

sjuka, behöver mer 

utbildning och stöd. 

Mer utbildning 

behövs. 

Sjuksköterskans 

bristande kunskap 

om psykiatriska 

sjukdomar 

5 Sjuksköterskorna menar att 

den bristande vården beror på 

att de inte vet tillräckligt 

mycket om psykiatriska 

sjukdomar som om till 

exempel bröstsmärta. Den 

otillräckliga kunskapen gör 

att det blir svårt att klara av 

de psykiskt sjuka patienterna 

på ett bra sätt. 

Bristande vård beror 

på otillräcklig 

kunskap om 

psykiatriska 

sjukdomar, gör det 

svårt att klara av 

dessa patienterna bra. 

Otillräcklig 

kunskap. 

6 Sjuksköterskor menade att 

psykiskt sjuka patienter är 

svåra att prata med och att de 

inte lyssnar, det försvårar 

vårdandet för man vet inte 

vad de förstått och inte 

förstått. 

Psykiskt sjuka 

patienter är svåra att 

kommunicera med, 

man vet inte vad som 

förstås. 

Svårt att prata 

med psykiskt 

sjuka. 

Sjuksköterskans 

kommunikativa 

svårigheter i samtal 

med psykiskt sjuka 

patienter 

9 Många av sjuksköterskorna 

undvek att samtala med 

psykiskt sjuka patienter mer 

än det nödvändiga och 

missade därför ibland viktig 

information kring patienten. 

Det upplevdes som att 

djupare samtal inte gav något, 

det kunde snarare ha negativ 

effekt om det sades fel saker 

som upprörde patienten. 

Djupare samtal med 

psykiskt sjuka 

patienter undveks för 

att inte råka säga 

något upprörande, 

viktig information 

kunde därför missas. 

Bristande samtal 

ger negativa 

effekter för 

vården. 

2 Sjuksköterskor inom 

somatisk vård hade i högre 

grad inställningen att psykiskt 

sjuka patienter är mer farliga 

och opålitliga än övriga 

patienter i jämförelse med 

Sjuksköterskor i 

somatisk vård har 

inställningen att 

psykiskt sjuka 

patienter är farliga 

och opålitliga. 

Psykiskt sjuka 

patienter är 

opålitliga och 

farliga. 

Sjuksköterskans 

upplevelser av 

rädsla i mötet med 

psykiskt sjuka 
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inställningen hos 

sjuksköterskor inom 

psykiatrin. 

patienter 

9 Några av deltagarna kände 

sig inte bekväma med att 

vårda personer med 

psykiatriska sjukdomar då de 

ofta upplevde det som en 

hotande situation och kände 

sig rädda och ångestfyllda. 

Obekväma med att 

vårda personer med 

psykiatriska 

sjukdomar, upplevs 

hotande och leder till 

rädsla och ångest. 

Att vårda psykiskt 

sjuka upplevs 

hotande. 

7 ”Deltagare uppgav att de 

hade svårt att veta vad de 

skulle göra för att kunna 

hjälpa patienterna då det ofta 

var så att inget verkade hjälpa 

och patienten kunde kalla på 

personal om och om igen utan 

att ha något nytt symtom. Det 

var samma klagomål på 

samma åkomma hela tiden 

oavsett vilka åtgärder som 

sattes in.” 

Svårt att hjälpa 

patienterna, inget 

verkar hjälpa och 

symtom kvarstår. 

Patienterna klagar på 

samma åkomma 

oavsett åtgärder. 

Inget hjälper. Sjuksköterskans 

känsla av 

meningslöshet i 

vårdande av 

patienter med 

psykiatriska 

sjukdomar 

2 ”Sjuksköterskorna menade att 

de ofta ser goda resultat i 

arbetet med medicinskt sjuka 

patienter, men att detsamma 

inte gäller med psykiskt sjuka 

patienter, därför känns det 

som ett krävande och 

meningslöst arbete.” 

Ofta goda resultat för 

medicinskt sjuka 

patienter, menn ej för 

psykiskt sjuka, därför 

känns det arbetet 

krävande och 

meningslöst. 

Vården ger inte 

resultat, känns 

meningslöst. 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts i studien innebär att allt material som framkommit i 

arbetets gång har redovisats oavsett om det stöder författarens åsikter och hypotes kring 

ämnet eller ej. Detta då det anses oetiskt att selektivt välja bort material (Forsberg & 

Wengström, 2013). Vidare har det även kontrollerats att de artiklar som inkluderades 

har tillstånd från etisk kommitté eller på annat sätt redovisat etiska överväganden för 

forskningen (Friberg, 2012).   

 

 

 

7 Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier som representerar olika faktorer som kan ha 

betydelse för hur sjuksköterskans inställning och bemötande av patienter med 

psykiatrisk sjukdom inom somatisk vård kan påverkas. Faktorerna har enskilt betydelse 

för vården  men då de samspelar och påverkar varandra så blir dess betydelse för vården 

mer djupgående och tydlig helhetsbild av området kan identifieras. 
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7.1 Sjuksköterskans bristande kunskap om psykiatriska sjukdomar 

En återkommande faktor för sjuksköterskors inställning och bemötande av psykiskt 

sjuka patienter var kunskap. Många sjuksköterskor hade starka åsikter kring huruvida 

deras kunskap på allmän vårdavdelning räckte till för att bemöta och vårda patienter 

med psykiatriska sjukdomar. De menade att det fanns mer utbildad personal för 

ändamålet och borde därför inte ingå i deras eget arbete då de tyckte att vård av psykiskt 

sjuka patienter var alldeles för specialiserat område för dem som allmänsjuksköterskor 

(Reed & Fitzgerald, 2005, Mac Neela, Scott, Treacy, Hyde & O’ Mahony, 2012, Lester, 

Tritter & Sorohan, 2005). Vissa sjuksköterskor uttryckte en negativ inställning till att 

behöva bemöta och vårda patienter med psykiatriska sjukdomar eftersom de upplevde 

att de inte hade kompetens för detta och medgav att de inte skulle utföra arbetet om de 

kunde välja. Sjuksköterskorna trodde inte att de med sin befintliga kunskap om 

psykiatriska sjukdomar kunde bemöta dessa patienter och menade att de behövde tränas 

i detta samt tillhandahålla adekvat utbildning i psykiatri (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Vidareutbildning ansågs vara den enda giltiga lösningen för att sjuksköterskor i 

somatisk vård skulle kunna bemöta samt erbjuda bättre vård för psykiskt sjuka patienter 

då det skulle innebära ökad kunskap och förståelse för patienterna (Plant & White, 

2013, Liggins & Hatcher, 2005). 

 

”It goes down to experience and we also don’t know enough about mental illness like 

we do about let’s say chest pain. With regards to management and the lack of 

knowledge we basically can’t care for these patients.” 

(Liggins & Hatcher, 2005) 

 

Sjuksköterskor identifierade kunskap som erfarenheter, färdigheter och förmågor i att 

arbeta med psykiskt sjuka patienter och menade att kunskap gav trygghet i arbetsrollen. 

En del av sjuksköterskorna hade samlat på sig viss kunskap sedan tidigare vilket de 

upplevde vara till hjälp och något de kunde stödja sig emot då de kände sig osäkra i sitt 

arbete (Liggins & Hatcher, 2005). Det visade sig även att de sjuksköterskor med 

erfarenhet av psykiatri uppvisade en mindre negativ inställning gentemot psykiskt sjuka 

patienter. En annan avgörande faktor för sjuksköterskornas inställning var hur länge 

sedan de hade gått sin sjuksköterskeutbildning. Det framkom att de som tagit examen 

mer nyligen hade mer positiv inställning än övriga, även ålder spelade roll i detta då 
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yngre sjuksköterskor var mer positiva än de äldre (Björkman, Angelman & Jönsson, 

2008). Sjuksköterskor med kunskap om psykiatri uppvisade inte i lika hög grad 

diskriminerande bemötande av psykiskt sjuka patienter vilket menades bero på att 

kunskapen bidrog till mindre fördomar (Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, 

Bikos & Livaditis, 2008). Enligt Reed och Fitzgerald (2005) hade sjuksköterskor som 

fått vidareutbildning i psykiatri påpekat att det var en nödvändig åtgärd som alla 

sjuksköterskor inom somatisk vård borde delta i för att försöka öka kunskapen och på 

det sättet bättre kunna bemöta och vårda patienter med psykiatriska sjukdomar.  

 

7.2 Sjuksköterskans kommunikativa svårigheter i samtal med psykiskt 

sjuka patienter 

En betydande faktor för hur sjuksköterskor inom somatisk vård bemötte patienter med 

psykiatriska sjukdomar var kommunikation. Enligt Björkman et al. (2008) ansåg hälften 

av sjuksköterskorna att psykiskt sjuka patienter var mycket svåra att prata med och att 

det därför ofta uppstod missförstånd i kommunikationen. Mac Neela et al. (2012) 

menade att en svårighet som fanns i kommunikationen låg i att de psykiskt sjuka 

patienterna många gånger inte lyssnade vilket ledde till att sjuksköterskorna inte kunde 

lita på att viktig information mottagits av patienterna på avsett vis. Detta innebar att 

sjuksköterskorna upplevde behov av att upprepa information för att säkerställa att det 

nödvändiga förståtts. Sjuksköterskorna uppgav att de då kände sig tjatiga och när de 

upplevde att patienterna inte verkade lyssna så gav sjuksköterskorna oftast upp. Detta då 

de kände att situationen annars riskerade att bli provocerande för patienten, vilket de var 

oroliga skulle kunnat leda till okontrollerad och hotande situation beroende på 

patientens psykiatriska status. Resultatet blev att sjuksköterskorna istället undvek 

kommunikation med de psykiskt sjuka patienterna eftersom de var osäkra på vad de 

skulle säga och dessutom oroade sig för att säga fel saker och på så sätt göra mer skada 

än nytta för såväl patienten som för sin egen skull (Mac Neela et al., 2012). En del 

sjuksköterskor inom somatisk vård ansåg att det var så utmanande att prata med 

patienter med psykiatriska sjukdomar att de inte ens tyckte att deras arbete inkluderade 

detta, istället menades att patienterna borde vårdas på psykiatrisk klinik. 

Sjuksköterskorna påpekade att dem, trots sina åsikter, var kapabla att utföra sitt arbete 

och ge den vård som krävdes av dem (Arvaniti et al., 2008). Sjuksköterskors 

uppfattning av att det var svårt att kommunicera med psykiskt sjuka patienter och att 

sjuksköterskor ofta identifierade missförstånd i samtal med patienterna kunde bidra till 
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ett sämre bemötande och vård eftersom kommunikationen var bristfällig och viktiga 

möten mellan sjuksköterskor och patienter med psykiatriska sjukdomar uteblev. 

Huvudfaktorn bakom missförstånden menades vara sjuksköterskornas oerfarenhet av 

psykiatriska sjukdomar vilket lämnade dem med åsikten att psykiskt sjuka patienter var 

svårhanterliga och att det var enklare att avstå från att samtala med dem. De av 

sjuksköterskorna med privat erfarenhet av psykiatriska besvär hade mindre negativ 

inställning till att kommunicera med psykiskt sjuka patienter (Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

Sjuksköterskor på akutmottagningen på ett allmänsjukhus beskrev att bristande 

kommunikation med psykiskt sjuka patienter har direkt inverkan på bemötande och vård 

eftersom viktig information går förlorad då till exempel symtom inte framkom tydligt 

eller att patienten inte förstod syftet med vissa undersökningar och därför inte var 

samarbetsvillig. Sådana svårigheter kunde enligt sjuksköterskorna bli mycket 

frustrerande och en del angav att det kunde leda till irritation gentemot patienterna 

vilket bidrog till ökad känsla av stress. En del sjuksköterskor menade också att de ibland 

inte var säkra på om patienterna faktiskt hade de somatiska symtom som de påstod, eller 

om deras upplevelser uppkom av att de mådde dåligt i den psykiatriska sjukdomen. 

Detta innebar ytterligare osäkerhet kring hur vårdandet skulle genomföras och om 

vården skulle inriktas somatiskt eller psykiatriskt. Sjuksköterskorna menade att sådan 

osäkerhet kring patientens mående var följd av dålig kommunikation och kunde 

resultera i att patienternas symtom negligerades vilket i sig skulle kunna leda till farliga 

hälsotillstånd (Lester et al., 2005). Sjuksköterskor ansåg ofta att patienter med 

psykiatriska sjukdomar hade ett ohövligt språk och icke passande tilltal till vare sig 

medpatienter eller personal och kände sig kränkta av detta vilket innebar negativ 

inverkan på kommunikationen då samtal undveks i den mån som var möjligt. Hälften av 

sjuksköterskorna misstrodde dessutom psykiskt sjuka patienter och menade att de 

troligen bara ville få uppmärksamhet och inte var sjuka på riktigt. Sjuksköterskorna 

uppgav att det därför var svårt att ta patienterna på allvar vilket hade negativ inverkan 

på inställningen av att vilja bemöta dessa patienter på bästa sätt och reducerade därför 

möjligheten att skapa goda vårdrelationer (Lethoba, Netswera & Rankhumise, 2006). 
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7.3 Sjuksköterskans upplevelser av rädsla i mötet med psykiskt sjuka 

patienter 

Många sjuksköterskor i den somatiska vården var av uppfattningen att psykiskt sjuka 

patienter är opålitliga och farliga (Arvaniti et al, 2008, Lethoba et al., 2006, Rao, 

Mahadevappa, Pillay, Sessay, Abraham & Luty, 2009). Det är en stigmatiserad 

uppfattning som ofta kan höras bland folk i allmänhet, men borde inte höra hemma i 

sjukvården då sjuksköterskor förväntades vara mer öppensinnade inför alla slags 

människors tillstånd och sjukdomar. Stigmatiseringen menades baseras på negativa 

känslor som bland annat okunskap och rädsla (Rao et al., 2009) . I en jämförelse mellan 

sjuksköterskor i somatisk och psykiatrisk vård så framkom att de som arbetade på 

psykiatrisk klinik sällan kände obehag på arbetsplatsen medan de i somatisk vård ofta 

tyckte att de hamnade i obehagliga situationer på arbetet då de vårdade psykiskt sjuka 

patienter. Detta bidrog till inställning bland sjuksköterskor i somatisk vård att patienter 

med psykiatriska sjukdomar är otäcka och är en patientgrupp som sjuksköterskorna 

ogärna arbetar med. Inställningen kunde enligt sjuksköterskorna även påverka 

bemötandet av patienterna negativt då obehagskänslorna ibland utgjorde ett hinder för 

sjuksköterskorna att utföra sitt arbete adekvat (Björkman et al., 2008). Vissa 

sjuksköterskor berättade att de blev så påverkade av den rädsla de kände i vårdandet av 

psykiskt sjuka patienter att de hittade på olika strategier för att undkomma att 

överhuvudtaget möta patienterna och istället lämna dem ensamma (Liggins & Hatcher, 

2005).  

 

” People are frightened of that sort of thing, you know there’s a lot of stigma attached 

to mental illness, so sometimes you just ignore the patients it is easier than getting close 

and have to deal with scary feelings.” 

 (Liggins & Hatcher, 2005) 

  

En del sjuksköterskor tyckte att det kunde var svårt att kontrollera patienter med 

psykiatriska sjukdomar vilket ihop med uppfattningen av att patienterna lätt kan bli 

hotfulla bidrog till negativ inställning gentemot psyksikt sjuka patienter. Detta 

genererade ångestkänslor hos sjuksköterskorna och var en av de viktigaste faktorerna 

till varför sjuksköterskorna upplevde rädsla. En annan faktor var att de inte ansåg miljön 

i den somatiska vården vara lika säker som på psykiatrisk klinik och att de därför kände 

sig otrygga i att vistas på avdelningen då patient med psykiatrisk sjukdom var inlagd. I 
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sådan situation hävdade sjuksköterskorna att de skulle känt sig tryggare om de kunde få 

stöd på avdelningen av personal med erfarenhet och utbildning inom psykiatri som 

kunde stötta och hjälpa till (Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

7.4 Sjuksköterskans känsla av meningslöshet i vårdandet av patienter med 

psykiatriska sjukdomar 

Sjuksköterskor upplevde många gånger en meningslöshet i att vårda psykiskt sjuka 

patienter för somatiska besvär då de ofta kände sig otillräckliga inför patienternas 

behov. Känsla av meningslöshet innebar många gånger ett likgiltigt bemötande och 

påverkade således vården negativt (Rao et al., 2009). Sjuksköterskorna var ense om att 

patienter med psykiatriska sjukdomar var svåra att bemöta och vårda och patienterna var 

ibland oförmögna att klargöra sitt mående vilket innebar ytterligare osäkerhet i att vårda 

patienterna och hade således negativ inverkan på sjuksköterskornas inställning till detta. 

Detta kunde leda till att det var svårt att uppnå positiva resultat av vården och 

patienternas välbefinnande och hälsa kunde då bli lidande. Sjuksköterskorna menade att 

de skulle tvingas ägna mycket tid och energi åt att försöka förstå de psykiskt sjuka 

patienternas behov och hur vårdandet behövde genomföras för att uppnå positiv effekt. 

Detta var tid som inte fanns och sjuksköterskorna upplevde att det ändå oftast inte 

spelade någon roll vad de gjorde eller försökte med, patienterna verkade inte nåbara för 

vården, varför försöken enligt sjuksköterskorna kändes som meningslösa (Reed & 

Fitzgerald, 2005).  

 

I en jämförelsestudie av vård av patienter med och utan psykiatriska sjukdomar så 

visades en signifikant skillnad i det uppnådda behandlingsresultatet hos patienter utan 

psykiatriska sjukdomar jämfört med patienter med psykiatriska sjukdomar. De 

förstnämnda uppnådde ofta behandlingsresultat enligt förväntan medan detsamma sällan 

inträffade för de psykiskt sjuka patienterna. Fenomenet väckte misstankar hos 

sjuksköterskorna om att de psykiskt sjuka patienterna inte var ärliga kring sitt mående 

eller inte följde ordinationer. Detta gav upphov till irritation hos sjuksköterskorna och 

önskan om att fortsatt inte vårda patienterna då det upplevdes som hopplöst och 

meningslöst (Plant & White, 2013). Det rådde dessutom negativ inställning kring 

psykiskt sjuka patienters möjlighet att tillfriskna då sjuksköterskorna menade att 

patienterna oftast enbart blir tillfälligt bättre men snart insjuknat på nytt och då återigen 

söker sig till vården och varje gång kräver detta stora resurser från sjukvården. 
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Sjuksköterskornas inställning präglades av tröttsamhet kring detta, en del av dem kände 

att de ibland hade lust att be de ständigt återkommande patienterna att vända om i 

dörren. Detta för att slippa bemöta dem gång på gång, något som upplevdes som mycket 

tålamodsprövande och bidrog till en negativ attityd gentemot psykiskt sjuka patienter 

(Björkman et al., 2008). 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att identifiera och beskriva faktorer som kunde ha betydelse för 

sjuksköterskans inställning och bemötande av patienter med psykiatrisk sjukdom inom 

somatisk vård. Utmärkande resultat belyste att sjuksköterskor i somatisk vård ofta ansåg 

att de inte har tillräcklig kunskap för att adekvat bemöta psykiskt sjuka patienter och 

därför ogärna vårdar dessa (Reed & Fitzgerald, 2005, Mac Neela, Scott, Treacy, Hyde 

& O’ Mahony, 2012, Lester, Tritter & Sorohan, 2005). Detta visade sig i studien kunna 

leda till att sjuksköterskorna uppvisade en negativ inställning av patienter med 

psykiatriska sjukdomar vilket kunde innebära att patienterna erhöll ett bristfälligt 

bemötande med stora skillnader i kommunikation med sjuksköterskorna än övriga 

patienter (Reed & Fitzgerald, 2005). Dessa brister skulle kunna ge konsekvenser som att 

patienterna inte får adekvata förutsättningar att förbättra sin hälsa, då den inställning de 

bemöts av från sjuksköterskorna kan innebära att de far så illa att de faktiskt skulle 

kunna försämras i sitt mående. Det kan förklara studiens resultat då sjuksköterskorna 

klagar på uteblivna vårdresultat av de psykiskt sjuka patienterna vilket ger upphov till 

känsla av meningslöshet hos sjuksköterskorna, vilket var en av faktorerna bakom hur 

sjuksköterskor ställer sig till att bemöta patienter med psykiatriska sjukdomar (Rao et 

al., 2009, Plant & White, 2013). Sjuksköterskornas upplevda meningslöshet skulle alltså 

kunna påstås vara ett resultat av den bristfälliga vården som sjuksköterskorna sörjt för 

och kan därför inte härledas till patienternas särskilda karaktär utan till sjuksköterskorna 

själva. Då det är sjuksköterskornas ansvar att patienterna erhåller god vård bör de 

uppmärksammas på denna problematik och förhålla sig öppna till att det kan vara den 

egna inställningen snarare än de psykiskt sjuka patienterna som skulle kunna vara en 

viktig faktor till hur vårdandet påverkas av en viss inställning och bemötande. Detta 

förhållningssätt hos sjuksköterskorna kan vara ett resultat av det Van der Kluit et al. 

(2013) skriver, där det menas att det alltid funnits en viss nonchalans inom vårdkulturen 
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mot psykiatri och patienter med psykiatriska sjukdomar, särskilt inom den traditionella 

somatiska vården. Även Molarius et al. (2009) beskriver en historik av stigmatiserade 

inställningar gentemot psykiskt sjuka patienter där det menas att okunskap är faktorn 

bakom stigmatiseringen. Mot bakgrund av detta kan resultatet i denna studie belysas där 

sjusköterskorna precis så som Molarius et al. (2009) menar, upplevde en brist på 

kunskap som orsak till varför den egna inställningen präglades av bland annat rädsla 

och meningslöshet och tog sig uttryck som negativt bemötande av de psykiskt sjuka 

patienterna (Reed & Fitzgerald, 2005; Mac Neela, Scott, Treacy, Hyde & O’ Mahony, 

2012; Lester, Tritter & Sorohan, 2005; Rao et al., 2009; Plant & White, 2013).  

 

Molaris et al. (2006) beskriver även att det sedan länge i den somatiska vårdkulturen 

funnits en inpräntad inställning gentemot patienter med psykiatriska sjukdomar där 

vårdpersonal inte vill befatta sig med dessa patienter utan strikt anser att detta är 

psykiatrivårdens ansvarsområde, sådana traditioner i inställningar kan färga 

sjuksköterskors syn på vad som ingår i deras arbete och de kan komma att anta att det 

inte är deras uppgift att bemöta psykiskt sjuka patienter och då ogärna göra detta. 

Sådana resultat har framkommit i studien, där sjuksköterskor inte ens överväger att på 

ett adekvat sätt utifrån sin professionella yrkesroll enligt Socialstyrelsen (2005) bemöter 

patienter med psykiatriska sjukdomar. Istället låter de den egna inställningen styra över 

hur de förhåller sig och bemöter patienterna, vilket alltså strider mot de riktlinjer 

sjuksköterskorna har att arbeta utifrån. Enligt studiens resultat sker detta bland 

sjuksköterskorna utan att det ens ifrågasätts och förblir därför en allmän åsikt bland 

sjuksköterskorna som lever kvar och bekräftar på så vis den nonchalans av psykiatri och 

patienter med psykiatriska sjukdomar som Van der Kluit et al. (2013) belyser. Detta kan 

ligga till grund för en negativ inställning mot psykiskt sjuka patienter som på grund av 

nonchalans kommit bli det vanliga synsättet på dessa patienter (Reed & Fitzgerald, 

2005, Mac Neela, Scott, Treacy, Hyde & O’ Mahony, 2012, Lester, Tritter & Sorohan, 

2005). Att som sjuksköterska inte ifrågasätta sina egna inställningar och på vilket sätt de 

får konsekvenser för bemötande och vårdande är att inte medvetandegöra de egna 

föreställningarna och livsvärlden, eftersom att det är ur dessa inställningar föds, vilket 

då resulterar i att sjuksköterskans förhållningssätt tar avstamp ur hennes egen livsvärld 

och inte patienters. Detta ger enligt vårdvetenskapen ett felaktig perspektiv för möten i 

vården och kan komma att påverka patienter negativt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Wright, Watson och Bell (2002) menar att människor, även sjuksköterskor, inte har 
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föreställningar utan är i föreställningar som en del av den livsvärld de lever och ständigt 

befinner sig i vilket betyder att det är mycket svårt att bortse från sina föreställningar 

och den inställning och känsla de kan ge upphov till. Trots det är det enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) helt nödvändigt att som sjuksköterska i arbete kliva utanför sin 

livsvärld och se bortom de föreställningar som är med och styr individen för på så sätt 

kunna ha ett adekvat professionellt förhållningssätt. Resultatet i denna studie pekar på 

att sjuksköterskor ofta låter sig styras av sina föreställningar kring psykiatrisk sjukdom 

och psykiskt sjuka patienter och låter de känslor som inryms i livsvärlden få ta plats och 

framträda i den grad att sjuksköterskorna kan brista i att upprätthålla det professionella 

förhållningsättet utan istället kan innebära ett dåligt bemötande gentemot de psykiskt 

sjuka patienterna (Arvaniti et al, 2008, Lethoba et al., 2006, Rao, Mahadevappa, Pillay, 

Sessay, Abraham & Luty, 2009, Björkman et al., 2008, & Liggins & Hatcher, 2005). Ett 

sådant förfarande av sjuksköterskorna menar Snellman (2009) innebär att 

sjuksköterskorna inte är följsamma och brister i att bemöta patienter ur ett 

patientinriktat perspektiv, utan huvudsakligt fokus snarare ligger på sjuksköterskorna 

själva och att det är utifrån deras behov som mötena sker och inte patienternas som 

annars är det brukliga. Även detta är motsatsen till vad vårdvetenskapen förespråkar 

samt det som beskrivs i de olika författningar och riktlinjer som sjuksköterskor har att 

förhålla sig till (Snellman, 2009; Socialstyrelsen, 2005; SFS, HSL, 1982:763 ). Sådant 

förhållningssätt innebär också att sjuksköterskorna inte är mottagliga för patienternas 

livsvärld vilket kan leda till missförstånd då de inte tar del av patienternas upplevelser 

av vårdsituationen (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta blir tydligt i studiens resultat då 

sjuksköterskorna anser att kommunikation ofta inte fungerar med psykiskt sjuka 

patienter och att de därför inte förstår patienterna vilket är en viktig faktor för 

bemötandet (Björkman et al.,2008, Reed & Fitzgerald, 2005). Dahlberg och Segesten 

(2010) belyser att det är via kommunikation sjuksköterska och patient kan förstå 

varandra och ta del av varandras livsvärld. Först då förståelse har etablerats kan en god 

vårdrelation skapas vilket genererar ett gott bemötande, vilket är en förutsättning i ett 

vårdande möte som är den typ av möte mellan sjuksköterska och patient som är mest 

gynnsamt för en bra vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Utifrån de faktorer som resultatet pekar på så bör det inte vara alltför svårt att förbättra 

då det i stora drag handlar om att öka sjuksköterskornas kompetens vilket kan uppnås 

med vidareutbildning, kompetensdagar, studiebesök på psykiatrisk klinik eller kanske 
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redan förbättras i grundutbildningen för sjuksköterskor. Förbättrad kompetens kan göra 

sjuksköterskorna mer bekväma och trygga i att vårda psykiskt sjuka patienter och 

därmed minska eventuell negativ inställning som kan påverka bemötandet. Det vore en 

vinst för såväl sjuksköterskorna som patienterna. 

 

8.2 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att identifiera faktorer som kan påverka sjuksköterskors inställning 

och bemötande av patienter med psykiatriska sjukdomar. Inställningens ursprung kan 

härledas till människors livsvärld och kopplas samman med känslor vilka kan ge uttryck 

i beteende, bland annat ett visst bemötande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det visade sig 

i sökningsförfarandet att det var svårt att hitta artiklar som med säkerhet påvisade att 

den inställning som sjuksköterskorna erkände sig ha faktiskt genererade en viss 

handling. Sjuksköterskorna i artiklarna diskuterade oftast endast känslan av att bemöta 

patienter med psykiatriska sjukdomar men författarna i artiklarna kunde sällan dra 

slutsatsen att det faktiska bemötandet av dessa patienter i verkligheten var detsamma 

som det sjuksköterskorna diskuterade. För att kunna dra en sådan slutsats skulle det vara 

nödvändigt att göra en observerationsstudie av en grupp sjuksköterskor i relevant 

situation utan att informera om syftet, då vetskap om vad som observeras skulle kunna 

leda till bias i resultatet (Ejlertsson, 2012). Detta kan antas då människor tenderar att 

modifiera sitt beteende till det bättre utifrån medvetenheten om att de  iakttas och 

bedöms (Öresland & Lutzen, 2009). Sjusköterskor skulle alltså kunna uppvisa en bättre 

inställning och bemötande av patienter med psykiatriska sjukdomar om de visste att de 

blev observerade än vad de annars skulle gjort under en helt vanlig arbetsdag. Att inte 

informera om syftet skulle dock enligt Helsingforsdeklarationen (2000) vara oetiskt. Ett 

icke korrekt etiskt förfarande i en studie minskar trovärdigheten, men att informera om 

det och  inte veta äktheten i det som noteras under observationen påverkar också 

trovärdigheten negativt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Ejlertsson (2012) menar 

dessutom att observationsstudier rankas lågt i hierakin bland olika forskningsmetoder 

och bör inte tjäna som enda informationskälla till data i en studie, varför artiklarna 

inkluderade i denna studie menas vara av hög trovärdighet då undersökningsmetoderna 

istället varit intervjuer och enkäter, detta kan bidra till god överförbarhet av resultatet. 

 

Sökprocessen var relativt heltäckande då sökningarna som gjordes i de tre databaserna 

gav ungefär samma resultat oavsett kombination av sökord. Sökningsförfarandet 
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gjordes enligt Friberg (2012) med booleska operatorerna ”AND” och ”OR” samt med 

trunkering av vissa nyckelord för att utvidga sökresultaten och få så många träffar som 

möjligt och på så vis säkra att täcka upp hela ämnesområdet. Då dubletter dök upp 

flertalet gånger i de olika databaserna uppfattades detta som att sökningen uppnått  

materialmättnad och sökprocessen avslutades därför med stöd mot Friberg (2012) som 

menar att materialmättnad är ett tecken på att allt material av relevans funnits och att 

vidare sökning inte kommer bidra ytterligare. Processen kunde möjligtvis ha fortsatt 

med anledning att hitta ett mer varierande material då de artiklar som fanns är av 

liknande karaktär i syfte och resultat och eventuellt inte kan påstås spegla hela ämnets 

bredd vilket i sådant fall vore en svaghet i studien (Granskär & Höglund- Nielsen, 

2012). En fortsatt sökprocess skulle exempelvis kunnat innebära att utvidga 

tidsperioden. Det skulle dock resultera i mindre färsk forskning och uppfattades därför 

inte som ett aktuellt val baserat på Forsberg och Wengströms resonemang (2013) om att 

endast inkludera så ny forskning som möjligt.  

 

De artiklar som inkluderades i resultatet var både kvantitativa (4 st.) och kvalitativa (5 

st.) vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) anses vara en styrka i en studie då det 

ger en bra översiktsbild av ämnet och ökar trovärdigheten eftersom att det specifika 

fenomenet belysts ur olika typer information som de olika studiedesignerna möjliggör 

och representerar. Kvantitativa artiklar bidrog med en ytligare men bredare kartläggning 

av ämnet som ger information om hur de flesta sjuksköterskor tycker kring ämnet. För 

denna studie var det därför en styrka att ha med kvantitativa artiklar som kan återge en 

allmän stigmatiserad inställning av patienter med psykiatriska sjukdomar bland 

sjuksköterskor, vilket på så vis belyser att det faktiskt finns en viss inställning utbredd i 

verkligheten. De kvalitativa artiklarna bidrog med en mer djupgående information som 

sträckte sig längre in i ämnet än att kartlägga sjuksköterskors inställning och tycke, och 

kunde därför återspegla sjuksköterskors egentliga känslor och upplevelser av att bemöta 

patienter med psykiatriska sjukdomar. Kombinationen av dessa olika typer av 

information är en styrka i studien och valdes för att kunna återge ett resultat som bygger 

på såväl bredd som djup av ämnet och därför ökar både studiens trovärdighet och 

överförbarhet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 Urvalsgrupperna i artiklarna uppfattades som bra då de hade adekvat antal deltagande 

undersökningspersoner för respektive studiedesign vilket enligt Ejlertsson (2012) 
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minskar risk för bias och i de fall då urvalsbortfallet var stort så har detta analyserats 

och presenterats i artiklarna vilket uppfattas som ett öppet och ärligt tillvägagångssätt 

och därför kan påstås vara adekvata källor för denna studie. Undersökningspersonerna 

var legitimerade sjuksköterskor, både män och kvinnor i alla åldrar för att få ett så 

representativt urval som möjligt vilket ökar resultatets överförbarhet (Ejlertsson, 2012). 

I en del av artiklarna var urvalet blandade yrkeskategorier i syfte att jämföra attityd 

mellan vårdpersonal. I dessa studier valdes att endast analysera resultat baserat på 

sjuksköterskor för att säkerställa att korrekt perspektiv återgivits i denna studie. Detta 

medförde att i några av artiklarna har det varit ganska få just sjuksköterskor 

representerat i resultatet vilket skulle kunna påpekas som en svaghet för dess 

generaliserbarhet och för denna studies resultat. Dessa artiklar inkluderades ändå då de 

bedömdes hålla hög kvalité samt att resultatet i artiklarna baserade enbart på 

sjuksköterskorna visade på liknande resultat för hela artikeln samt som de flesta andra 

studier vilket indikerar trovärdighet och ökar överförbarheten och därför menas vara 

tillförlitliga som material för denna studie (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Artiklarna speglar ett globalt perspektiv då de var skrivna i olika länder med stor 

geografisk spridning. Globalt perspektiv valdes då resultatet blev för litet om det skulle 

fokuserats till enbart en värdsdel eller land och då inte kunna menas ge ett 

generaliserbart resultat enligt Ejlertsson (2012). Att ha artiklar som speglar olika länder 

kan enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012)  innebära konsekvenser för 

möjligheten till överförbarhet eftersom att vården och arbetsförhållanden kan skilja sig 

åt mellan olika länder. Artiklarna i denna studie hade dock överrensstämmande resultat 

samt liknande datainsamlingsmetoder och har till stor del använt samma mätinstrument 

i respektive datainsamling. Detta kan menas reducera risken för låg överförbarhet av 

studiens resultat eftersom att kontexten i de olika artiklarna är liknande varandra vilket 

enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) bidrar till stor igenkänning och enhetlighet 

vilket menas öka överförbarheten av resultatet. Eljertsson (2012) menar att inkludera 

artiklar från olika länder även bidrar till att belysa att resultatet i studien inte påverkats 

av geografi, kultur, religion eller andra sociala skillnader eller likheter, detta menas 

därför vara ett bra val för studien och ses som styrka. 

 

En svaghet i studien är att författarskapet utgjordes av en person vilket inneburit vissa 

problem i arbetet som kan ha påverkat resultatet då värdefulla fördjupande diskussioner 
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uteblivit. Att vara fler författare är enligt Forsberg och Wengström (2013) gynnsamt för 

trovärdigheten då resultatet är kontentan av flera personers förståelse och det kan med 

en högre säkerhet påstås att alla vinklar av ämnet belysts och diskuterats. Detta kan ha 

inneburit problem i studien vid kvalitetsgranskningen av artiklarna eftersom förståelsen 

av såväl frågeställningarna i granskningsprotokollet som artiklarnas innehåll enbart 

bedömts av en person. Samma sak gäller vid analysen av materialet där Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att det är fördelaktigt att vara flera personer som initialt 

enskilt sammanställer texterna för att därefter tillsammans diskutera urvalet av utsagor 

och gemensamt och sammanfatta  till lämpliga kategorier. För att väga upp för detta och 

försöka att ensam fånga alla aspekter av ämnet, lästes istället allt material igenom om 

och om igen med fokus på olika saker varje gång för att inga delar skulle missas. Det 

togs även in en utomstående person som hjälp. Den utomstående personen läste först 

igenom resultatet av analysen och diskuterade sedan detta, ifrågasatte innehållet och 

öppnade upp för möjligheten att se andra aspekter av ämnet än vad som initialt gjordes. 

Detta tillvägagångssätt valdes dels för att en utomstående person skulle kunna 

identifiera om resultatet präglats av förförståelse och i så fall uppmärksamma detta, men 

också för att studiens trovärdigheten ökar då konsensus råder kring resultatet (Friberg, 

2012). Det närmaste som gick att likna med att uppnå konsensus ansågs därför vara att 

ta in en utomstående person att diskutera med.  

 

Medvetenheten om de svagheter med att vara ensam författare är en styrka i sig i 

studien då allt arbete gjorts extra noggrant och systematiskt. Detta betydde att det tog 

längre tid att gå igenom materialet upprepade gånger vilket inneburit att författaren fått 

mer distans till materialet, blivit mer kritisk och upptäckt fler aspekter av fenomenet 

under arbetets gång. Det krävde stor koncentration att enligt Granskär och Höglund-

Nielsen (2012) konstant gå från delar till helhet och delar igen utan att diskutera fynden 

med någon annan, detta ensamma arbete gav dock en djupare förståelse för materialet 

och var på så vis utvecklande. För att hålla fokus på syftet och relevant material utifrån 

det så skrevs syftet ut med stora bokstäver och sattes upp på väggen så att det hela tiden 

var synligt. Detta tillvägagångssätt genom hela arbetet med studien har minskat risken 

att hamna på sidospår av ämnet och upplevs istället ha underlättat för att hålla en 

relevant och logisk röd tråd genom studiens alla delar.  
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9 Slutsats 

Studiens resultat består av fyra kategorier, vilka är; Sjuksköterskans bristande kunskap 

om psykiatriska sjukdomar, Sjuksköterskans kommunikativa svårigheter i samtal med 

psykiskt sjuka patienter, Sjuksköterskans upplevelser av rädsla i mötet med psykiskt 

sjuka patienter och Sjuksköterskans känsla av meningslöshet i vårdandet av patienter 

med psykiatriska sjukdomar. Dessa kategorier är studiens huvudfynd och är de faktorer 

som denna studie visat kan påverka sjuksköterskors inställning och bemötande av 

patienter med psykiatriska sjukdomar inom somatisk vård. För att bryta sådana 

värderingar bland sjuksköterskorna och möjliggöra ett bättre bemötande för psykiskt 

sjuka patienter så behövs behovet av mer kunskap tillgodoses. Det krävs 

utbildningsinsatser som särskilt belyser områdets problematik och bör ingå för all 

personal som vidareutbildning på arbetsplatsen. Det är genom god utbildning och 

stöttning som sjuksköterskor kan få förståelse samt bli tryggare och bättre på att bemöta 

patienter med psykiatriska sjukdomar, som är en förutsättning för god vård. 

 

9.1 Förslag på fortsatt forskning 

Befintlig forskning som undersöker sjuksköterskors inställning och bemötande av 

patienter med psykiatriska sjukdomar handlar till stor del om attityder och det är i 

nuläget inte lika beforskat kring bemötandet. Det skulle vara intressant och nödvändigt 

med vidare forskning på detta för att ytterligare kunna kartlägga och belysa problemet. 
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1.  

 

Sökmatris PubMed, sökdatum: 150305 – 150310 

Sökning Sökord och operatör Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

fulltext 

Antal utvalda artiklar 

inkluderade i resultatet 

Artikelnummer 

S1 ”General nurse” (M) 

OR Nurs* 

71368 0 0 0 - 

S2 ”Attitude” (M) 271104 0 0 0 - 

S3 S1 AND S2 3543 0 0 0 - 

S4 ”Psychiatric patients” 

(M) 

183584 0 0 0 - 

S S3 AND S4 78 29 6 1 6 

S6 “Nurse-patient 

relations” (M) 

31096 0 0 0 - 

S7 S4 AND S6 166 22 4 1 7 

S8 “Stigma” (M) 12399 0 0 0 - 

S9 S3 AND S4 AND S8 23 23 4 1 8 

S10 S7 AND S8 18 18 2 0 - 

S11 S1 AND S4 AND S8 79 17 5 0 - 

S12 S1 AND S4 AND S6 112 38 7 1 2 

S13 S12 AND S8 14 14 3 1 4 

M = tesaurusterm via PubMed MeSH ämnesordlista 

*= trunkering av ord för sökresultat på ordets alla böjningar 

 

Totalt antal utvalda artiklar inkluderade i resultatet: 5 



  
 

II 

 

11.2 Bilaga 2.  

 

Sökmatris Cinahl, sökdatum: 150224 – 150302 

MH = tesaurusterm via Cinahl Headings ämnesordlista 

*= trunkering av ord för sökresultat på ordets alla böjningar 

 

Totalt antal utvalda artiklar inkluderade i resultatet: 6 

 

 

 

Sökning Sökord och operatör Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

fulltext 

Antal utvalda artiklar 

inkluderade i resultat 

Artikelnummer 

S1 (MH ”Nurses”) OR Nurs* 16449 0 0 0 - 

S2 (MH “Nurse attitudes”) 10366 0 0 0 - 

S3 (MH “Attitudes”) 11591 0 0 0 - 

S4 S1 AND S3 Or S2 34898 0 0 0 - 

S5 (MH “Psychiatric 

patients”) 

7250 0 0 0 - 

S6 S4 AND S5 121 32 4 2 2, 9 

S7 (MH “Attitude to mental 

illness”) 

2277  0 0 - 

S8 S1 AND S7 97 40 7 1 3 

S9 (MH “Stigma”) 6684 0 0 0 - 

S10 S7 AND S9 78 44 9 2 5, 8 

S11 (MH “Nurse-patient 

relations”) 

18758 0 0 0 - 

S12 S5 AND S11 223 19 2 0 - 

S13 S2 AND S5 AND S9 10 10 3 0 - 

S14 S11 AND S7 AND S9 32 32 3 1 4 
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11.3 Bilaga 3.  

 

Sökmatris PsycINFO, sökdatum: 150310 – 150312 

Sökning Sökord och operatör Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

fulltext 

Antal utvalda artiklar 

inkluderade i resultatet 

Artikelnummer 

S1 DE ”Nurses” OR Nurs* 19734 0 0 0 - 

S2 DE ”Attitudes” 22236 0 0 0 - 

S3 S1 AND S2 1174 0 0 0 - 

S4 DE ”Psychiatric patients” 27380 0 0 0 - 

S5 S3 AND S4 117 23 4 1 2 

S6 DE ”Stigma” 7003 0 0 0 - 

S7 S3 AND S4 AND S6 178 35 5 1 5 

S8 DE “Mental illness 

(Attitude toward)” 

1282 1282 0 0 - 

S9 S1 AND S8 10 10 2 1 3 

S10 S1 AND S6 AND S8 1 1 1 0 - 

S11 S3 AND S8 12 12 1 1 1 

DE = tesaurusterm via PsycINFO Thesaurus ämnesordlista 

*= trunkering av ord för sökresultat på ordets alla böjningar 

 

Totalt antal utvalda artiklar inkluderade i resultatet: 4 
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11.4 Bilaga 4. 

 

Artikelmatris 

Artikel-

nummer 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design, Urval Datainsamlings-

metod, Analys 

Resultatets 

huvudfynd 

Kvalitet 

1 Arvaniti, 

Samakouri, 

Kalamara, 

Bochtsou, Bikos & 

Livaditis, 2009, 

Grekland 

Health service 

staff’s attitudes 

towards patients 

with mental 

illness 

Sammanställa 

attityd bland 

sjuksköterskor 

gentemot 

personer med 

psykisk sjukdom 

samt att 

undersöka 

skillnader av 

attityd i 

förhållande till 

demografisk 

data. 

Kvantitativ 

studiedesign. 600 

respondenter, 

varav 361 st. 

sjuksköterskor och 

239 st. 

sjuksköterske-

studenter. 

Randomiserat 

urval.  

 

Enkät lämnades ut 

på specifik dag 

till anställda på 

elva randomiserat 

framtagna 

avdelningar på 

sjukhuset samt på 

universitet till 

studenterna. 

Analys via 

statistikprogram 

SPSS på dator. 

Sjuksköterskorna 

hade sämre attityd 

gentemot 

psykiatripatienter än 

vad studenterna 

hade. 

Sjuksköterskornas 

kunskap och 

erfarenhet av 

psykisk ohälsa var 

dålig medan 

studenterna fick 

mycket utbildning 

och praktik i detta 

vilket kan vara 

avgörande för 

resultatet. 

Medel 

2 Björkman, 

Angelman & 

Jönsson, 2008, 

Sverige 

Attitudes 

towards people 

with mental 

illness: a cross-

sectional study 

among nursing 

staff in 

Undersöka 

attityd mot 

psykisk ohälsa 

och patienter 

med psykisk 

ohälsa bland 

sjuksköterskor 

Kvantitativ 

studiedesign. 120 

st. respondenter, 

69 i somatisk 

vård, 51 i 

psykiatrisk vård, 

sjuksköterskor.  

Utskick med 

information om 

studien samt 

enkät, 

insamlingen 

pågick under tre 

veckor. Analys 

Påvisar en betydande 

skillnad i attityd 

mellan de olika 

sjuksköterskorna där 

de inom somatisk 

vård har sämre 

attityd gentemot 

Hög 



  
 

V 

psychiatric and 

somatic care 

inom somatisk 

vård jämfört med 

sjuksköterskor i 

psykiatrivården. 

med T-test och 

Mann-Whitney 

U-test samt 

statistikprogram 

på dator SPSS 

11.0 

psykisk ohälsa och 

patienter med 

psykiatriska 

sjukdomar och 

tycker bland annat 

att patienterna är 

farliga, oberäkneliga 

och svåra att ha att 

göra med. 

3 Lethoba, Netswera 

& Rankhumise, 

2006, Sydafrika 

How 

professional 

nurses in a 

general hospital 

setting perceive 

mentally ill 

patients 

Kartlägga och 

beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

att vårda 

psykiatripatienter 

i allmän 

vårdmiljö på 

sjukhus. 

Kvantitativ 

studiedesign. 124 

st. respondenter, 

sjuksköterskor 

med minst två års 

erfarenhet. 

Konsekutivt urval.  

Frivilliga tog 

emot enkät som 

delades ut under 

en specifik dag på 

sjukhuset och 

skickade själva in. 

Deskriptiv 

analysmetod. 

Analys med 

Pearsons chi-

square och 

datorprogram 

SPSS. 

Påvisades stora 

skillnader i 

sjuksköterskornas 

uppfattning av att 

vårda psykiskt sjuka 

patienter. De med 

längre erfarenhet 

hade inte uttalad 

negativ attityd, 

medan de med 

mindre erfarenhet 

uttryckte mycket 

negativ attityd. 

Hög 

4 Lester, Tritter & 

Sorohan, 2005, 

England 

Patients’ and 

health 

professionals’ 

views on 

primary care for 

people with 

serious mental 

illness: focus 

Undersöka 

varierande 

erfarenheter 

kring vård av 

patienter med 

uttalad 

psykiatrisk 

sjukdom. Samt 

Kvalitativ 

studiedesign 

(Grounded 

theorymetod). 53 

st. informanter 

varav 8 

sjuksköterskor, 

och 45 patienter. 

Inspelade 

intervjuer med 

diskussionsfrågor 

i fokusgrupper, 5-

12 

deltagare/grupp. 

Data samlades in 

tills mättnad 

Råder bristande 

kunskap i vården 

kring psykiatriska 

sjukdomar. 

Patienterna känner 

sig missförstådda 

och sjuksköterskorna 

har negativ attityd 

Hög 



  
 

VI 

group study jämföra 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att ge vård med 

patienternas 

erfarenhet av att 

få vård. 

Ålder 20-59 år. 

Urval av patienter 

via snöbollseffekt. 

Sjuksköterskor 

tillfrågades på 

arbetsplatsen. 

 

uppfylldes. 

Materialet 

transkriberades, 

kodades och 

kategoriserades. 

gentemot patienterna 

vilket avspeglas i 

bemötandet samt i 

den vård som ges. 

5 Liggins & 

Hatcher, 2005, 

Nya Zeeland 

Stigma toward 

the mentally ill 

in the general 

hospital: a 

qualitative 

study 

Beskriva och 

undersöka 

erfarenheter och 

upplevelser av 

stigmatisering av 

psykiatripatienter 

på 

allmänsjukhus. 

Kvalitativ 

studiedesign. 

10 st. informanter, 

sjuksköterskor 

ålder 26-48 år, 1 

man, 9 kvinnor. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper med 

öppna frågor. 

Dataprogram för 

analys, MAX-

QDA. Materialet 

kodades till 

teman. 

Alla informanter 

medgav att 

psykiatrisk sjukdom 

hos patienter ger en 

negativ påverkan på 

personalen då 

patienterna uppfattas 

som farliga. 

Hög 

6 Mac Neela, Scott, 

Treacy, Hyde & 

O’Mahony, 2012, 

Irland 

A risk to 

himself: 

Attitudes 

toward 

psychiatric 

patients and 

choice of 

psychosocial 

strategies 

among nurses in 

medical-

surgical units 

Undersöka 

attityd hos 

sjuksköterskor 

som arbetar på 

medicin eller 

kirurgavdelning 

gentemot 

patienter med 

psykiatriska 

sjukdomar. 

Kvalitativ 

studiedesign. 13 

st. informanter, 

sjuksköterskor, 

alla kvinnor.  

 

Ostrukturerade 

intervjuer samt 

diskussions-

grupper med 

öppna frågor, 

samt enskilda 

djupgående 

intervjuer. 

Allt material 

lästes och 

kodades enskilt av 

författarna och 

diskuterades i 

efterhand då 

Generellt framkom 

en stereotyp negativ 

bild av 

psykiatripatienter. 

Vissa ansåg att 

patienten i 

patientfallet kunde 

utgöra en risk för sig 

själv eftersom han 

som psykiatripatient 

med ångest lätt 

kunde övergå till att 

vara okontrollerad 

och farlig.  

Hög 



  
 

VII 

teman skapades. 

7 Plant & White, 

2013, USA 

Emergency 

room 

psychiatric 

services: A 

Qualitative 

study of nurses 

experiences 

Undersöka och 

beskriva 

sjuksköterskors 

vårdande av 

psykiatripatienter 

på allmänsjukhus 

akutmottagning. 

Kvalitativ 

studiedesign. 10 

st. informanter, 

sjuksköterskor, 

alla kvinnor. 

Slumpmässigt 

urval.  

Inspelade 

semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

Individuell analys 

av författarna, 

resultatet 

jämfördes och 

diskuterades 

sedan 

kategoriserades 

nya teman till en 

ny helhet. 

Sjuksköterskorna 

upplevde ofta en 

maktlöshet i att 

vårda 

psykiatripatienter då 

de ofta uppfattades 

som svåra att ha att 

göra med och 

sjuksköterskorna 

berättade att de helst 

avstod uppgiften om 

de fick välja. 

Medel 

8 Rao, 

Mahadevappa, 

Pillay, Sessay, 

Abraham &Luty, 

2008, England 

A study of 

stigmatized 

attitudes 

towards people 

with mental 

health problems 

among health 

professionals 

Att mäta och 

analysera 

stigmatiserad 

attityd bland 

sjuksköterskor 

gentemot 

patienter med 

psykiatriska 

Kvantitativ 

studiedesign. 108 

st. respondenter, 

sjuksköterskor. 

Slumpmässigt 

urval.  

Sjuksköterskor 

tillfrågades att 

delta i studien via 

sin arbetsplats och 

fick enkät utdelat 

till sig där. Analys 

med Mann-

Whitney test samt 

Visar på skillnader i 

attityd beroende på 

vilken typ av 

psykisk ohälsa det 

handlar om.  

Mest stigmatiserad 

attityd var det mot 

patienter med 

Medel 



  
 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problem. statistikprogram 

på dator. 

schizofreni som 

ansågs farliga och 

svåra att hantera.  

9 Reed & Fitzgerald, 

2005, Australien 

The mixed 

attitudes of 

nurse’s to 

caring for 

people with 

mental illness in 

a rural general 

hospital 

Undersöka 

sjuksköterskors 

attityd till att 

vårda människor 

med psykisk 

ohälsa på 

allmänsjukhus. 

Kvalitativ 

studiedesign.10 st. 

informanter, 

sjuksköterskor, 

stratifierat urval.  

Semistrukturerade 

enskilda 

intervjuer som 

spelades in. Data 

transkriberades 

och analyserades 

till teman. 

Attityden bland 

sjuksköterskorna 

varierade, 50 % 

uttryckte dock en 

negativ attityd 

gentemot att vårda 

patienter med 

psykiatrisk ohälsa. 

De flesta 

efterfrågade 

vidareutbildning 

inom psykiatri. En 

del var rädda för 

dessa patienter och 

tyckte att de verkar 

farliga. 

Hög 



  
 

IX 

 

11.5 Bilaga 5. 

 

Granskningsmall för kvalitetsgranskning  
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

 

Kvalitativ studie 
 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristika:     Antal  

     Ålder  

      Man/Kvinna 

Är kontexten presenterad?    □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

 

Urval:  

 -Relevant?      □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 -Strategiskt?     □ Ja □ Nej □ Vet ej    

    

Metod:  

-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 

-Råder datamättnad?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 



  
 

X 

-Råder analysmättnad?    □ 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 

-Genereras teorin?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Huvudfynd:  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

Sammanfattande bedömning av kvalitet:   

 

□ Hög  □ Medel  □ Låg 

 

Kommentar: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XI 

Kvantitativ studie 
 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod:    □ RCT           □ CCT (ej randomiserad)  

 □ Multicenter, antal center  

□ Kontrollgrupp/er      

Patientkarakteristika:   Antal  

    Ålder  

    Man/Kvinna 

Kriterier för exkludering:  

Adekvata exklusioner?    □ Ja □ Nej  

Interventioner……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått?……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Representativt urval?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper?      □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Bortfallsstorleken beskriven?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Adekvat statistik metod?      □ Ja □ Nej □ Vet ej 



  
 

XII 

Etiskt resonemang?      □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet?       

Är instrumenten valida?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är instrumenten reliabla?     □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är resultatet generaliserbart?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Huvudfynd, (hur stor var effekten, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistik signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  

 

□ Hög  □ Medel  □ Låg 

 

Kommentar: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....                     

 


