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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och internationellt och ses idag som ett 

av de stora folkhälsoproblemen. Patienter med psykisk ohälsa kan även få behov av att 

uppsöka den somatiska vården. Tidigare forskning har visat att både patienter och 

sjuksköterskor kan uppleva svårigheter och problem då patienter med psykisk ohälsa vårdas 

inom somatiken. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta och vårda 

patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar i södra Sverige. 

Metod: En kvalitativ undersökning utfördes med hjälp av semistruturerade frågeformulär. Den 

insamlade datan analyserades med hjälp av kvantitativa analysmetoder vad gällde 

bakgrundsfrågorna, medan huvudfrågorna analyserades med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskorna uppgav varierande upplevelser vid bemötandet och vårdandet av 

patienter med psykisk ohälsa som sammanställdes i följande kategorier; Uppfattningar och 

attityder om psykisk ohälsa, Upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa, Hinder för 

en god vård samt Faktorer som kan underlätta bemötandet och vårdandet. 

Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde flera svårigheter som brist på kunskap och tid, vilket 

kunde försvåra säkerställandet av en god vård till patienterna och orsaka dem ett vårdlidande. 

Därför är det av vikt att adekvata åtgärder vidtas för att förbättra för både sjuksköterskor och 

patienter.  
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BAKGRUND 

 

Definition av begreppet psykisk ohälsa 

Att definiera psykisk ohälsa kan vara komplicerat, eftersom det i flera fall inte handlar om 

absoluta skiljelinjer mellan friskt och sjukt, utan istället om gradskillnader (Skårderud, 

Haugsgjerd & Stänicke, 2009). Detta gäller bl.a. depression och ångest, vilka bygger på 

känslor av sorg och rädsla, som alla människor upplever i varierande grad. När det gäller 

annan psykisk ohälsa, som psykoser, handlar det däremot inte om en gradskillnad, utan om 

något individen antingen har eller inte. Om en känsla eller beteende räknas som friskt eller 

sjukt beror även på i vilket socialt och kulturellt sammanhang individen lever (ibid.) 

 

Enligt Riksrevisionen (2009) är psykisk ohälsa ett samlingsbegrepp som inkluderar flera olika 

ohälsotillstånd med psykiska kopplingar. I begreppet ingår både allvarligare psykiska 

sjukdomar som bipolär sjukdom och schizofreni, samt mildare former som inte alltid kräver 

vårdinsatser som lättare ångesttillstånd och depressioner (ibid.). De olika ohälsotillstånden 

varierar i uttryck och varaktighet, men all psykisk ohälsa har ändå det gemensamt att 

dysfunktionella tankar och känslor dominerar och att det påverkar individens förmåga att 

fungera i vardagen (Skårderud et al., 2009). Den psykiska ohälsan kan vara av kortvarig, 

övergående art eller leda till livslång funktionsnedsättning. Både arv och miljö spelar in i 

uppkomsten av psykisk ohälsa (Allgulander, 2014). 

 

I denna studie definieras psykisk ohälsa således som åkommor som domineras av tanke- och 

känslomässig dysfunktion och som påverkar individens förmåga att fungera i vardagen. Detta 

inkluderar bl.a. ångest, depression, psykossjukdomar, självskadebeteende och ätstörningar. 

Demens är en grupp sjukdomar som kan orsaka psykisk ohälsa, men för att begränsa studiens 

omfattning så kommer denna grupp inte att ingå i den här studiens definition. 

 

Dagsläget 

Psykisk ohälsa räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen och har ökat både i 

Sverige och internationellt (Socialstyrelsen, 2015). Enligt statistik från Försäkringskassan 

(2015) var psykisk ohälsa den näst största orsaken till sjukskrivning under 2014. De psykiska 

ohälsotillstånd som har ökat mest är svår ängslan, oro och ångest, där unga kvinnor är den 

kategori som är främst utsatt (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Samsjuklighet 

Alla människor drabbas någon gång under livet av ohälsa som medför behov av att uppsöka 

den somatiska vården (Dahlberg & Segesten, 2010). Psykisk ohälsa kan dessutom föra med 

sig en ökad risk för somatisk sjukdom. Samsjukligheten mellan psykisk ohälsa och somatisk 

ohälsa kan vara så hög som 30-55%, beroende på åldersgrupp (Bédard, Gibbons & Dubois, 

2007). Individer med bipolär sjukdom löper en ökad risk att drabbas av bl.a. diabetes eller 

hjärt-kärlsjukdomar, medan patienter med kronisk hjärt-kärlsjukdom som samtidigt lider av 

generaliserat ångestsyndrom har en ökad risk att drabbas av stroke och hjärtinfarkt (Crump, 

Sundquist, Winkleby & Sundquist, 2013; Martens et al., 2010). 

 

Förutom att psykisk ohälsa kan leda till ökad samsjuklighet med somatiska sjukdomar så 

påverkas även prognosen av de somatiska sjukdomarna negativt (Socialstyrelsen, 2011a, 

2011b, 2011c, 2011d). Detta leder till en ökad risk för komplikationer och för tidig död i 

jämförelse med den övriga befolkningen (ibid.). Det finns flera faktorer som kan påverka 
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detta. Patienten kan sakna insikt eller helt förneka att de har medicinska problem (Kaufman, 

McDonell, Cristofalo, & Ries, 2012). De kan även ha svårigheter med att förändra sin livsstil, 

t.ex. vad gäller att sluta röka, röra på sig mer eller ändra sin diet (ibid.). Det kan även handla 

om att patienter med psykisk ohälsa hämtar ut nödvändig medicin i mindre utsträckning än 

övriga patienter, men även att tillgången till vårdåtgärder och sekundärprevention är sämre för 

dessa patienter (Socialstyrelsen, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d). Patienter med psykisk ohälsa 

som drabbas av hjärtinfarkt erhåller inte ballongvidgning av kranskärlen i samma omfattning 

som övriga patienter och kvinnor med samtidig psykisk ohälsa går inte på 

mammografiscreening i samma omfattning som den friska populationen. Patienter med 

psykisk ohälsa kommer även till den somatiska vården senare än andra patienter, vilket även 

det bidrar till sämre hälsa och ökad dödlighet för dessa patienter (ibid.). 

 

Patientens upplevelse av den somatiska vården 

Studier har visat att individer med psykisk ohälsa kan uppleva problem i kontakten med den 

somatiska vården. Patienterna kan uppleva det som svårt att förklara sina fysiska problem 

samt att planera och ta sig till bokade möten (Mesidor, Gidugu, Rogers, Kash-MacDonald & 

Boardman, 2011). I kontakten med sjukvårdspersonal upplever vissa patienter att personalen 

ser ner på dem och misstror deras beskrivna fysiska symtom, att de istället kopplas till deras 

psykiska ohälsa och att det handlar om inbillning (Borba et al., 2012; Kaufman et al., 2012). 

Patienterna kan även känna sig respektlöst bemötta och uppleva att personalen har 

förutfattade meningar om deras psykiska ohälsa. Vissa patienter vågar därför inte berätta om 

sina psykiska problem (Borba et al., 2012; Kaufman et al., 2012; McCabe & Leas, 2008). 

Andra negativa upplevelser i mötet med sjukvårdspersonal kan handla om att patienterna inte 

känner att de får tillräckligt med information om deras medicinska problem, samt att 

personalen inte tar sig tid att lyssna på vad de har att säga. (Kaufman et al., 2012). 

 

Patienterna kan även uppleva mötet med den somatiska vården som positiv, om 

sjukvårdspersonalen uppträder professionellt och vänligt (Kaufman et al., 2012). Även om 

erfarenhet av psykisk ohälsa hos personalen kan ses som en bidragande faktor till att patienten 

upplever mötet som positivt, så är detta inte alltid nödvändigt (Lester, Tritter & Sorohan, 

2005). Flera patienter uppgav att de var medvetna om personalens begränsade kunskaper, men 

att detta inte behövde utgöra ett hinder, så länge de kunde känna förtroende för dem (ibid.). 

 

Patienter med psykisk ohälsa uppger även att kontinuitet i mötet med den somatiska vården är 

viktigt (Lester et al., 2005). Att möta personal som de känner och som de kan känna 

förtroende för bidrar till att underlätta diskussioner om diagnos och behandling, särskilt då 

den psykiska hälsan upplevs som försämrad. Det bidrar även till att de inte behöver upprepa 

information om dem själva som kan upplevas som smärtsam (ibid.). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, ska vård ske på lika villkor till 

alla individer. Ett dåligt bemötande och vårdande från sjukvårdspersonalen kan skapa onödigt 

lidande hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna bemöta och vårda dessa patienter på 

bästa sätt. 

 

Tidigare forskning om sjuksköterskans upplevelse 

Attityder, tidigare erfarenhet och ålder spelar roll i hur sjuksköterskor upplever vårdandet av 

patienter med psykisk ohälsa (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Reed & Fitzgerald, 

2005). Attityder som påverkar vårdandet negativt är bl.a. en uppfattning att det inte ingår i 
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sjuksköterskornas arbetsuppgifter att vårda dessa patienter och att psykisk ohälsa associeras 

till besvärligt beteende (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskor kan uppleva bristande 

kunskap vad gäller bemötande och vårdande av patienter med psykisk ohälsa samt vilka 

rättigheter patienterna har (Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2006; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Sharrock och Happell samt Zolnierek och Clingermans studier visar att 

sjuksköterskor kan sakna kunskap om att de har möjlighet att få stöd av psykiatrin vid behov. 

Sjuksköterskor kan även uppleva det som svårt att förstå patienter med psykisk ohälsa, vilket 

även innebär svårigheter att skapa en relation med patienten och få denne delaktig i sin vård 

(Björkman et al., 2008; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Det finns en oro hos sjuksköterskor att patienter med psykisk ohälsa kan utgöra en fara för sig 

själva, medpatienter eller vårdpersonal (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde, & O'Mahony, 2012; 

Zolnierek & Clingerman, 2012). Detta medför att sjuksköterskor upplever rädsla i samvaron 

med dessa patienter och inte litar på dem på samma sätt som de litar på andra (MacNeela et 

al., 2012; Zolnierek & Clingerman, 2012). En del sjuksköterskor upplever att dessa patienter 

kräver mer tillsyn och tar tid från andra arbetsuppgifter och patienter, vilket skapar frustration 

(Zolnierek & Clingerman, 2012). 

 

Sjuksköterskor kan även ha positiva upplevelser av patienter med psykisk ohälsa (Sharrock & 

Happell, 2006; Zolnierek & Clingerman, 2012). De kan lära sig mycket av att bemöta och 

vårda dessa patienter och stödet från kollegor upplevs som positivt, då de kan ge varandra tips 

om vad som fungerar bäst för patienten (Zolnierek & Clingerman, 2012). Vissa 

sjuksköterskor ser på patienterna med psykisk ohälsa som riskpatienter, medan andra 

betraktar dessa patienter som sårbara och i behov av extra omsorg (Sharrock & Happell, 

2006). Äldre sjuksköterskor och sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård 

uppvisar även mindre negativa attityder vad gäller synen på patienter med psykisk ohälsa, 

(Björkman et al., 2008). 

 

Det finns viss tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska vården, men det finns få studier om hur förhållandena ser 

ut bland svenska sjuksköterskor. Fler studier av kvalitativ art behövs för att belysa hur de 

svenska sjuksköterskorna upplever denna patientgrupp. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Vårdvetenskap 

Studien har sin teoretiska grund i vårdvetenskapen, vilken är en vetenskaplig disciplin med 

fokus på patienten och dennes hälsa och livsvärld, som har till uppgift att ta fram ny kunskap 

om hälsa och vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna kunskap ska sedan användas ute 

i vården på ett sådant sätt att det gynnar den individuella patientens hälsa på bästa sätt. Vården 

ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är samtidigt viktigt att kombinera 

vetenskapen med patientens behov och personliga önskemål för att få en så god och 

individanpassad vård som möjligt (ibid.). Med detta som utgångspunkt bygger denna studie 

på sjuksköterskors upplevelse, för att i förlängningen leda till ny kunskap som kan användas 

inom framtida förbättringsarbeten för att gynna både sjuksköterskor och patienter. 
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Livsvärld 

Inom vårdvetenskapen är livsvärlden ett centralt begrepp (Dahlberg & Segesten, 2010). Med 

livsvärld menas det sätt som individen ser på och förstår sig själv och omvärlden. Livsvärlden 

är med andra ord världen så som den upplevs, vilket gör den unik för varje individ. Som 

sjuksköterska är det viktigt att få tillgång till patientens livsvärld för att kunna ge bästa 

möjliga vård då man som sjuksköterska behöver veta hur sjukdom, hälsa och vård upplevs av 

individen. För att lyckas med detta krävs att sjuksköterskan har adekvat kunskap om patienten 

och dennes situation och en förmåga att se till varje individ oavsett tidigare sjukdom eller 

symtom, då det är från den individuella livsvärlden som hälsokraften kommer och vårdandet 

ska ske (ibid.). Utifrån den forskning som beskrevs i bakgrunden kan sjuksköterskor ha 

förutfattade meningar och negativa attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa, vilket 

kan hindra att patientens livsvärld framträder. Om sjuksköterskan inte möter patientens 

individuella livsvärld blir det enligt Dahlberg och Segesten (2010) inget verkligt vårdande och 

framför allt inget vårdvetenskapligt vårdande, vilket kan orsaka ett vårdlidande för patienten. 

 

Vårdlidande 

Sjukdomslidande och livslidande är något som hör livet till medan vårdlidande räknas till ett 

onödigt lidande som bör undvikas (Wiklund, 2009). Vårdlidande är som namnet anger ett 

lidande som uppstår inom vården och då framförallt orsakat av brister i det vårdande mötet 

(ibid.). Detta kan bero på att sjuksköterskan är distanserad, opersonlig, inte ser personen utan 

endast sjukdomen eller att patienten gör sjuksköterskan osäker (medvetet eller omedvetet) och 

därmed gör att denne undviker patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan också bero på 

okunskap hos sjuksköterskan eller brist på reflektion i arbetet. Vårdlidandet kan hos patienten 

orsaka otrygghet, maktlöshet och en känsla av värdelöshet. Det är av denna anledning viktigt 

att undersöka hur sjuksköterskan upplever att vårda patienter med psykisk ohälsa, då 

sjuksköterskans attityder och erfarenheter påverkar bemötandet och uppkomsten av 

vårdlidande (ibid.). 

 

Det vårdande mötet 

Grunden för en god vård som stödjer patientens hälsoprocesser är att sjuksköterskan kan 

skapa ett vårdande möte mellan sig och patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskan bör vara medveten om vilket budskap hon ger till patienten genom 

kroppsspråk och tonläge. Ett gott möte är att vara öppen och följsam, befinna sig här och nu 

och med fokus på patienten och dennes livsvärld. Har sjuksköterskan ingen öppenhet i mötet 

minskar chansen att fånga det överraskande och mötet speglas i stället av sjuksköterskans 

perspektiv och förförståelser, vilket kan innebära att den enskilda patienten inte blir sedd. Det 

ökar även risken för missförstånd, vilket kan leda till att patienten får en felaktig vård. Om 

sjuksköterskan är oengagerad, tycker illa om eller hyser fördomar mot patienten utgör detta 

ett hinder för att skapa ett gott vårdande möte. Ansvaret för att mötet blir vårdande ligger 

alltid främst hos sjuksköterskan (ibid.) 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Psykisk ohälsa är ett område som täcker in en rad ohälsotillstånd med det gemensamt att 

dysfunktion i tankar och känslor dominerar och att det påverkar individens förmåga att 

fungera i vardagen. Den psykiska ohälsan har på senare år ökat och anses idag vara ett av de 

stora folkhälsoproblemen. Då flera psykiska ohälsotillstånd för med sig en ökad risk för 

somatiska sjukdomar, innebär det att dessa individer även förekommer i ökande grad inom 

den somatiska vården. Detta betyder att sjuksköterskor på somatiska vårdavdelningar måste 

kunna bemöta och vårda dessa patienter på ett professionellt sätt. 

 

En viktig del i att ge god vård är att det skapas vårdande möten mellan sjuksköterska och 

patient. Tidigare forskning har visat att både patienter och sjuksköterskor upplever brister i 

bemötandet och vårdandet av patienter med psykisk ohälsa. Då detta kan leda till ökat lidande 

och bristfällig vård för patienterna är det av vikt att undersöka hur sjuksköterskor upplever att 

bemöta och vårda dessa patienter. Det bör även undersökas om sjuksköterskorna har förslag 

på hur vården kan förbättras. Detta för att finna ny kunskap som kan gynna både patienter och 

sjuksköterskor.   

 

* Vilka attityder och uppfattningar om psykisk ohälsa finns det, enligt sjuksköterskor, på 

somatiska vårdavdelningar? 

* Hur upplever sjuksköterskor sin kompetens i att bemöta och vårda patienter med psykisk 

ohälsa? 

* Har sjuksköterskor egna förslag på förbättringar i mötet med patienter med psykisk ohälsa?  

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta och vårda 

patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar i södra Sverige. 

 

METOD 

 

Design 

Då studien bygger på en vårdvetenskaplig grund med fokus på individen och dennes 

upplevelser och erfarenheter, valdes en kvalitativ metod vilken lämpar sig bäst då just dessa 

egenskaper ska undersökas (Dahlberg & Segesten, 2010; Segesten, 2012). I denna studie är 

det sjuksköterskans individuella upplevelser som är i fokus. Det förekommer även vissa inslag 

av kvantitativ data, då delar av studien som behandlar bakgrundsuppgifter är av kvantitativ art 

(Ejlertsson, 2012). En induktiv ansats användes, då studien inte baserades på tidigare 

uppställda teorier eller hypoteser, utan ämnade att studera fenomenet så förutsättningslöst som 

möjligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).    

 

Urval och urvalsförfarande 

Studien baserades på upplevelser hos sjuksköterskor som arbetade på två olika sjukhus i södra 

Sverige. Sjukhusen valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval, vilket innebär att de som var 

lättast tillgängliga användes (Polit & Beck, 2012). Efter det gjordes ett konsekutivt urval för 

att hitta avdelningar och informanter. Detta innebar att alla avdelningar, samt 
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sjuksköterskorna på dessa avdelningar, som uppfyllde kriterierna i de utvalda sjukhusen 

inkluderades och tillfrågades om medverkan (ibid.). 

 

Inklusionskriterier var somatiska vårdavdelningar för inneliggande patienter. Således 

exkluderades kliniker och mottagningar som endast hade dagpatienter. I denna studie ingick 

inte demens i definitionen av psykisk ohälsa, därför exkluderades geriatriska avdelningar. Då 

studien inte fokuserade på barn och ungdomar exkluderades även pediatriska avdelningar. 

Psykiatriska avdelningar exkluderades då studien fokuserade på somatiska vårdavdelningar. 

Tidigare erfarenhet av eller vidareutbildning inom psykiatri räknades inte som en 

exklusionskriterie, förutsatt att sjuksköterskan arbetade på en somatisk vårdavdelning. Således 

inkluderades både allmänsjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildningar. 

Övriga personalkategorier på avdelningarna exkluderades, då det var sjuksköterskor som var 

fokus för studien. 

 

14 avdelningar fördelat på de två sjukhusen uppfyllde uppsatta urvalskriterier. Ett första 

intressemail skickades till centrumchefer och verksamhetschefer för de berörda sjukhusen. 

Därefter skickades mail till avdelningscheferna för de 14 avdelningarna med information om 

studien och förfrågan om medverkan (Bilaga 1). Sex avdelningar tackade ja till medverkan i 

studien, med sammanlagt 101 sjuksköterskor. Fem avdelningar tackade nej till medverkan. De 

anledningar som gavs var andra åtaganden i två fall och tidsbrist i tre fall. Från tre av 

avdelningarna erhölls inget svar. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade frågeformulär, konstruerade av 

författarna till studien. Att använda sig av frågeformulär innebär att alla informanter får 

samma information och förutsättningar att besvara frågorna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Denna metod valdes även för att skapa en större distans till informanterna 

och på så sätt minska författarnas påverkan på studiens resultat (ibid.).  

 

Formuläret bestod av åtta strukturerade bakgrundsfrågor och fyra öppna frågor. 

Bakgrundsfrågorna behandlade frågor om bl.a. ålder, kön och tidigare erfarenheter. De öppna 

frågorna handlade om sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av att vårda den 

efterfrågade patientgruppen. Med formuläret medföljde även ett missivbrev som innehöll 

information om studien, deltagandet och instruktioner för ifyllandet av formuläret (Formulär 

samt missivbrev, Bilaga 2). 

 

Under konstruktionen av formuläret genomfördes en granskning av formulär och missivbrev. 

Granskningsgruppen bestod av fyra sjuksköterskor, tre från somatiska vårdavdelningar och en 

från hemsjukvården, samt en sjuksköterskestudent. Dessa fick svara på ett antal frågor som 

behandlade missivbrevet och frågeformuläret (Bilaga 3). Granskningen genomfördes för att 

testa frågornas och missivbrevets kvalitet, tydlighet och relevans (Polit & Beck, 2012). Efter 

granskningen gjordes justeringar av formuläret och missivbrevet och de genomgick även en 

sista granskning av berörd handledare för studien. 

 

Formulären lämnades och hämtades på avdelningarna av författarna till studien. Tillsammans 

med avdelningschefen för respektive avdelning bestämdes var formulären skulle placeras. 

Sjuksköterskorna på avdelningarna fick information om studien av avdelningscheferna och 

valde sedan själva om de ville fylla i formuläret. Till frågeformulären medföljde svarskuvert 
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och en uppsamlingskorg, där de ifyllda formulären lades. Formulären var tillgängliga ute på 

avdelningarna i tio dagar. 

 

Dataanalys 

Fem av bakgrundsfrågorna bestod av kvalitativa variabler på nominalskalenivå med fasta 

svarsalternativ. De övriga tre frågorna, varav en delfråga, bestod av kvantitativa variabler på 

kvotskalenivå (Ejlertsson, 2014). Svaren från de fem frågorna på nominalskalenivå 

sammanställdes genom att räkna ihop alla svar från de ifyllda formulären i ett samlat 

dokument. Typvärdet för dessa frågor togs fram. Vad gällde analysen av två av frågorna på 

kvotskalenivå användes medianen för att få fram genomsnittsvärdet, då svaren ej var 

normalfördelade. Då den tredje frågan på kvotskalenivå, delfrågan, endast besvarades av tre 

informanter, användes endast variationsvidden för att presentera resultatet av denna 

(Ejlertsson, 2012). 

 

Då huvudfrågorna i formuläret utgjordes av öppna frågor användes en manifest kvalitativ 

innehållsanalys vid analysen av dessa. En kvalitativ innehållsanalys innebär identifikation av 

likheter och skillnader i texten som sedan ställs upp i kategorier och teman. Detta innefattar 

fyra steg; att ta ut meningsbärande enheter, kondensering, kodning och kategorisering. Att 

analysen är manifest innebär att det är det faktiska innehållet som analyseras, till skillnad från 

en latent analys, där fokus ligger på den underliggande meningen i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna läste först igenom alla formulär enskilt, upprepade gånger. Varje 

formulär försågs även med en kod, från 1-30, för att lättare kunna gå tillbaka till formulären 

vid användning av citat. Därefter fördes svaren in under domäner, vilka utgjordes av de olika 

frågorna i frågeformuläret. Med detta menas att alla frågor från frågeformuläret utgjorde egna 

rubriker där sedan svaren från formulären fördes in under rätt rubrik. Alla svar på fråga 1 

hamnade således under rubriken “fråga 1”. Författarna reflekterade sedan över innehållet 

gemensamt innan de återgick till att enskilt ta fram meningsbärande enheter ur texten. Efter 

det kondenserades de uttagna meningsenheterna, vilket innebar att de kortades ned utan att det 

centrala innehållet försvann. Enskilt skapades sedan koder ur den kondenserade texten, vilka 

bestod av ord som kort beskrev dess innehåll. Slutligen diskuterades de framtagna 

meningsenheterna och koderna gemensamt. Vissa av kodorden som använts skiljde sig åt, 

men då betydelsen av dessa var densamma så ansågs de likvärdiga. Ur dessa framställdes 

sedan gemensamt kategorier och underkategorier som var relevanta för syftet (ibid.), (se tabell 

1). 

 

Tabell 1. Exempel från analysen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

För det mesta tycker jag 

att vi har bra attityd i bra 

uppfattningar om 

människor med psykisk 

ohälsa. Alla verkar vara 

förståndiga. Och även om 

det innerst inne möjligen 

finns något negativt 

tänkande kommer det 

sällan fram (19) 

Bra attityd för det 

mesta. Även om 

det kan finnas 

negativa tankar så 

syns det sällan 

Bra attityd. 

Negativt 

tänkande 

kommer 

sällan fram 

Positiva och 

neutrala 

attityder 

Uppfattningar 

och attityder om 

psykisk ohälsa 
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Det är inget problem. Ofta 

vet vi ju bara att de har 

några psykiska besvär 

men vi kan ju inte läsa så 

mycket om det i 

journalen... Men som sagt 

de är som alla andra ju. 

Inga problem. (25) 

Inga problem. Ofta 

vet att det finns 

psykiska problem. 

Men de är som alla 

andra, inga 

problem 

Är som 

alla andra, 

inga 

problem 

Positiva 

upplevelser i 

mötet med 

patienten 

Upplevelser av 

att bemöta och 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa 

Resurserna på en somatisk 

avdelning är inte heller 

utformade så det finns den 

tid att ge dem med psykisk 

ohälsa som de kan behöva. 

(17) 

Resurser på 

somatisk avdelning 

otillräckliga för att 

ge den tid som 

behövs 

För lite 

resurser 

och tid 

Tidsbrist Hinder för en 

god vård 

 

Etiska överväganden 

Studiens etiska aspekter utgick från Helsingforsdeklarationen (2013). Detta inkluderar bl.a. 

frivilligt deltagande, adekvat information om studiens syfte och genomförande till alla 

potentiella informanter samt vikten av att respektera och värna om informanternas integritet 

och konfidentialitet. Ett semistrukturerat frågeformulär delades ut till informanterna. Med 

detta medföljde ett missivbrev, innehållande information om studiens syfte och 

genomförande, frivilligt deltagande samt anonymitet. Då frågeformulären inte skulle namnas 

och författarna själva inte hade tillgång till deltagarnas namn var informanterna anonyma i 

studien (Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 2003). Informerat samtycke 

gavs skriftligt av fem avdelningschefer samt muntligt över telefon av en, som då godkände att 

formulären delades ut på avdelningarna. Då det gällde de enskilda sjuksköterskorna 

inhämtades inget skriftligt samtycke, dock kan ifyllandet av enkäten ses som ett sådant, då 

relevant information om studien bifogades i det medföljande missivbrevet (Vetenskapsrådet, 

u.å, s. 9).  

 

En etisk egengranskning utfördes innan studien påbörjades och resultatet av denna visade att 

studien kunde utföras på ett etiskt acceptabelt sätt (Etikkommittén Sydost, 2015). 

 

Förförståelse 

Tidigare erfarenheter och synsätt påverkar hur individer ser på och förstår ett visst fenomen. 

Detta kallas förförståelse och kan innebära att vissa delar av ett fenomen förblir dolda, då 

individen p.g.a förförståelsen har olika antaganden om fenomenet och därför kan förbise 

viktiga aspekter (Augustinsson, 2012). Utifrån tidigare erfarenheter och av det som 

framkommit av tidigare forskning påverkades författarnas förförståelse i den rikting att de 

hade en uppfattning att patienter med psykisk ohälsa upplevdes som besvärliga av 

sjuksköterskor på somatiska avdelningar, samt att sjuksköterskor upplevde det som svårt att 

bemöta och vårda dessa patienter. På grund av detta fanns det en risk att denna förförståelse 

skulle påverka analysen av den insamlade datan och således även resultatet. Dock var 

författarna medvetna om sin förförståelse och försökte åsidosätta den för att analysera den 

insamlade datan så förutsättningslöst som möjligt och utan att vinkla den fakta som framkom 

(ibid.). All information från frågeformulären som svarade på syftet användes således till 

resultatet, vilket innebär att ingen data bortsågs ifrån (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
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RESULTAT 

 

30 sjuksköterskor besvarade frågeformuläret, vilket gav en svarsfrekvens på ~30%. Alla 

svarande var kvinnor, i åldrarna 23-57 år (median 33,5 år). De hade arbetat som 

sjuksköterskor i mellan 0 och 36 år med en median på 6,5 år. 19 av sjuksköterskorna arbetade 

på medicinavdelning, två på kirurgavdelning och nio på annan avdelning. Tre av de 30 

sjuksköterskorna hade tidigare arbetat inom psykiatrin, i mellan tre månader till fyra år. 

Endast en av sjuksköterskorna hade en vidareutbildning inom psykiatri. Alla sjuksköterskor 

hade träffat på patienter med psykisk ohälsa på sitt nuvarande arbete. 

 

Under analysen av formulären framkom fyra kategorier med underkategorier (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

KATEGORI UNDERKATEGORI 

Uppfattningar och attityder om psykisk ohälsa Neutrala och positiva attityder 

Negativa attityder 

Upplevelser av att bemöta och vårda patienter med 

psykisk ohälsa 

Positiva upplevelser i mötet med 

patienten 

Negativa upplevelser i mötet med 

patienten 

Hinder för en god vård Tidsbrist 

Bristande kunskap och erfarenhet 

Brister i den fysiska sjukhusmiljön 

Brister i samarbete 

Faktorer som kan underlätta bemötandet och vårdandet Vad sjuksköterskan kan göra själv 

Vad arbetsgruppen kan tänka på 

Vad sjuksköterskor önskar mer av 

 

Uppfattningar och attityder om psykisk ohälsa 

Sjuksköterskorna tillfrågades om hur de upplevde att attityden till psykisk ohälsa var på den 

avdelning de arbetade. Det visade sig att uppfattningarna varierade, både vad det gällde 

sjuksköterskornas upplevelse av kollegornas attityder som helhet och individuella attityder. 

Attityderna kunde delas in i neutrala och positiva samt negativa attityder. 

 

Neutrala och positiva attityder 

Några sjuksköterskor upplevde att det inte fanns någon speciell attityd vad gällde psykisk 

ohälsa på avdelningen, eller att den var neutral. Att psykisk ohälsa inte var så speciellt, 

eftersom det är så utbrett idag. De beskrev det som att alla patienter bemöttes likartat, att alla 

hade ett lika värde, oavsett diagnos. Vissa sjuksköterskor menade att attityden på avdelningen 

var bra och positiv och att det fanns ett öppet och accepterande förhållningssätt, som 

förstärktes av en god sammanhållning i gruppen. Negativa uppfattningar som eventuellt 

kunde finnas kom sällan fram. 
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För det mesta tycker jag att vi har bra attityd i bra uppfattningar om människor med 

psykisk ohälsa. Alla verkar vara förståndiga. Och även om det innerst inne möjligen 

finns något negativt tänkande kommer det sällan fram. Kvinna, 31 år. 

 

Negativa attityder 

Andra sjuksköterskor menade att attityden på avdelningen var mer negativ och att typen och 

svårighetsgraden av den psykiska ohälsan kunde spela roll i uppfattningen. Några menade 

också att det fanns förutfattade meningar om vad vissa diagnoser berodde på, samt vilka som 

drabbades av dem. De negativa attityderna kunde handla om att det fanns en osäkerhet eller 

rädsla bland personalen eller en svårighet att inse att alla individer är olika, trots samma 

diagnos. Förutfattade meningar om psykisk ohälsa kunde resultera i att sjuksköterskorna 

upplevde patienterna som jobbiga, redan innan de träffat dem. Patienter med psykisk ohälsa 

kunde upplevas som svåra eller utmanande och det fanns även en uppfattning om att dessa 

patienter kunde vara manipulativa eller svåra att lita på. Detta kunde i sin tur leda till att 

patienterna blev misstrodda.  

 

De försummas i vissa fall. Personal tror ej på dem samt har de en förutfattad 

inställning om hur en person med psykisk ohälsa “är”. Individer som har en psykiskt 

relaterad diagnos får troligtvis svårare att få smärtor o oro “accepterade” inom 

vården, eftersom de blir misstrodda. Kvinna, 24 år. 

 

I vissa fall ledde den psykiska ohälsan till att personalen vidtog försiktighetsåtgärder i 

förebyggande syfte. 

 

Ibland känns det som om man är mer försiktig än nödvändigt. Jag tycker att man ofta 

bemöter patienter med psykisk ohälsa med rädsla eller försiktighet i överdriven 

mängd… Ofta att patienter tidigare haft missbruk av alkohol eller droger och man 

direkt tömmer allt från handsprit, ytdesinfektion och tvål. Kvinna, 23 år. 

  

Upplevelser av att bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa 

Analysen visade att sjuksköterskors upplevelser skiljde sig åt vad gällde att bemöta och vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Det framkom allt ifrån en upplevelse av att det inte var några 

problem med att vårda dem, till att sjuksköterskor upplevde det som problematiskt. Det kunde 

också skilja sig beroende på vilken psykisk diagnos det gällde, samt vilka beteenden 

patienterna uppvisade. Upplevelserna kunde delas upp i positiva och negativa upplevelser i 

mötet med patienten. 

 

Positiva upplevelser i mötet med patienten 

Några sjuksköterskor tyckte att det gick bra att vårda patienter med psykisk ohälsa, att det inte 

var några problem eftersom de var människor precis som vem som helst. Sjuksköterskorna 

menade att de erbjöd en individuell vård till alla patienter, oavsett tidigare diagnoser. 

Något som nämndes som en positiv faktor var tålmodig personal. Fanns det ett bra tålamod 

kunde detta bidra till en bättre upplevelse av att vårda dessa patienter. Det fanns en önskan att 

hjälpa men det kunde upplevdes som svårt ibland, dock gjordes det bästa av varje situation för 

att få en så positiv upplevelse som möjligt. Även personliga erfarenheter, t. ex. om 

sjuksköterskan haft någon med psykisk ohälsa i sin privata närhet, kunde bidra till att 

vårdandet underlättades. 
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Funktionshinder inom neuropsykiatrin tycker jag inte är så svårt att bemöta, främst 

för att jag känner till en del om det då personer i min närhet är drabbade. Kvinna, 30 

år. 

 

Negativa upplevelser i mötet med patienten 

Det framkom även ett antal negativa upplevelser i samband med vårdandet av patienter med 

psykisk ohälsa. En del sjuksköterskor upplevde att det var svårt att bemöta och vårda dessa 

patienter. Det kunde handla om att patienterna tog extra mycket energi från personalen och 

ökade arbetsbördan. Vissa sjuksköterskor upplevde även att dessa patienter behövde mer tid 

och information än andra, vilket kunde resultera i ett dåligt tålamod hos sjuksköterskorna. 

Personliga erfarenheter visades även kunna ha negativ påverkan på upplevelsen av vårdandet. 

 

Suicidbeteende tycker jag är jobbigare. Också mycket pga personliga erfarenheter 

som gör att jag blir illa berörd av dessa patienter. Kvinna, 30 år. 

 

Mötet med patienten kunde leda till att negativa känslor uppstod. Det kunde handla om 

osäkerhet och rädsla som gjorde att sjuksköterskan blev restriktiv i mötet och drog sig för att 

gå in till patienten. Ifall patienten upplevdes som jobbig kunde det ge upphov till frustration 

och maktlöshet hos sjuksköterskan, vilket kunde leda till att sjuksköterskan kände sig less på 

patienten. Dessa känslor kunde leda till ett behov av att prata av sig. Sjuksköterskor upplevde 

dock att det var en fin balans mellan behovet av att prata av sig och att tala illa om patienten. 

Det fanns även några sjuksköterskor som upplevde att den psykiska ohälsan inte skulle 

prioriteras inom somatiken samt att dessa patienter borde vårdas inom psykiatrin i så stor 

utsträckning som möjligt. 

 

Det framkom även att vissa beteenden hos patienterna upplevdes som särskilt problematiska 

av sjuksköterskorna. Då patienterna uppvisade aggressivt beteende kunde det leda till rädsla 

och osäkerhet hos sjuksköterskorna och en känsla av att behöva skydda sig själva och andra 

patienter. Ifall patienten uppvisade ett manipulativt beteende kunde det leda till att personalen 

fick olika beskrivningar från patienten vilket kunde påverka anamnesupptagningen.  

 

Osäkerhet i anamnes-insamling då det i vissa fall kan vara svårt att avgöra vad som 

är sanning. Ex borderline o anorexi som kan vara mycket övertalande och 

manipulerande i sin kommunikation med andra människor. I vissa fall kan anamnesen 

skilja sig mellan olika kollegor då olika versioner framförts. Kvinna, 24 år. 

 

Manipulativt beteende hos patienten kunde även orsaka att det uppstod en splittring i 

personalgruppen. 

 

Däremot har det varit svårt att veta hur man ska förhålla sig och bemöta patienten på 

bästa sätt när den har haft någon personlighetsförändring och varit oerhört 

manipulativ. Personalen spelas ut mot varandra, några blir försvarsadvokater för 

patienten medan andra inte “tål” patienten. Det är knepigt. Kvinna, 29 år. 

 

Sjuksköterskor upplevde det även besvärligt ifall patienten i sin psykiska ohälsa var 

misstänksam mot olika behandlingar, eller inte förstod varför vissa utredningar eller 

behandlingar skulle utföras. Beteenden som beskrevs som problematiska kunde leda till att 

sjuksköterskorna upplevde patienten som opålitlig, de upplevde även att andra patienter kunde 
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bli påverkade. Det kunde både handla om att de blev störda av utåtagerande beteenden samt 

att de fick mindre tid med sjuksköterskan då patienten med psykisk ohälsa krävde extra tid. 

 

En annan sak som framkom var att sjuksköterskorna upplevde att medicinjusteringar orsakade 

av den somatiska ohälsan kunde förvärra patientens psykiska ohälsa.  

 

Ofta är ju psykiskt sjuka patienter bra välinställda på sina mediciner så deras 

problem kanske inte ens märks. Samtidigt som deras nytillkomna somatiska problem 

kan göra att medicinjusteringar måste göras och då gör att deras psykiska balans 

rubbas. Kvinna, 23 år. 

 

Hinder för en god vård 

Det framkom av analysen att det fanns en välvilja bland sjuksköterskorna men att de ofta 

kände sig otillräckliga eller inte hade förutsättningarna för att kunna ge en så god vård som 

möjligt. De största orsakerna till detta beskrev de som tidsbrist, kunskapsbrist och brister i 

arbetsmiljön.  

 

Tidsbrist 

Sjuksköterskorna beskrev tidsbrist som ett hinder för vårdandet. Tidsbristen kunde orsakas av 

ett högt arbetstempo, låg bemanning och många patienter per sjuksköterska, vilket skapade 

stress hos sjuksköterskorna. Den somatiska hälsan var tvungen att prioriteras vilket ledde till 

att patienternas psykiska hälsa inte fick den tid som behövdes. Några sjuksköterskor upplevde 

även att dessa patienter hade ett större behov av kontinuitet men att de inte hade möjlighet att 

tillgodose detta på bästa sätt. 

 

Tidsbristen påverkade inte bara sjuksköterskans tid med patienten utan även sjuksköterskan 

själv emotionellt. Känslor som kunde uppstå var besvikelse över att inte hinna sitta ner med 

patienten, hjälplöshet och otillräcklighet.  

 

Vi som jobbar här hinner tyvärr inte stanna till o bara finnas för dem. // Man som 

sjuksköterska blir helt hjälplös för tiden bara springer iväg o man hinner inte prata 

eller försöka övertala pat till behandlingen. Kvinna, 31 år  

 

Stress och ett dåligt tålamod hos sjuksköterskan kunde leda till att patienterna upplevdes som 

 jobbiga då de krävde extra tid och sjuksköterskan kunde tappa humöret. Allt detta drabbade 

även patienten som fick mindre tid med sjuksköterskorna och blev orolig på grund av det 

höga tempot. 

 

Bristande kunskap och erfarenhet 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap eller 

erfarenhet för att kunna bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa på bästa sätt. 

Kunskapsbristen kunde leda till svårigheter i kommunikationen med patienterna. Det kunde 

handla om att sjuksköterskorna upplevde det svårt att prata om psykisk ohälsa med patienten 

eller att de upplevde det svårt att bemöta vissa frågor eller påståenden från patienten. 
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Jag upplever också att min kunskap inom psykiska sjukdomar är för dålig för att jag 

ska  veta hur jag ska bemöta frågor som tex ”jag är avlyssnad av ryssar”, ”jag har ett 

chip som är inplanterat i min hjärna” osv. Vad ska man säga? Kvinna, 26 år. 

 

Kunskapsbristen kunde leda till känslor av osäkerhet, rädsla och hjälplöshet hos 

sjuksköterskorna. De kunde också känna sig otillräckliga och känna en överdriven försiktighet 

i mötet med patienten. En del sjuksköterskor tyckte sig ha en viss kunskap som i de flesta fall 

då baserade sig på tidigare erfarenheter inom vården eller en allmän kunskap om bemötande. 

Andra sjuksköterskor förlitade sig på sin kunskap om somatisk ohälsa och några få tyckte sig 

inte ha behov av kunskap om psykisk ohälsa då de inte hade intresset. 

 

… Jag är inte heller intresserad av dessa diagnoser, därav val av somatisk sjukvård! 

Kvinna, 49 år 

 

Brister i den fysiska sjukhusmiljön 

Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att sjukhusmiljön inte var optimal för att vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Den fysiska miljön nämndes som ett hinder med stora 

patientsalar och få enkelrum, vilket kunde skapa en oro för patienterna. Dessa brister skapade 

känslor av frustration och maktlöshet vilket även förstärktes av att sjuksköterskorna upplevde 

att de inte fick tillräckligt med stöd i vårdandet. 

 

Brister i samarbetet med psykiatrin 

Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet med psykiatrin fungerade bristfälligt och behövde 

förbättras påtagligt för att säkerställa en god vård för patienterna. Bland annat framhölls att 

det var svårt att få stöd och snabba konsultationer från psykiatrin samt att sjuksköterskorna 

upplevde att psykiatrin inte verkade ha förståelse för deras situation gällande otillräcklig 

kunskap, erfarenhet och förutsättningar att bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa. 

Det fanns även en uppfattning att psykiatrin var ovilliga att vårda somatiska åkommor. 

 

Känns som om psykiatrin vägrar ta i en patient som har minsta lilla somatiska 

åkomma. Och jag kan tänka mig att psykiatrin känner likadant. Kvinna, 26 år. 

 

Faktorer som kan underlätta bemötandet och vårdandet 

Det framkom flera förslag på åtgärder som kunde underlätta eller förbättra bemötandet och 

vården av patienter med psykisk ohälsa. Dessa åtgärder kunde antingen utföras av 

sjuksköterskan själv, utföras gemensamt i arbetsgruppen eller var förslag på saker som de 

önskade mer av. 

 

Vad sjuksköterskan kan göra själv 

Flera sjuksköterskor menade att vårdandet underlättas om arbetet utförs professionellt genom 

att se varje patient som en unik individ som ska bemötas med respekt och de underströk 

vikten av att få varje patient att känna sig trygg och delaktig i sin vård. Detta kan 

åstadkommas exempelvis genom att sjuksköterskan tar sig lite extra tid med patienten och 

lyssnar på vad denne har att berätta. 

 

Vad gäller beteenden hos patienterna som upplevs som problematiska menade 

sjuksköterskorna att det var viktigt att inte ta det personligt utan att försöka se objektivt på 
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situationen och reflektera över vad som kan ligga bakom beteendet. Det framkom även tips 

om att sätta upp gränser för vad som är acceptabelt beteende från patienten, både mentalt och 

fysiskt, samt undvika att gå in i diskussioner med patienten 

 

Det är dock viktigt att tänka att det oftast är deras sjukdom som gör att de kanske 

säger något opassande eller liknande. Man får inte ta det personligt. Man måste 

stanna upp och kanske ta lite extra tid för att lyssna och vinna deras förtroende, innan 

allt går lättare. Kvinna, 23 år. 

 

Några sjuksköterskor såg anhöriga och vårdare från psykiatrin som en tillgång, då dessa 

kunde ge viktig information och tips som kunde underlätta bemötandet och vårdandet av 

patienten. De ansåg att denna resurs bättre behöver tas tillvara och att anhöriga bör ses som en 

tillgång. En sjuksköterska kom även med förslaget att läsa på själv inför mötet med patienter 

med psykisk ohälsa, för att repetera sin kunskap om just den psykiska ohälsan. 

 

Vad arbetsgruppen kan tänka på 

En bra sammanhållning och en öppen kommunikation i arbetsgruppen framhölls av flera 

sjuksköterskor som en styrka i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Detta kunde 

förebygga och underlätta eventuella problemsituationer genom att sjuksköterskorna 

reflekterade och diskuterade med varandra samtidigt som de uppdaterade varandra om 

patientens situation och specifika behov. Det fanns även förslag på att diskutera kring 

påhittade eller tidigare patientfall i arbetsgruppen, för att på så sätt få fram gemensamma 

förhållningssätt och tydliga rutiner. 

 

Att bli bättre på att använda övriga yrkesgrupper som psykosocial resurs och kurator framkom 

som förslag på förbättringar. Även att bli bättre på att använda psykkonsult för 

läkemedelsinställningar, för att undvika interaktioner eller komplikationer orsakade av 

läkemedel. Slutligen framkom ett önskemål om att sjuksköterskor bör bli bättre på att 

tydligare beskriva patientens svårigheter och behov i journalen så att viktig information om 

patienten finns tillgänglig för alla involverade i dennes vård. 

 

Tydligare bild i journalen angående deras problematik. Vi behöver inte se psykiatrins 

journal. Men det kunde ju finnas lite som när vi kommunicerar med varandra - som ett 

uppdaterarat status. Kvinna, 31 år. 

 

Vad sjuksköterskor önskar mer av 

Vissa av sjuksköterskorna menade att de inte var tillräckligt förberedda på att möta patienter 

med psykisk ohälsa inom somatiken då utbildningen till sjuksköterska inte försett dem med 

tillräcklig kunskap inom detta område. De menade därmed att utbildningen om psykisk ohälsa 

på sjuksköterskeprogrammet borde fördjupas då den i nuläget upplevdes som ytlig. Det fanns 

också en önskan om ökat fokus på bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. 

 

Sjuksköterskorna önskade mer kunskap om psykisk ohälsa genom arbetet. Förslagsvis i form 

av utbildning, både heldagar och halvdagar, eller föreläsningar. Flera förslag inkom om att 

somatiken och psykiatrin kunde hålla föreläsningar för varandra, för att därmed öka 

kunskapen och förståelsen dem emellan. 
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Även att somatiken och psykiatrin höll i föreläsningar och utbildningar för varandra. 

Det hade nog minskat osäkerheten. Kvinna, 26 år 

 

Flera sjuksköterskor uttryckte en önskan om närmare samarbete med psykiatrin. Det framkom 

att sjuksköterskorna såg det som positivt när patienterna hade vårdare från psykiatrin med sig 

på den somatiska vårdavdelningen. Vårdaren fungerade då både som en trygghet för patienten 

och som ett stöd för sjuksköterskorna. Det fanns en önskan om mer stöd från psykiatrin, t. ex. 

i form av en kontaktperson som hade rätt kompetens, eller att det fanns en sjuksköterska med 

specialistutbildning inom psykiatri som arbetade på avdelningen. 

 

Det fanns även en önskan om att få mer handledning, framför allt vid patientfall som 

upplevdes som problematiska. Det fanns en förhoppning om att handledningen kunde ge 

konkreta tips eller verktyg, t. ex. i form av samtalstekniker, för att underlätta bemötandet och 

vården av patienterna. 

 

Några sjuksköterskor betonade vikten av att förbättra arbetsmiljön. Det fanns en önskan om 

mer personal, men det fanns också förslag på att ha färre patienter per sjuksköterska eller att 

det skulle kunna finnas möjlighet till vak vid en tidskrävande patient med psykisk ohälsa. Det 

framkom också ett behov av fler psykosociala resurser och en bättre fysisk miljö i form av fler 

enkelrum. 

 

 

DISKUSSION 

  

Metoddiskussion 

Design 

Studien byggde på en kvalitativ metod men hade ändå inslag av kvantitativ metod, då 

bakgrundsfrågor som rörde exempelvis ålder och antal verksamma år som sjuksköterska är 

kvantitativa variabler (Ejlertsson, 2012). Därför var den kvantitativa designen nödvändig för 

att kunna analysera dessa variabler. Då dessa kvantitativa inslag endast var begränsade till 

bakgrundsdatan och inte inverkade på insamlandet och analysen av huvudmaterialet till 

studien, kan studien trots detta inslag anses som kvalitativ. Polit och Beck (2012) menar att en 

rent kvantitativ metod bygger på att kvantifiera data och arbetar således med siffror och ”hård, 

objektiv data”(ibid.). Då betingelser som känslor och upplevelser är svåra att kvantifiera och 

då kan leda till missvisande och otydlig data, är en kvantitativ metod inte lämplig för en studie 

som denna. Det är däremot en kvalitativ metod, som fokuserar på så kallade ”mjuka” data, 

som exempelvis upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). Därav valet att använda sig av en 

kvalitativ metod. 

 

Vid kvalitativa studier kan ansatsen både vara deduktiv och induktiv, beroende på vilket syfte 

och vilka frågeställningar studien har, även om den induktiva ansatsen är vanligast (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Om studien hade utgått från en hypotes att sjuksköterskor upplever 

svårigheter i mötet med patienter med psykisk ohälsa och syftet varit att undersöka om dessa 

svårigheter återfanns i sjuksköterskepopulationen, hade en deduktiv ansats varit lämpligast. I 

föreliggande studie var dock syftet att undersöka hur sjuksköterskor upplevde att bemöta och 

vårda patienter med psykisk ohälsa ur ett förutsättningslöst perspektiv, där flera olika aspekter 

hade möjlighet att framträda. Därför var en induktiv ansats lämplig (ibid.).  
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Urval och urvalsförfarande 

För att hitta informanter till studien användes bekvämlighetsurval och konsekutivt urval. 

Dessa båda urvalsförfarande har både brister och fördelar. Genom att använda ett 

bekvämlighetsurval för att hitta sjukhusen kan det ha minskat överförbarheten av resultatet då 

det inte är säkert att just de två valda sjukhusen är representativa för den aktuella 

populationen, d.v.s. sjuksköterskor på somatiska vårdavdelningar i södra Sverige (Polit & 

Beck, 2012). För att sedan hitta sjuksköterskor till studien användes istället konsekutivt urval, 

vilket enligt Polit och Beck (2012) anses som bättre än bekvämlighetsurval. Denna 

urvalsmetod innebär att alla sjuksköterskor som arbetade på de aktuella avdelningarna under 

tiden formulären var ute hade en likvärdig möjlighet att göra sin röst hörd och skriva ner sina 

upplevelser, vilket var anledningen till att denna metod användes. Samtidigt finns det en 

nackdel med denna urvalsmetod, då endast de sjuksköterskor som hade ett intresse av att 

svara fyllde i formulären. Det skulle möjligen kunna innebära att främst sjuksköterskor som 

upplevde att det fanns problem valde att medverka, vilket kan ha påverkat att resultatet bestod 

av övervägande negativa upplevelser. 

 

Geriatriska avdelningar exkluderades ur studien, då demens inte ingick i definitionen av 

psykisk ohälsa. I efterhand konstaterades att detta var ett felaktigt beslut, då äldre kan lida av 

olika former av psykisk ohälsa, som depression och psykossjukdomar, på samma sätt som 

övriga åldersgrupper. Därför borde även dessa avdelningar ha inkluderats och tillfrågats om 

medverkan i studien. 

 

Val av formulär istället för intervju 

Vid en kvalitativ studie där syftet är att undersöka individers subjektiva upplevelser är 

intervju en metod att föredra, då detta kan ge en djup inblick och förståelse för en individs 

upplevelser (Polit & Beck, 2012). Trots att intervjumetoden har flera fördelar, så valdes i 

denna studie istället en metod som är mindre vanlig vid kvalitativa studier, nämligen 

frågeformulär. Anledningen till detta är flera. 

 

Vid kvalitativa studier är forskaren involverad i datainsamlingen (Polit & Beck, 2012) och 

kan därför påverka informanterna och således även i längden studiens resultat genom sin 

närvaro. Detta är fallet vid intervjuer, då utförandet kan variera beroende på forskarens 

dagsform och erfarenhet, som utvecklas mellan de olika intervjutillfällena (Graneheim & 

Lundman, 2004). Informanterna kan även påverkas av forskarens sätt att uppträda och 

formulera frågorna. Oavsiktligt ledande följdfrågor kan exempelvis påverka informanten i en 

viss riktning. Detta innebär att datainsamlingen kan skilja sig åt från gång till gång och då 

påverka den data som samlas in (Polit & Beck, 2012). Vid användning av frågeformulär kan 

detta till viss del undvikas. Forskaren skapar en distans till informanterna genom att inte 

närvara vid själva ifyllandet av formuläret. På så sätt påverkas inte informanten på samma sätt 

av forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Formulären medför även att all 

datainsamling sker på samma sätt, till skillnad mot intervjuer, vilket kan öka studiens 

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuer innebär även en maktposition, då det 

är intervjuaren som har kontroll över och dirigerar samtalet. Detta kan i vissa fall leda till att 

informanten påverkas negativt och därför undanhåller viktig informantion (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vid användning av formulär kan detta anses undvikas till viss del, då 

forskaren inte är närvarande vid ifyllandet.  

 

Den främsta anledningen till valet av formulär var dock en önskan om att nå ut till fler 

sjuksköterskor. Studiens genomförande skedde under en begränsad tid och innebar att om 
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intervjuer valts så hade antalet informanter tvingats begränsas då det annars hade resulterat i 

ett övermäktig mängd data (Polit & Beck, 2012). Användning av frågeformulär innebar en 

möjlighet att nå ut till fler informanter, vilket kan ha resulterat i en större svarsbredd och 

större variation av upplevelser och åsikter. Polit och Beck (2012) menar att det vid 

användandet av formulär även finns möjligheten att erbjuda informanterna anonymitet, något 

som inte är möjligt vid intervjustudier. Denna anonymitet kan även föra med sig att 

informanterna känner sig bekvämare med att svara sanningsenligt på frågor som kan handla 

om negativa erfarenheter eller uppfattningar (ibid).  

 

Användandet av formulär istället för intervju kan även innebära nackdelar. Vid en intervju har 

informanten möjlighet att fråga om det är någon fråga som upplevs som svår att förstå (Polit 

& Beck, 2012). Det finns även en möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor som kan 

fördjupa de svar som ges. Slutligen så kan dialogen mellan intervjuare och informant leda till 

att informanten kommer på ytterligare saker som denne kanske inte skulle tänkt på annars, 

vilket ytterligare kan ge större djup och nyanser till resultatet. Dessa faktorer är inte möjliga 

att uppnå med ett formulär, då dialogen saknas (ibid). Det kan därför vara bra att fundera över 

hur resultatet hade kunnat skilja sig åt om intervjuer valts istället för formulär. Det hade 

kanske blivit mindre bredd i resultatet, men samtidigt större djup och förståelse för 

sjuksköterskornas situation.  

  

Utformning av formulär och missivbrev 

Formuläret som användes till datainsamlingen var konstruerat av författarna till studien. Vid 

utformningen användes Trost (2012) och Ejlertsson (2014) som stöd vad gällde utformning 

och språk av både formulär och missivbrev. Även om detta kan ha medfört att formuläret blev 

användbart och relevant till studiens syfte så kan formulärets giltighet ha påverkats negativt 

av författarnas obefintliga erfarenhet. 

 

Bakgrundsfrågorna som användes valdes utifrån en uppfattning om vad som kunde vara 

intressant och relevant att veta om informanterna. De öppna frågorna konstruerades helt 

utifrån det uppställda syftet och forskningsfrågorna. Att välja redan etablerade frågor från 

tidigare studier hade kunnat stärka formulärets giltighet, men då inga passande frågor till just 

den här studien kunde hittas valde författarna att konstruera egna från grunden. De 

tankegångar som låg till grund för utformningen av frågorna var att de skulle vara tillräckligt 

öppna för att fånga in olika uppfattningar, och samtidigt så tydliga att de inte kunde 

missuppfattas, utan att för den delen bli ledande. Det fanns även en tanke om att begränsa 

antalet frågor för att formuläret inte skulle kännas för omfattande och omständigt för 

informanterna och därmed bli mer inbjudande att fylla i. 

 

Det diskuterades om hur granskningen av formulär och missivbrev skulle gå till. Först var det 

tänkt att genomföra en pilotstudie, där granskningsgruppen även skulle svara på själva 

frågorna. Det ändrades sedan till en granskning, då anonymiteten var ett viktigt inslag i 

utförandet av studien och det kunde inte garanteras vid en pilotstudie, eftersom 

granskningsgruppens medlemmar var kända för författarna. På grund av detta hade inte heller 

den data som en pilotstudie resulterat i kunnat tillföras studiens resultat, då denna inte 

utfördes på samma premisser som den riktiga studien. Om en pilotstudie hade utförts hade 

författarna fått mer information om hur tydliga frågorna i formuläret var vad gällde 

tillförlitligheten. Då detta inte undersöktes innan studien fanns då en risk att svaren från de 

olika formulären inte skulle vara likvärdiga, vilket hade kunnat försvåra sammanställningen 

av resultatet. Vid genomgången av de insamlade formulären i slutet av själva studien visade 
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det sig dock att alla informanter svarat på liknande sätt, vilket kan stärka formulärets 

tillförlitlighet. 

 

Insamling av formulär och studiens överförbarhet 

Kuverten med de ifyllda formulären placerades i uppsamlingskorgar på anvisad plats ute på 

vårdavdelningarna. Uppsamlingskorgarna som användes såg likadana ut för varje avdelning 

och var öppna korgar, utan lock. Genom att använda likadana korgar gav det alla avdelningar 

samma förutsättningar, vilket var något som författarna strävade efter. En eventuell nackdel 

kan vara att korgarna var öppna. Vem som helst hade kunnat komma åt kuverten, öppna dem 

och därmed komma åt informationen. Detta kan eventuellt ha påverkat informanternas vilja 

att medverka i studien negativt, om de kände att deras svar kunde vara åtkomliga för 

obehöriga. Hade i stället en låda med låst lock används, så hade säkerheten kring hanteringen 

av formulären blivit bättre. Kanske hade detta resulterat i fler ifyllda formulär.   

 

Författarna lämnade och hämtade formulären personligen ute på avdelningarna. Detta gjordes 

för att öka chansen för att fler sjuksköterskor skulle vilja medverka, baserat på en uppfattning 

att ju mindre arbete informanterna själva behövde lägga ner på undersökningen, desto fler 

skulle vilja medverka. 

 

Av de 101 formulär som lämnades ut på avdelningarna fylldes 30 i, vilket innebär en relativt 

låg svarsfrekvens. En gräns på minst 20 formulär hade med hjälp av handledaren satts upp 

innan studien och då detta uppfylldes ansågs antalet svar som tillräckliga. Överförbarheten 

kan dock ha påverkats negativt av den låga svarsfrekvensen och valet av urvalsmetoder, då 

det fanns en risk att urvalet inte var representativt. Samtidigt var de svar som inkom så 

varierande till sitt innehåll att en viss överförbarhet ändå kan anses finnas.   

 

Att endast kvinnor besvarade formulären minskar studiens överförbarhet då det även finns 

män som arbetar som sjuksköterskor och resultatet inte automatiskt kan överföras till dem. 

Då 90% av sjuksköterskorna i Sverige består av kvinnor, kan detta vara en bidragande 

förklaring till att endast kvinnor besvarade frågeformulären (Statistiska centralbyrån, 2015). 

Det är svårt att avgöra om resultatet hade sett annorlunda ut ifall även manliga sjuksköterskor 

hade bidragit med sina upplevelser. Förutom att alla informanter var kvinnor så var det en stor 

variation bland informanterna vad gällde ålder och arbetserfarenhet, vilket i sig ökar 

överförbarheten. 

 

Etiska frågeställningar 

Studien ämnade att följa Helsingforsdeklarationen (2013) vad gällde etiska ställningstagande. 

Detta kunde uppfyllas vad gällde frivilligt deltagande, adekvat information samt anonymitet. 

Däremot så har alla individer som deltar i en studie även rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan utan att behöva uppge orsak (ibid.). Detta försvåras dock vid anonyma formulär, 

då en inlämnad enkät inte kan kopplas till en enskild informant och sedan avlägsnas från 

studien. Rätten att avbryta sitt deltagande blir därför vid denna typ av studie begränsad till 

tiden innan formuläret lämnas in. Information om att ett inlämnat formulär innebar automatisk 

medverkan i studien lämnades till sjuksköterskorna med det medföljande missivbrevet. Dock 

hade informationen kunnat förtydligats ytterligare för att undvika missförstånd om vad som 

gällde för medverkan. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en variation av attityder och upplevelser i 

mötet med patienter med psykisk ohälsa. Flera positiva aspekter framkom, men det var trots 

allt de negativa upplevelserna som var övervägande. En anledning till detta kan vara, som 

sjuksköterskorna påtalade, att det fanns brister i vården orsakade av bland annat brist på 

kunskap och tid samt ett bristande samarbete med psykiatrin.    

 

Flera av de negativa attityder och upplevelser som framkom i resultatet kan även ses i tidigare 

forskning, bl.a. känslor av rädsla och osäkerhet i mötet med patienterna och en upplevelse av 

att det var svårt att bemöta och vårda dem (Kaufman et al., 2012; Plant & White, 2013; 

Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). Förutfattade 

meningar om psykisk ohälsa som associerades till besvärligt beteende samt en uppfattning om 

att dessa patienter borde vårdas inom psykiatrin i större utsträckning var även uppfattningar 

som framkommit i tidigare studier (Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek 

& Clingerman, 2012). 

 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev att vissa patienter med psykisk ohälsa kunde uppvisa 

beteenden som upplevdes som problematiska. Dessa beteenden kunde påverka övriga 

patienter negativt samt skapa splittring i personalgruppen och försvåra anamnesinsamling och 

behandling. Dessa uppfattningar kunde även ses i andra studier, där manipulativt och 

aggressivt beteende var de som sågs som mest problematiska (Kaufman et al., 2012; 

MacNeela et al., 2012; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). 

 

Negativa attityder och föreställningar kan som resultatet visade även ge upphov till att 

patienten anses som opålitlig och blir misstrodd av sjuksköterskorna. Detta kan jämföras med 

studien av McCabe och Leas (2008), där patienter hade en uppfattning om att personalen 

misstrodde dem. Då sjuksköterskor upplever problem i mötet med patienten som kan leda till 

negativa känslor och ett restriktivt uppträdande, kommer det oundvikligen även att påverka 

patienten negativt. 

 

Vårdvetenskapen är en viktig del av sjuksköterskans profession och som tidigare nämnts så 

betonar den vikten av att patienten och dennes livsvärld är i fokus för vårdandet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). De svårigheter vad gäller bemötande och vårdande som belysts både i denna 

och tidigare studier innebär ett hinder för sjuksköterskan att utföra ett vårdvetenskapligt 

vårdande. För att få tillgång till patientens livsvärld behöver sjuksköterskan enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) kunna skapa ett vårdande möte med patienten och ta del av dennes 

berättelse. Osäkerhet och rädsla kan, som resultatet visar, leda till att sjuksköterskan undviker 

patienten. Detta kan dels omöjliggöra att ett vårdande möte äger rum, dels kan det leda till att 

patienten upplever sig vara osynlig och illa omtyckt av sjuksköterskorna. Detta kan både 

resultera i ett vårdlidande för patienten och även försämra patientens psykiska hälsa (ibid.). 

 

Om sjuksköterskan hyser fördomar mot patienten och låter sin förförståelse styra, kan det  

innebära att sjuksköterskan inte tar till sig det patienten har att berätta, vilket leder till att 

patientens livsvärld förblir dold (Dahlberg & Segesten, 2010). Då livsvärlden är en central del 

av individen medför detta att viktig information om patientens välmående och behov förbises, 

vilket kan leda till att patienten inte får tillgång till en för denne nödvändig vård. Som 

beskrivits i bakgrunden är detta ett uppmärksammat problem som kan leda till försämrad 
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hälsa, ökad risk för komplikationer och för tidig död hos patienter med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d) 

 

På grund av dessa risker för patientens hälsa och välmående är det av vikt att undersöka vad 

de svårigheter som sjuksköterskorna upplever beror på och hur de kan åtgärdas. Detta för att 

säkerställa att patienterna kan erbjudas en god och individanpassad vård med respekt för 

patienten som en helhet.  

 

Sjuksköterskorna i studien uppgav att flera av de problem och svårigheter som de upplevde 

berodde på bristande kunskap och erfarenhet. Detta var åsikter som återkom i ett flertal andra 

studier (Goode, Melby & Ryan, 2014; Plant & White, 2013; Poggenpoel et al., 2011; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Waidman, Marcon, Pandini, Bessa & Paiano, 2012; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Dahlberg och Segesten (2010) menar att bristande kunskap ofta är en 

orsak till att vårdlidande uppstår. De menar vidare att det är sjuksköterskans ansvar att med 

hjälp av sin kunskap att se till så mötet blir vårdande (ibid.). Saknar då sjuksköterskan rätt 

kunskap blir det svårt att säkerställa en god vård. Kan då en ökad kunskap och erfarenhet av 

psykisk ohälsa bidra till bättre attityder och att vården av patienterna underlättas? Tidigare 

studier har visat att sjuksköterskor med erfarenhet av psykisk ohälsa har en positivare attityd 

till patienterna (Björkman et al., 2008; Reed & Fitzgerald, 2005). Detta var även något som 

framkom i resultatet av denna studie, där personliga erfarenheter av psykisk ohälsa i 

privatlivet kunde underlätta bemötandet och vården. Detta konstateras även i studien av 

Mårtensson, Jacobsson och Engström (2014). 

 

Samtidigt är bilden mer komplicerad än så. I resultatet framkom en uppfattning om att 

personliga erfarenheter av psykisk ohälsa även kunde bidra till att försvåra vårdandet. Att 

erfarenhet och kunskap per automatik inte leder till mer positiva attityder och uppfattningar 

framkom även i en annan studie, som visade att sjuksköterskor med både erfarenhet och 

utbildning inom psykiatri kunde hysa fördomar mot patienter med psykisk ohälsa (Linden & 

Kavanagh, 2012). Studien fann inte heller någon skillnad i attityder mellan studenter och 

legitimerade sjuksköterskor inom psykiatrin (ibid). 

 

Kanske handlar det även om vilken grundinställning och människosyn sjuksköterskan har. I 

resultatet framkom att flera av de positiva inställningar som framfördes handlade om en 

uppfattning om alla individers lika värde, oavsett diagnos. Om att alla patienter skulle 

behandlas med respekt och bemötas utifrån deras individuella förutsättningar. Flera 

sjuksköterskor i studien menade att vården underlättades genom att sjuksköterskan hade ett 

professionellt förhållningssätt. Detta inkluderade enligt sjuksköterskorna, förutom det ovan 

nämnda, att se objektivt på beteenden och situationer som kunde upplevas som problematiska, 

samt att använda sig av aktiv reflektion i arbetet med patienterna. Dahlberg och Segesten 

(2012) beskriver vikten av reflektion och menar att avsaknad av reflektion kan leda till ett 

onödigt vårdlidande för patienten. Ett professionellt förhållningssätt och en öppen attityd där 

varje individ ses som unik är viktiga förutsättningar för att kunna skapa ett vårdande möte, 

vilket är en grundläggande faktor i säkerställandet av en god och säker vård för patienten. 

Därför är det av största vikt att sjuksköterskan reflekterar över vilken inställning hon/han har 

till patienten (ibid.).  

 

Det går dock inte att bortse från att kunskap baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet är 

ett viktigt inslag i säkerställandet av en god vård. En åsikt som framfördes av 

sjuksköterskorna i studien var att mer kunskap om psykisk ohälsa borde ges redan under 
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grundutbildningen till sjuksköterska, då flera av sjuksköterskorna upplevde att utbildningen 

inte förberett dem tillräckligt. Detta kan jämföras med en studie från 2009, där Socialstyrelsen 

riktar kritik mot att psykiatriundervisningen på sjuksköterskeprogrammen inte lever upp till 

vårdens behov. Bland annat så skiljer sig undervisningen åt mellan olika lärosäten och vid 

flera av dem har psykiatriundervisningen minskat, trots ökad satsning på psykiatri inom 

vården. Då studier samtidigt visar att praktik och kontakt med patienter och anhöriga i form 

av föreläsningar om psykisk ohälsa är viktiga inslag för att minska negativa attityder och 

fördomar hos studenter (Buhler & Karimi, 2008; Romem, Anson, Kanat-Maymon & Moisa, 

2008), är det viktigt att de olika högskolorna kan erbjuda en god och adekvat utbildning inom 

psykiatri.   

 

Sjuksköterskorna efterfrågade även ökad kunskap i form av utbildningar eller föreläsningar 

ute på arbetsplatsen. Om detta kan underlätta vårdandet av patienter med psykisk ohälsa och 

förändra attityder och förutfattade meningar, så bör det erbjudas. Detta då problem orsakade 

av kunskapsbrist och fördomar, som tidigare nämnts, kan leda till sämre vård för patienten 

och ett ökat lidande i form av vårdlidande. Samtidigt är det viktigt att fundera på hur 

kunskapen ska förmedlas, så att sjuksköterskorna kan ta till sig informationen på bästa sätt.  

 

En tidigare studie har visat att föreläsningar som fokuserar på personliga erfarenheter av 

patienter eller anhöriga och som även inkluderar faktakunskaper, ger större utfall vad gäller 

kunskap och attitydförändringar än rent faktabaserade föreläsningar (Clemet et. al., 2012). 

Studien visade även att dessa föreläsningar kunde visas med hjälp av DVD-filmer och då leda 

till likartade förändringar hos sjuksköterskorna som när föreläsningen utfördes live. Detta är 

ett intressant fynd som kan vara av värde, då DVD-filmer kan vara lättare att få tillgång till än 

att organisera en föreläsning (ibid.).  

 

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde även att det fanns andra hinder för att ge en god 

vård, som inte berodde på bristande kunskap eller erfarenhet. Ett av dessa hinder som återkom 

var tidsbrist, något som även sjuksköterskor i andra studier påtalat (Goode et al., 2014; 

Kaufman et al., 2012; Poggenpoel et al., 2011). Vissa av sjuksköterskorna menade att 

patienter med psykisk ohälsa kunde behöva mer information om bl.a. behandling, samt att de 

ofta behövde mer tid att prata, vilket inte var möjligt p.g.a. tidsbristen. Detta kan jämföras 

med att patienter i en tidigare studie beskrev hur de inte fick tillräckligt med information och 

att personalen inte tog sig tid att lyssna på dem (Kaufman et al., 2012). Som sjuksköterska bör 

man se till varje individs livsvärld och bemöta dem genom ett öppet och följsamt 

förhållnigssätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Om en patient känner att sjuksköterskan inte 

lyssnar eller upplever sig ha fått otillräcklig information kan patienten uppleva ett vårdlidande 

på grund av att sjuksköterskan inte lyckats skapa ett vårdande möte där hon/han bemött 

patienten på ett värdigt sätt (ibid.).  

 

Tidsbristen kan även kopplas till låg bemanning, samt att varje sjuksköterska har ansvar för 

många patienter, vilket kan utgöra ett problem vid arbetet med patienter som behöver mycket 

tid. Den låga bemanningen kan även ha samband med uppfattningen om att patienterna inte 

kan få den kontinuitet som de upplevs behöva. Som beskrivits i bakgrunden kan patienter med 

psykisk ohälsa uppleva att kontinuitet i mötet med vården är viktigt (Lester et al., 2005), 

varför detta utgör ett problem. Även studien av Kaufman et al. (2012) såg bristande 

kontinuitet som ett hinder för att kunna ge en god vård till dessa patienter. Några 

sjuksköterskor i den här studien hade som önskemål att sjuksköterskor som ansvarar för 

patienter med psykisk ohälsa som kräver extra tid ska ha färre patienter att ansvara för, eller 
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att det finns en möjlighet att sätta in extra personal. Kanske kan detta vara en åtgärd som kan 

minska den upplevda tidsbristen och även tillgodose patientens behov av kontinuitet, så att 

patientens livsvärld kan få möjlighet att framträda? 

 

Slutligen så har tidigare studier visat att sjuksköterskor kan sakna kunskap om att de kan få 

hjälp av psykiatrin vid behov (Sharrock & Happell, 2006; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Detta var dock inget som framkom av denna studies resultat. Dock ansåg sjuksköterskorna att 

samarbetet med psykiatrin var bristfällig och utgjorde ett hinder för att hjälpa patienterna på 

bästa sätt, vilket även en studie av Kaufman et al. (2012) påtalat.  

 

Då det inte finns någon exakt skiljelinje mellan psyke och soma, och den fysiska hälsan kan 

påverka den psykiska och tvärt om, är det olyckligt att psykiatri och somatik inom sjukvården 

kan upplevas som åtskilda. Patienter med psykisk ohälsa som även drabbas av somatiska 

besvär är i många fall beroende av både den psykiatriska och den somatiska vården. För att 

säkerställa att vården blir patientsäker och att individen inte kommer i kläm är det därför av 

yttersta vikt att samarbetet mellan dessa två instanser fungerar. Flera av sjuksköterskorna 

önskade ett bättre samarbete för att kunna säkerställa en god vård åt patienten och ett av 

förslagen som framfördes var en önskan om att en sjuksköterska med utbildning inom 

psykiatri skulle vara anknyten till avdelningen, eller eventuellt en kontaktperson inom 

psykiatrin. Denna önskan återfinns även i andra studier (Kaufman et al., 2012; Plant & White, 

2013; Poggenpoel et al., 2011). 

 

Slutsats 

Som framkom av studiens resultat kan sjuksköterskor uppvisa varierande attityder och 

upplevelser i mötet med patienter som lider av psykisk ohälsa. Några sjuksköterskor uppgav 

att det fanns en positiv attityd och att alla patienter hade ett lika värde, oavsett diagnos. Även 

positiva upplevelser framkom och där sjuksköterskorna trots hinder försökte göra vårdtiden så 

bra som möjlig för patienterna. Dock beskrevs även ett flertal problemområden och då dessa 

kan utgöra ett hinder för sjuksköterskan att skapa ett vårdande möte med patienten och få 

tillgång till dennes livsvärld, kan detta resultera i att patienten utsätts för ett ökat lidande. 

Därför är det viktigt att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra och 

underlätta för sjuksköterskorna att bemöta och vårda dessa patienter, för att säkerställa en så 

god vård som möjligt. Flera förslag på åtgärder gavs av informanterna i studien, där två av de 

mest framträdande var en önskan om mer tillgång till kunskap och vidareutbildning samt ett 

ökat samarbete med psykiatrin. Dessa eller andra adekvata åtgärder, som exempelvis ökat 

fokus på psykisk ohälsa och bemötande inom sjuksköterskeutbildningen, bör därför utredas 

och erbjudas för att förbättra situationen för både sjuksköterskor och patienter. 

 

För att få en djupare inblick i hur sjuksköterskor upplever det att vårda denna patientgrupp 

behövs ytterligare forskning av kvalitativ art, främst i form av intervjustudier. Det kan även 

vara av intresse att undersöka om det finns någon skillnad i upplevelser vad gäller ålder och 

erfarenhet hos sjuksköterskorna. Då denna studie visar att sjuksköterskor upplever problem i 

mötet med patienterna, behövs det fler studier om vilka åtgärder som kan underlätta och 

förbättra vården av patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. 

 

 

 

 



 
 

REFERENSLISTA 

Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Augustinsson, S. (2012). Vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi. I M. Granskär & B.  

 

Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 15-26). 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Bédard, M., Gibbons, C., & Dubois, S. (2007). The needs of rural and urban young, middle-

aged and older adults with a serious mental illness. Canadian Journal Of Rural Medicine, 

12(3), 167-175. 

 

Björkman, T., Angelman, T., & Jönsson, M. (2008). Attitudes towards people with mental 

illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. 

Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 22(2), 170-177 8p. 

 

Borba, C. P., DePadilla, L., McCarty, F. A., von Esenwein, S. A., Druss, B. G., & Sterk, C. E. 

(2012). A Qualitative Study Examining the Perceived Barriers and Facilitators to Medical 

Healthcare Services among Women with a Serious Mental Illness. Women's Health Issues, 

22(2), e217-24 1p. doi:10.1016/j.whi.2011.10.001 

 

Buhler, A. V., & Karimi, R. M. (2008). Peer-Level Patient Presenters Decrease Pharmacy 

Students’ Social Distance From Patients With Schizophrenia and Clinical Depression. 

American Journal of Pharmaceutical Education, 72(5), 106. 

 

Clement, S., van Nieuwenhuizen, A., Kassam, A., Flach, C., Lazarus, A., de Castro, M.,  

 

McCrone, P., Norman, I., & Thornicroft, G. (2012). Filmed v. live social contact interventions 

to reduce stigma: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 201, 57–64. 

doi: 10.1192/bjp.bp.111.093120 

 

Crump, C., Sundquist, K., Winkleby, M. A., & Sundquist, J. (2013). Comorbidities and 

Mortality in Bipolar Disorder A Swedish National Cohort Study. JAMA Psychiatry, 70(9), 

931-939. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.1394. 

               

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Etikkommittén Sydost. (2015). Ansökan och blanketter. Hämtad 2015-10-07 från 

http://www.bth.se/hal/eksydost.nsf/sidor/e084d4bc55b19982c1257a86003d6764?OpenDocu

ment 

         

Försäkringskassan. (2015). Avslutade sjukfall: Sjukskrivningstid för avslutade sjukfall efter 

diagnos, 2005-. Hämtad 29 september, 2015, från Försäkringskassan, 



 
 

https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/sjuk/sjuk_rehabiliteringspenning/sjukoc

hrehabavslutsjukfall/avslutade_sjukfall   

 

Goode, D., Melby, V., & Ryan, A. (2014). Management of patients with mental health needs. 

Emergency Nurse, 22(5), 32-37 6p. doi:10.7748/en.22.5.32.e1337 

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105-112 8p. 

 

Helsingforsdeklarationen (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 2015-10-07 från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

 

Kaufman, E. A., McDonell, M. G., Cristofalo, M. A., & Ries, R. K. (2012). Exploring 

Barriers to Primary Care For Patients with Severe Mental Illness: Frontline Patient and 

Provider Accounts. Issues In Mental Health Nursing, 33(3), 172-180 9p. 

doi:10.3109/01612840.2011.638415 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun.  

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Lester, H., Tritter, J., & Sorohan, H. (2005). Patients' and health professionals' views on 

primary care for people with serious mental illness: focus group study. BMJ: British Medical 

Journal (International Edition), 330(7500), 1122-1126 5p. doi:10.1136/bmj.38440.418426.8F 

 

Linden, M., & Kavanagh, R. (2012). Attitudes of qualified vs. student mental health nurses 

towards an individual diagnosed with schizophrenia. Journal Of Advanced Nursing, 68(6), 

1359-1368 10p. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05848.x 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 187-

201). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

MacNeela, P., Scott, P. A., Treacy, M., Hyde, A., & O'Mahony, R. (2012). A risk to himself: 

Attitudes toward psychiatric patients and choice of psychosocial strategies among nurses in 

medical-surgical units. Research In Nursing & Health, 35(2), 200-213 14p. 

doi:10.1002/nur.21466 

 

Martens, E., de Jonge, P., Na, B., Cohen, B., Lett, H., & Whooley, M. (2010). Scared to 

Death? Generalized Anxiety Disorder and Cardiovascular Events in Patients With Stable 

Coronary Heart Disease. The Heart and Soul Study. Arch Gen Psychiatry. 2010 

Jul;67(7):750-8. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.74. 

 

McCabe, M., & Leas, L. (2008). A qualitative study of primary health care access, barriers 

and satisfaction among people with mental illness. Psychology, Health & Medicine, 13(3), 

303-312 10p 

 

Mesidor, M., Gidugu, V., Rogers, E. S., Kash-MacDonald, V. M., & Boardman, J. B. (2011). 

A Qualitative Study: Barriers and Facilitators to Health Care Access for Individuals with 



 
 

Psychiatric Disabilities. Psychiatric Rehabilitation Journal, 34(4), 285-294 10p. 

doi:10.2975/34.4.2011.285.294 

 

Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik. (2003). Riktlinjer för etisk värdering 

av medicinsk humanforskning. Uppsala: Almquist & Wiksell Tryckeri. Från 

https://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000355/medicinsk_humanforskning_

13.pdf 

 

Mårtensson, G., Jacobsson, J. W., & Engström, M. (2014). Mental health nursing staff's 

attitudes towards mental illness: an analysis of related factors. Journal Of Psychiatric & 

Mental Health Nursing, 21(9), 782-788 7p. doi:10.1111/jpm.12145 

 

Plant, L. D., & White, J. H. (2013). Emergency Room Psychiatric Services: A Qualitative 

Study of Nurses' Experiences. Issues In Mental Health Nursing, 34(4), 240-248 9p. 

doi:10.3109/01612840.2012.718045 

 

Poggenpoel, M., Myburgh, C., & Morare, M. (2011). Registered nurses' experiences of 

interaction with patients with mental health challenges in medical wards in Johannesburg. 

Journal Of Nursing Management, 19(7), 950-958 9p. doi:10.1111/j.1365-2834.2011.01300.x 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Reed, F., & Fitzgerald, L. (2005). The mixed attitudes of nurse's to caring for people with 

mental illness in a rural general hospital. International Journal Of Mental Health Nursing, 

14(4), 249-257 9p 

 

Riksrevisionen. (2009). Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet (RiR 2009:10). 

Stockholm: Riksdagstryckeriet. 

Från http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1520/RiR_2009_10.pdf   

 

Romem, P., Anson, O., Kanat-Maymon, Y., & Moisa, R. (2008). Reshaping students' attitudes 

toward individuals with mental illness through a clinical nursing clerkship. Journal Of 

Nursing Education, 47(9), 396-402 7p. doi:10.3928/01484834-20080901-01 

 

Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 

Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 97-100). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

               

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 29 september, 2015, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

Sharrock, J., & Happell, B. (2006). Competence in providing mental health care: a grounded 

theory analysis of nurses' experiences. Australian Journal Of Advanced Nursing, 24(2), 9-15 

7p. 

 

Skårderud, F., Haugsgjerd, S., & Stänicke, E. (2009). Psykiatri: Själ-kropp-samhälle. 

Stockholm: Liber AB. 



 
 

 

Socialstyrelsen. (2009). Utbildning i psykiatri– en explorativ studie av läkar- och 

sjuksköterskeutbildningarna (Artikelnr 2009-126-193). Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8412/2009-126-

193_2009126193_rev.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011a). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –diabetes 

(Artikelnr 2011-2-5 ). Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18237/2011-2-5.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011b). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –stroke 

(Artikelnr 2011-5-3 ). Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18320/2011-5-3.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011c). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –akut 

hjärtinfarkt (Artikelnr 2011-6-15 ). Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18363/2011-6-15.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011d). Somatisk vård och sjuklighet vid samtidig psykisk sjukdom –cancer 

(Artikelnr 2011-6-22 ). Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18370/2011-6-22.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2015). Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 

socialtjänst: Lägesrapport 2015. Falun: Edita Bobergs. 

Från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19747/2015-2-51.pdf 

 

Statistiska centralbyrån. (2015). 30 största yrkena. hämtad 2015-12-09 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-

forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133973/ 
 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Vetenskapsrådet. (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Göteborg: Elanders Gotab 

 

Waidman, M. P., Marcon, S. S., Pandini, A., Bessa, J. B., & Paiano, M. (2012). Nursing care 

for people with mental disorders, and their families, in Primary Care. Acta Paulista De 

Enfermagem, 25(3), 346-351 6p. 

 

Wiklund, L. (2009). Lidande - en del av människans liv. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 295-325). Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Zolnierek, C. D., & Clingerman, E. M. (2012). A Medical–Surgical Nurse’s Perceptions of 

Caring for a Person With Severe Mental Illness. Journal Of The American Psychiatric Nurses 

Association, 18(4), 226-235 10p. doi:10.1177/1078390312446223 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18237/2011-2-5.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18237/2011-2-5.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18320/2011-5-3.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18320/2011-5-3.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18363/2011-6-15.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18363/2011-6-15.pdf


  Bilaga 1. 

 
 

 

 

Informations-mail till Avdeningschefer 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet i Växjö som nu ska skriva vår C-uppsats, där 

vårt syfte är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta och vårda patienter med 

psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar. Den patientgrupp som är aktuell är individer 

som inkommit på avdelningen pga somatiska sjukdomar eller skador, men som även har 

psykisk ohälsa i grunden. Detta kommer vi undersöka genom semistrukturerade 

frågeformulär. 

 

Studien kommer att genomföras under v. 45-46. Vi kommer själva och delar ut formulären på 

avdelningen på fredagen v. 45 (6/11). Sjuksköterskorna har sedan 10 dagar på sig att fylla i 

dem innan vi hämtar dem på måndagen v. 47 (16/11). Deltagandet är frivilligt och varje 

sjuksköterska väljer själv om han eller hon vill fylla i formuläret. 

 

Formuläret som ska användas i studien bifogas i detta mail, inklusive det missivbrev som 

följer med. Innan frågeformulären delas ut till avdelningen kommer de ha genomgått en 

pilotstudie för att testa frågornas tydlighet och kvalitet. Det är därför inte säkert att det 

missivbrev och formulär som vi bifogar här i mailet kommer att se exakt likadant ut som det 

som lämnas ut på avdelningen. Små förändringar kan förekomma. 

 

Studien kommer att belysa hur sjuksköterskor inom region Kronoberg upplever att bemöta 

och vårda dessa patienter. Detta innebär att eventuella problem kan lyftas fram, och även 

förslag till förbättringar. Om det finns intresse från er sida kan vi längre fram när studien är 

avslutad skicka den färdiga uppsatsen till er. Kanske kan den användas för ett framtida 

förbättringsarbete inom detta område, för att gynna både sjuksköterskor och patienter. 

Om ni tror att era sjuksköterskor har möjlighet att medverka i studien kan ni skicka ett 

svarsmail till oss. Om ni inte är intresserade eller inte har möjlighet att medverka är vi 

tacksamma om ni även meddelar det via mail. Vi behöver ert svar senast den 4/11. 

Vi behöver även veta hur många sjuksköterskor som arbetar på er avdelning, för att veta hur 

många formulär som ska delas ut. 

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss eller vår handledare. Kontaktuppgifterna 

finns på det bifogade missivbrevet. 

 

Tack på förhand, 

Hälsningar 

Jessica Hill 

Anna Alm 
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Formulär och Missivbrev 

 

Missivbrev 
Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö som studerar till sjuksköterskor och det är nu 

dags för vår C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelse 

av att bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar. 

Studien består av ett semistrukturerat frågeformulär, med åtta bakgrundsfrågor och fyra öppna 

frågor. Vi vänder oss till er sjuksköterskor och uppskattar om ni vill svara på det bifogade 

frågeformuläret. När studien är färdig och godkänd kommer den finnas tillgänglig för läsning 

på databasen DIVA Portal. Uppsatsen kan då hittas genom att söka på författarna. 

 

- Vad menar vi med psykisk ohälsa? 

Mildare former som inte alltid kräver vård samt allvarligare psykiska sjukdomar, t. ex. ångest, 

depression, bipolär sjukdom, psykossjukdomar (som schizofreni) samt andra psykiatriska 

diagnoser, som självskadebeteende och ätstörningar. 

Vi har valt att inte inkludera demenssjukdomar i definitionen av psykisk ohälsa i den här 

studien. 

 

Patienterna vi ber er fundera över är individer som inkommit till avdelningen pga somatiska 

sjukdomar eller skador men som även har psykisk ohälsa i grunden. Det behöver alltså inte 

handla om patienter som kommer till avdelningen pga sin psykiska ohälsa. 

 

Information samt instruktioner för frågeformuläret: 

 Det är frivilligt att medverka. 

 Ett ifyllt och inlämnat frågeformulär innebär automatiskt medverkan i studien. 

 Formuläret ska inte namnas och du är därför anonym. 

 Ta gärna god tid på dig att fundera igenom frågorna innan du fyller i formuläret. 

 Skriv gärna så tydligt och utförligt du kan. 

 Vid behov av mer plats för att besvara en fråga kan baksidan på formuläret eller ett 

separat papper användas. 

 Beräknad svarstid är cirka 15-30 minuter. 

 Det ifyllda formuläret läggs i det medföljande kuvertet och klistras igen. Kuvertet 

lägger du sedan på anvisad plats. 

 Senast datum för medverkan är 15/11. Efter detta kommer vi och hämtar de ifyllda 

formulären på avdelningen. 

 Efter att studien är godkänd kommer allt material som ingår i datainsamlingen, 

inklusive frågeformulären, att förstöras. 

 

Tack i förväg för din medverkan. 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss: 

 

Jessica Hill                            Anna Alm 

jh222vu@student.lnu.se        ag222qx@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Jenny Lovebo 

jenny.lovebo@lnu.se 

0470-708363
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FRÅGEFORMULÄR RÖRANDE SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT 

BEMÖTA OCH VÅRDA PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

1. Kön: 

Kvinna            Man 

 

2. Ålder: 

________ 

 

3. Antal verksamma år som sjuksköterska: 

________ 

 

4. Avdelning du arbetar på i nuläget: 

Medicin        Kirurgi            Annan 

 

5.a. Har du tidigare arbetat inom psykiatrin? 

Ja            Nej 

 

5.b. Om ja, hur många år? 

______ 

 

6. Har du någon form av vidareutbildning inom psykiatri (inklusive enskilda kurser)? 
Ja            Nej 

 

7. Har du i ditt nuvarande arbete på avdelningen träffat på patienter med psykisk 

ohälsa? 
Ja              Nej              Osäker 
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ÖPPNA FRÅGOR 

 

8. Beskriv dina upplevelser av att bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

den somatiska vården. Ge gärna något konkret exempel. 
__________________________________________________________________ (22 rader) 

 

 

9. Hur upplever du din kompetens och kunskap när det gäller att bemöta och vårda 

patienter med psykisk ohälsa? 
___________________________________________________________________ (10 rader) 

 

 

10. Vilka attityder och uppfattningar upplever du att det finns om psykisk ohälsa på din 

avdelning? 
___________________________________________________________________ (10 rader) 

 

 

11. Har du några förslag på vad som skulle kunna underlätta bemötande och vårdande 

av patienter med psykisk ohälsa? 
___________________________________________________________________ (10 rader) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tackar dig för att du tagit dig tid att fylla i formuläret. 

Var vänlig lägg formuläret i det bifogade kuvertet. 

Observera att varken formulär eller kuvert ska namnas. 
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Information och frågor till granskningsgrupp 

 

Granskning av Formulär och Missivbrev 

Tack för att du vill medverka i granskningsgruppen till vår C-uppsats. Vi uppskattar om du 

läser igenom och funderar över både Missivbrevet och de formulerade frågorna i formuläret. 

Granskningen gör vi för att se ifall vårt frågeformulär fungerar, är tydligt formulerat och 

anpassat till syftet av studien. Det vi är ute efter är alltså dina åsikter. Du får med fördel 

markera i texten på missivbrevet, lägga till kommentarer och även markera otydligheter i 

frågeformuläret. Vi har dessutom några frågor vi vill att du besvarar nedan. 

 

MISSIVBREVET 

* Vad är ditt första intryck av brevet? Är det lättläst? Informativt? 

* Saknar du något i brevet? 

* Är det något som är onödigt eller överflödigt i brevet som vi kan ta bort/ändra? 

* Övriga synpunkter på missivbrevet? 

 

FRÅGEFORMULÄRET 

* Anser du att det finns lagom med plats vid varje fråga för att kunna besvara dem ordentligt? 

- Om nej, förtydliga gärna vilken/vilka frågor som har för mycket eller för lite plats. 

* Var någon fråga otydlig eller konstigt formulerad? Vilken/vilka? Hur hade du velat ställa 

frågan/frågorna i stället? 

* Är det någon fråga som inte passar in i förhållande till syftet? 

* Är det någon fråga du saknar? 

* Ungefär hur lång tid anser du att det tar att fylla i formuläret? 

* Övriga synpunkter på frågeformuläret? 

 


