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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och räknas som ett 
internationellt folkhälsoproblem. Med omvårdnad som huvudsakligt kompetensområde så är 
det som sjuksköterska viktigt att veta hur patienter med psykisk ohälsa ska bemötas, samt hur 
bemötandet kan påverka omvårdnaden. Tidigare forskning tyder på att negativt bemötande 
bland vårdpersonal överlag har en negativ påverkan på omvårdnaden av patienter med 
psykisk ohälsa. Sammanställning av forskning kring hur patienter med psykisk ohälsa 
upplever sjuksköterskans bemötande i hälso- och sjukvård behövs således för att få djupare 
kunskap om ämnet. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever 
sjuksköterskans bemötande inom hälso- och sjukvård. 
Metod: Syftet till studien besvarades med en kvalitativ design i form av litteraturstudie. 15 
vetenskapliga artiklar valdes ut och analyserades med Graneheim och Lundmans 
innehållsanalys. Analysen gjordes med en kvalitativ ansats. 
Resultat: Resultatet av studien visade att patienterna upplevde sjuksköterskans bemötande i 
form av betydelsen av att skapa en fungerande relation, samt att vara utlämnad i sin egen 
vård. Betydelsen av att skapa en fungerande relation kunde delas in i behov av att ses som en 
person, vikten av att ha ett samspel, värdet av att kunna kommunicera och behov av att känna 
sig omhändertagen. Att vara utlämnad i sin egen vård kunde i sin tur delas in i att 
sjuksköterskan missbrukar sin makt och att inte få vara delaktig. 
Slutsats: Även om varje upplevelse är individuell, så framkommer det i studien att 
bemötandet från sjuksköterskan har en påverkan på omvårdnaden hos patienter med psykisk 
ohälsa. Upplevelserna som framkom av patienterna i studien kan användas i både 
utbildningssyfte av nya sjuksköterskor och för att redan färdigutbildade sjuksköterskor ska få 
en ökad förståelse för ämnet.  
 
Nyckelord: bemötande, litteraturstudie, patientens perspektiv, psykisk ohälsa, upplevelser 
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Inledning 
Psykisk ohälsa kan definieras som olika psykiska besvär som påverkar det dagliga livet och 

välbefinnandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Psykisk ohälsa är idag vanligt 

förekommande i samhället och räknas som ett internationellt folkhälsoproblem (Skärsäter, 

2014). Andelen med psykisk ohälsa bland befolkningen ökar dessutom bland både vuxna och 

barn (Folkhälsomyndigheten, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2017). Det är därför stor 

möjlighet att som sjuksköterska komma att möta patienter med psykisk ohälsa, oavsett inom 

vilket område denne väljer att arbeta (Skärsäter, 2014). I sin yrkesroll ska sjuksköterskan 

enligt den nationella kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska kunna erbjuda 

varje patient personcentrerad vård, vilket innebär att patienten och dennes anhöriga ska bli 

sedda och hörda som unika individer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Sjuksköterskan 

ska dessutom kunna värna om alla patienters rättigheter, möjligheter och behov (ibid.). 

 

Det har länge funnits en negativ attityd mot psykiatrin som ämne, där personal som är 

verksam inom psykiatrisk vård och personer med psykisk ohälsa av allmänheten ofta blir 

bemötta utifrån fördomar och stereotyper (Jiloha, 1989, refererad i Aruna et al., 2016). 

Vårdpersonal är trots sin roll inte immuna mot de fördomar som existerar om psykisk ohälsa i 

samhället (Grav, Juul & Hellzén, 2010). Fördomar inom vården kan vara problematiska då de 

tenderar att ofrivilligt påverka personalens attityd och bemötande gentemot patienter 

(Enarsson, Sandman & Hellzén, 2007). Med omvårdnad som huvudsakligt kompetensområde 

så är det som sjuksköterska viktigt att veta hur patienter med psykisk ohälsa ska bemötas, 

samt hur bemötandet kan påverka omvårdnaden (Skärsäter, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Tidigare forskning tyder på att negativt bemötande bland 

vårdpersonal överlag har en negativ påverkan på omvårdnaden av patienter med psykisk 

ohälsa (Enarsson et al., 2007; Perlick, 2001). Sammanställning av forskning kring hur 

patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans bemötande i hälso- och sjukvård 

behövs således för att få djupare kunskap om ämnet. 
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Bakgrund 

Psykisk ohälsa och dess historia 
Psykisk ohälsa definieras som olika psykiska besvär som påverkar det dagliga livet och 

välbefinnandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Det är på så vis fullt möjligt att känna 

psykisk ohälsa utan att nödvändigtvis ha en psykisk diagnos eller störning (ibid.). Etiologin 

till psykisk ohälsa kan bero på både biologiska och psykosociala orsaker, såsom ärftlighet, 

stress eller trauma och förekommer bland människor i alla åldrar (Allgulander, 2008; 

Skärsäter, 2014). Psykisk ohälsa kan yttra sig genom exempelvis vanföreställningar och 

psykoser, alltså en förlorad verklighetsuppfattning, vilket är vanligt förekommande vid bland 

annat schizofreni (Mattsson, 2014). Andra exempel på psykisk ohälsa kan vara depression, 

ångest eller utbrändhet (Skärsäter, 2014).  

 

Genom historien så har personer med psykisk ohälsa kopplats samman med häxkonster och 

övernaturliga krafter, men även antireligiöst beteende, synd, sociala störningar och farlighet 

har associerats med dessa människor (Romem, Anson, Kanat-Maymon & Moisa, 2008). 

Människor har i alla tider både fascinerats och skrämts av personer med psykisk ohälsa 

(Qvarsell, 2001). Beroende på religioner och kulturer så har personer med psykisk ohälsa 

ibland setts som profeter, då deras hallucinationer och vanföreställningar tolkats som en gåva 

från gud. Lika ofta har de dock kunnat ses som skrämmande och sinnessjuka, då deras 

ohälsotillstånd även har kunnat tolkas som tecken på besatthet av onda makter. Trots att det 

gjordes mycket experimenterande på den mänskliga hjärnan, såsom misslyckade 

behandlingsmetoder som lobotomering, så tog psykiatrin och vården av patienter med 

psykisk ohälsa stora kliv framåt under 1900-talet (ibid.). Under 1900-talets andra hälft så 

började synen och vården av patienter med psykisk ohälsa förändras, på så sätt att de för 

första gången sågs som personer (Lilja & Hellzén, 2014). Från att ha vårdats som en diagnos 

började nu patienter med psykisk ohälsa ses som en egen individ och vårdas därefter (ibid.). 

 

I dagens samhälle är psykisk ohälsa vanligt förekommande och räknas som ett internationellt 

folkhälsoproblem (Skärsäter, 2014). I Sverige 2013 uppgav 34 % av den vuxna befolkningen 

att de upplevde nedsatt psykiskt välbefinnande och under perioden 2006-2016 har andelen 

ökat bland både män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Även bland ungdomar är psykisk ohälsa idag vanligt förekommande (Skärsäter, 2014). 
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Faktum är att psykisk ohälsa har ökat bland både barn och ungdomar i höginkomstländer de 

senaste 30 åren (Folkhälsomyndigheten, 2017). Dessutom har andelen suicidförsök i Sverige 

drastiskt ökat bland unga och allt fler ungdomar får vård på sjukhus för depression eller 

ångest (Skärsäter, 2014). Trots att psykisk ohälsa idag är så vanligt och att det finns en 

djupare kunskap om ämnet, så lever gamla synsätt fortfarande kvar och har visat sig vara 

svåra att bli av med (Tee & Üzar Özcetin, 2016).  

Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård är en utav de sex kärnkompetenser som år 2002 togs fram av 

International Council of Nurses (ICN) i syfte att förbättra kvalité och säkerhet inom vården 

(Leksell & Lepp, 2013). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) förklarar i 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska att personcentrerad vård är något som 

sker i team med patient och anhöriga. Kompetensbeskrivningen, som till stor del bygger på 

kärnkompetenserna och som ska fungera som ett stöd för den legitimerade sjuksköterskan, 

säkerställer en nationell beskrivning av sjuksköterskans kompetens och ansvarsområden. 

Kompetensbeskrivningen förtydligar på så vis vad som kan förväntas av sjuksköterskan i 

anknytning till varje enskild kärnkompetens. Vid personcentrerad vård så ska patienten och 

anhöriga bli sedda och hörda som unika individer med personliga värderingar och behov och 

det ska finnas en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Detta innebär att sjuksköterskan 

ska kunna värna om patientens rättigheter, möjligheter och behov. Det är sjuksköterskan som 

ansvarar för att omvårdnad i samspel med patienten sker på ett värdigt sätt och att dennes 

integritet bevaras (ibid.). Personcentrerad vård är dessutom en vital faktor för rehabilitering, 

både psykisk och fysisk, där ett personcentrerat bemötande påskyndar patienternas 

tillfrisknande (Gabrielsson, Sävenstedt & Zingmark, 2015; Lindahl, Teljigović, Jensen, 

Hvalsoe & Juneja, 2016).  

 

Edvardsson (2010) skriver att begreppet personcentrerad vård handlar om personen bakom 

sjukdomen eller beteendet. I personcentrerad vård är det viktigt att synliggöra och sätta 

patienten i centrum av vården och försöka se världen utifrån dennes perspektiv, oavsett om de 

befinner sig i en psykos eller ett akut tillstånd (ibid.). En patient som söker vård för 

obekväma åkommor vill bli bemött som en fullvärdig person och med respekt, istället för att 

bli dömd, nedvärderad eller förolämpad. Detta gäller även vid vård av patienter med psykisk 

ohälsa. Patienter med psykisk ohälsa ska bli bemötta som personer och får inte bli 

objektifierade, då det kan leda till att de reduceras till en sjukdom eller ett beteende (ibid.). 
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För att uppnå personcentrerad vård så måste det därför finnas kompetens hos sjuksköterskan 

att se förbi fördomar och stereotyper redan i det första mötet (Gabrielsson et al., 2015). 

Interaktionsteorin – Det första mötet 
Interaktionsteorin är en omvårdnadsteori, alltså en teori för huruvida omvårdnad ska utföras, 

som handlar om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden (Travelbee, 1971). 

Interaktionsteorin skapades av Joyce Travelbee under 1960-talet som själv hade en bakgrund 

som psykiatrisjuksköterska. Travelbees teori bygger på att samspelet och den ömsesidiga 

relationen är en grund för omvårdnad. Enligt Travelbee måste sjuksköterskan förstå vad som 

sker mellan patient och sjuksköterska, hur deras interaktion kan upplevas och vilka 

konsekvenser detta kan ha för patienten och dennes tillstånd. Detta är ett måste för att kunna 

uppnå en god omvårdnad. Interaktionsteorin utgår från en existentiell syn där utgångpunkten 

är att människan är en unik och oersättlig individ. Alla människor kan på så vis drabbas av 

samma sjukdomar, men upplevelsen av sjukdomarna skiljer sig från person till person. 

Travelbee beskriver att den mellanmänskliga relationen är ett mål som uppnås efter fem olika 

faser, så kallade interaktionsfaser. Dessa är det första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati och slutligen ömsesidig förståelse och kontakt (ibid.). 

 

Interaktionsteorins första fas, det första mötet, uppstår när två främmande individer möts för 

första gången (Travelbee, 1971). Det första mötet präglas därför i stor utsträckning av 

stereotypa uppfattningar, fördomar och förväntningar på den andra parten. Enligt Travelbee 

är det i det första mötet av yttersta vikt att sjuksköterskan är medveten om hur stereotypa 

uppfattningar och fördomar kan prägla ett intryck av en person. Sjuksköterskan kan då, precis 

som vid personcentrerad vård, bryta sig ur detta kategoritänkande för att på så sätt kunna se 

den unika individen i patienten. Sjuksköterskans förmåga att se patienten som en person beror 

i hög grad på intresset för att se andra människor som enskilda individer. Om inte 

sjuksköterskan lyckas med detta i det första mötet så är det svårt att uppnå en mellanmänsklig 

relation med patienten (ibid.). Utifrån Travelbees teori om det första mötet så har alltså 

bemötandet påverkan på omvårdnaden. 

Upplevelser 
Upplevelser baseras främst på subjektiva händelser och erfarenheter och kan därför skilja sig 

från person till person (Eriksson, 1987). En människas upplevelser är helt egna och kan inte 

tolkas eller fullständigt förstås av någon annan (ibid.). För att beskriva begreppet upplevelse 
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så används ibland ordet livsvärld (Langemar, 2008). Varje person har en egen livsvärld som 

består av individuella tolkningar av vad just denna person har upplevt. Dessa tolkningar 

reflekterar hur en person ser på saker och ting. En upplevelse behöver således inte vara en 

specifik situation, utan kan även vara en tolkning eller åsikt (ibid.). Ett exempel på detta kan 

vara ”jag upplever att jag mår bättre när sjuksköterskan är vänlig”. Denna beskrivning av 

upplevelse kommer att användas till litteraturstudien. 

Bemötande 
Fossum (2013) förklarar begreppet bemötande som att uppträda på ett visst sätt gentemot 

någon annan. En person kan exempelvis bemöta en annan person med respekt eller artighet. 

Ordet bemötande är synonymt med ord som uppträdande, mottagande, behandling och svar 

och handlar om hur samtal genomförs och utförs. Det finns flera aspekter som kan påverka 

bemötandet, som exempelvis ögonkontakt och kroppsspråk. Även kroppshållning och 

förhållandet mellan att sitta och stå kan påverka (ibid.). Bemötandet bygger till stor del på 

vilken attityd eller inställning som finns gentemot någon annan (Lilja & Hellzén, 2014). En 

positiv attityd till någon skapar således en förutsättning till ett gott bemötande (ibid.).  

Faktorer som påverkar bemötandet 

Svensk MeSH (2017a) förklarar begreppet fördom som ett förutfattat antagande som saknar 

adekvat evidens (ibid.). Stereotyper är i sin tur förenklade och ofta felaktiga uppfattningar om 

en viss grupp av människor (Svensk MeSH, 2017b). Fördomar och stereotyper är något som 

människor lär sig tidigt i livet och en del av dessa berör psykiatri och personer med psykisk 

ohälsa (Scheff, 1999). De flesta av de fördomar som finns om personer med psykisk ohälsa är 

gamla stereotypa föreställningar som levt kvar i samhället (Angermeyer & Schulze, 2001). 

Det kan exempelvis vara att personer med psykisk ohälsa är farliga, oberäkneliga och mindre 

intelligenta än andra människor, eller att de har ett häpnadsväckande och bisarrt utseende och 

beteende (ibid.). Det finns även fördomar och stereotyper om olika typer av psykiska 

sjukdomar och diagnoser (Grav et al., 2010). Hos personer med diagnosen Borderline finns 

exempelvis stereotyper om att de är besvärliga, krävande och manipulativa och kopplas ofta 

samman med begreppet ”dramaqueen” (Hersh, 2008). Ett annat exempel är att personer med 

Schizofreni är tomma skal som saknar förmåga att tänka och känna, vilket gör att de kan 

uppfattas som inkompetenta och ignoranta (Lilja, Ördell, Dahl & Hellzén, 2004). 

Uppfattningen om personer med psykisk ohälsa domineras alltså i synnerhet främst av 
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negativa fördomar och stereotyper, vilket är problematiskt då det ofta påverkar människors 

attityd eller bemötande mot dessa människor (Angermeyer & Schulze, 2001). 

 

Trots att vården av patienter med psykisk ohälsa har utvecklats så omgärdas personer med 

psykisk ohälsa fortfarande av fördomar och stereotyper i samhället (Allgulander, 2008). 

Media spelar en central roll i den negativa attityd som finns gentemot personer med psykisk 

ohälsa (Coverdale, Nairn & Claasen, 2002). Media är nämligen samhällets primära källa vad 

det gäller information om psykiatrisk vård och psykisk ohälsa och inget ämne exponeras så 

mycket som psykiatri och psykisk ohälsa (Allgulander, 2008; Coverdale et al., 2002). På 

grund av okunskap skapar media många gånger en felaktig bild där psykisk ohälsa är 

synonymt med våld och brott (Angermeyer & Schulze, 2001). Detta leder till en koppling 

mellan psykisk ohälsa och våld i samhället, vilket i sin tur leder till en mer negativ attityd och 

inställning mot personer med psykisk ohälsa av den allmänna befolkningen (Coverdale et al., 

2002). 

Bemötandets påverkan på omvårdnaden 

I International Council of Nurses etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) står det 

skrivet att sjuksköterskans huvudsakliga ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande hos patienten. Den omvårdnad som sjuksköterskan utför 

ska ges respektfullt, oberoende av aspekter som patientens ålder, kön, hudfärg, sjukdomar 

eller funktionsnedsättningar, såsom psykisk ohälsa (ibid.). Detta stämmer överens med 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska där sjuksköterskan i personcentrerad 

vård ska kunna värna om alla patientens rättigheter, möjligheter och behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Vårdpersonal är trots sin roll inte immuna mot de fördomar 

som existerar om psykisk ohälsa i samhället (Grav et al., 2010). Fördomar inom vården kan 

vara problematiska då de tenderar att ofrivilligt påverka personalens attityd och bemötande 

gentemot patienter (Enarsson et al., 2007). Rädsla och fördomar bland vårdpersonal gentemot 

patienter med psykisk ohälsa tenderar att leda till ett sämre bemötande, vilket i sin tur 

påverkar vården av patienterna till det sämre (ibid.). Perlick (2001) menar att negativt 

bemötande bland vårdpersonal inte enbart leder till försämrad vård av patienter med psykisk 

ohälsa, utan även bidrar till att patienternas välmående och förmåga till återhämtning 

försämras.  
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Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och räknas som ett internationellt 

folkhälsoproblem (Skärsäter, 2014). Andelen med psykisk ohälsa bland befolkningen ökar 

dessutom hos både vuxna och barn (Folkhälsomyndigheten, 2016; Folkhälsomyndigheten, 

2017). Det är därför stor möjlighet att som sjuksköterska möta patienter med psykisk ohälsa, 

oavsett inom vilket område denne väljer att arbeta (Skärsäter, 2014). Med omvårdnad som 

huvudsakligt kompetensområde så är det som sjuksköterska viktigt att veta hur dessa 

patienter ska bemötas, samt hur bemötandet kan påverka omvårdnaden (Skärsäter, 2014; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Tidigare forskning tyder på att negativt bemötande 

bland vårdpersonal överlag har en negativ påverkan på omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa (Enarsson et al., 2007; Perlick, 2001). Detta är ett problem då det leder till 

försämrad vård och att patienternas välmående blir till det sämre (ibid.). För att få en djupare 

förståelse om ämnet så kommer det i denna studie att sammanställas forskning kring hur 

patienter med psykisk ohälsa kan uppleva sjuksköterskans bemötande.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

sjuksköterskans bemötande inom hälso- och sjukvård. 

Metod 

Design 
Design kan förklaras som en plan för hur en studie ska arrangeras och utformas (Backman, 

2016). Valet av design styrs av studiens syfte, där målet är att planera på vilket sätt detta ska 

besvaras på bästa sätt (Henriksson & Billhult, 2017). För att besvara det utvalda syftet till 

studien så användes en kvalitativ design i form av litteraturstudie. Detta för att kvalitativa 

metoder oftast används för att studera upplevelser och erfarenheter (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). Vidare menar också Olsson och Sörensen (2011) att det bästa 

sättet att beskriva en upplevelse är genom kvalitativa artiklar då fokus ligger på att undersöka 

både fenomenet och individens livsvärld. Friberg (2017) beskriver litteraturstudie som en 

sammanfattning av kunskap som finns publicerad inom ett specifikt ämne, där texter 

systematiskt väljs ut inom ett avgränsat område. Denna litteraturstudie är baserad på 

kvalitativ data från vetenskapliga artiklar.  
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Datainsamling 
I datainsamlingen beskrivs det hur och på vilket sätt data har samlats in till studien 

(Kristensson, 2014). Datainsamlingen till litteraturstudien gjordes genom sökningar av 

vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och PubMed. Willman et al. (2016) beskriver 

CINAHL och PubMed som två välkända databaser för vetenskapliga artiklar inom 

vårdvetenskap. I CINAHL ingår främst artiklar om omvårdnad, medan PubMed publicerar 

artiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi (Polit & Beck, 2016). Både CINAHL och 

PubMed innehåller således artiklar om omvårdnad, vilket krävdes för att svara på studiens 

syfte. I sökningarna användes indexord, fritextsökning och Booleska sökoperatorer för att få 

både specifika och breda sökningar. Indexord kan förklaras som en slags etikett eller 

nyckelord som alla artiklar i en databas tilldelas (Kristensson, 2014). En artikel kan ha ett 

eller flera indexord och varje ord baseras på vad artikeln handlar om (ibid.). Indexord för 

både CINAHL och PubMed användes i sökningarna. Dessa kallas för CINAHL Headings 

respektive MeSH-termer (Kristensson, 2014). Fritextsökning är i sin tur en fri sökning av 

artiklar som inte är bunden till några indexord. Fördelen med fritextsökningar är att dessa 

vanligtvis genererar i fler antal artiklar än sökningar med indexord. Fritextsökning ökar på så 

vis känsligheten för att få fler träffar i sökningarna, till skillnad från indexord där sökningarna 

blir mer specifika (ibid.). På grund av detta så användes därför både indexord och 

fritextsökning i litteratursökningen. Utöver indexord och fritextsökning så användes också 

Booleska sökoperatorer. I de Booleska sökoperatorerna ingår orden AND, OR och NOT, 

vilket möjliggör att tidigare söktermer kan kombineras (Kristensson, 2014). Sökoperanden 

AND används för att kombinera sökord med varandra, OR för att söka på liknande begrepp 

och NOT för exkludera begrepp som inte vill användas. Booleska sökoperatorer ökar 

sökningarnas sensitivitet och är ett måste för att kunna genomföra litteratursökning (ibid.). I 

litteratursökningen användes dock endast den Booleska sökoperanden AND. Sökningarna av 

artiklar gjordes vid två olika tillfällen, efter att en så kallad pilotsökning hade gjorts för att 

undersöka om det fanns tillräckligt med material inom ämnet. Sökningarna gjordes både 

enskilt och tillsammans. För mer information om litteratursökningen, se Bilaga 1. 

Sökord 

De sökord som användes i litteratursökningen som indexord var Nurse Attitudes, Nurse-

Patient Relations, Patients Satisfaction, Psychiatric Patients, Psychiatric Care och Psychiatric 

Nursing. Samtliga utav dessa ord fanns som CINAHL Headings i CINAHL. Nurse Attitudes, 

Nurse-Patients Relations och Patient Satisfaction användes för att täcka området om 
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patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande, medan Psychiatric Patients, Psychiatric 

Care och Psychiatric Nursing användes för att täcka området om psykisk ohälsa inom hälso- 

och sjukvård. I varken CINAHL eller PubMed fanns något indexord som beskrev ordet 

bemötande och därför användes närliggande begrepp och indexord till sökningarna. I 

PubMed fanns inte Nurse Attitudes som MeSH-term utan hänvisades istället till Attitude. I 

PubMed gick dessutom Psychiatric Care och Psychiatric Patients under MeSH-termen 

Psychiatric Nursing. Patient Experience fanns ej som indexord på varken CINAHL eller 

PubMed, men kunde framgångsrikt användas i fritextsökningar för att få fram patienters 

upplevelser. Indexorden Mental Health och Mental Disorders användes i pilotsökningen men 

resulterade inte i några relevanta träffar relaterat till studiens syfte.  

Urval 
Kristensson (2014) förklarar att syftet med en beskrivning av urvalsförfarandet är att 

redogöra varför en viss person, eller i det här fallet vetenskaplig artikel, har valts. Urvalet 

styrs alltid av studiens syfte (Danielson, 2017). För att begränsa urvalet av artiklar så 

användes ett antal inklusionskriterier, det vill säga kriterier för att få ingå i studien (Forsberg 

& Wengström, 2015). Ett inklusionskriterier var att artiklarna var tvungna att ingå inom ett 

specifikt tidsfönster för när artiklarna blev publicerade. Tidsfönstret sträckte sig mellan år 

2000-2018 för att begränsa studien till den senaste och mest relevanta forskningen. De 

vetenskapliga artiklarna skulle även vara skrivna på engelska, då det enligt Willman et al. 

(2016) är det språk som främst används inom vetenskaplig forskning, samt vara ”research 

articles” och ”peer-reviewed”. Artiklarna begränsades på så vis till endast forskningsartiklar 

och de artiklar som blivit ”peer-reviewed”, vilket innebär att artiklarna har blivit akademiskt 

granskade av en oberoende och insatt granskare (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Då psykisk ohälsa idag är vanligt förekommande i samhället och räknas som ett 

internationellt folkhälsoproblem (Skärsäter, 2014), så togs inte hänsyn till varifrån artiklarna 

skulle komma ifrån. Eftersom att det som sjuksköterska är stor möjlighet att möta patienter 

med psykisk ohälsa oavsett verksamhetsområde och att alla sjuksköterskor ska kunna värna 

om patientens rättigheter, möjligheter och behov (Skärsäter, 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b), så har artiklar med upplevelser från patienter inom somatisk, 

primär och psykiatrisk vård inkluderats i studien. Däremot begränsades urvalet till att bara 

handla om sjuksköterskan som egen profession. Artiklar där det var oklart om det handlade 
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om andra professioner exkluderades därför ur studien. Slutligen så skulle artiklarna som 

inkluderades kunna besvara syftet till studien.   

 

Av de artiklar som framkom i litteratursökningen så lästes 91 artiklar igenom på abstraktnivå.  

Utav dessa artiklar lästes 49 artiklar igenom på fulltextnivå, varav 26 artiklar valdes ut för att 

kvalitetsgranskas. Tre artiklar exkluderades på grund av för låg kvalitet, medan två artiklar 

togs bort då de saknade etiskt övervägande. Ytterligare sex artiklar valdes slutligen bort då de 

inte uppfyllde alla inklusionskriterier för studien. Kvar för dataanalys återstod alltså 15 

artiklar (se Bilaga 3).  

Kvalitetsgranskning 

Varje vetenskaplig artikel bör värderas i ett flertal steg för att på så vis identifiera vilka 

artiklar som är relevanta och tillförlitliga för den befintliga studien (Forsberg & Wengström, 

2015). Detta kallas för kvalitetsgranskning och för att underlätta granskningen av 

vetenskapliga artiklar så används ofta olika bedömningsmallar (ibid.). Ett exempel på en 

bedömningsmall för kvalitetsgranskning är ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” av SBU från 2014. Denna 

bedömningsmall användes för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar till studien då den 

var lätt att förstå och passade till studien (se Bilaga 2). Författarna läste igenom varje artikel 

var för sig och svarade sedan tillsammans på bedömningsmallens frågor för att undvika 

subjektivitet. Bedömningsmallens frågor besvarades med ja, nej eller oklart, där ja gav 1 

poäng och nej och oklart gav 0 poäng. Willman et al. (2016) skriver att omvandling från 

poäng till procent underlättar möjligheten att jämföra olika artiklar med varandra. Varje 

artikels totala poängsumma räknades därför ihop och omvandlades sedan till procent. 

Artiklarnas kvalitet delades in låg, medelhög eller hög kvalitet, där låg kvalitet låg mellan 60-

69 %, medelhög kvalitet låg mellan 70-79 % och hög kvalitet låg mellan 80-100 %. Totalt 

kvalitetsgranskades 26 vetenskapliga artiklar till studien, varav tre exkluderades då de hade 

låg kvalitet.  

Etiskt övervägande 
Forsberg och Wengström (2015) skriver att god etik är viktigt för all vetenskaplig forskning. 

Kravet som skyddar de individer som deltar i en studie ska alltid väga tyngre än intresset för 

att få fram ny kunskap (ibid.). De artiklar som inte hade ett relevant etiskt övervägande 

exkluderades därför från denna studie. Av de artiklar som klarade sig igenom 
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kvalitetsgranskningen så saknade två av dessa artiklar ett relevant etiskt övervägande. Dessa 

artiklar exkluderades således från studien. 

Dataanalys 
Dataanalys är en är en redogörelse för hur insamlad data har bearbetats och analyserats till 

det som så småningom ska bilda resultatet (Kristensson, 2014). Till litteraturstudien användes 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys med en manifest ansats. Manifest 

innehållsanalys fokuserar på att hitta det uppenbara innehållet och de ord som har skrivits i 

texten (Kristensson, 2014). Denna typ av analys är således textnära för att i största möjliga 

mån undvika tolkningar av texten (ibid.). Texterna lästes följaktligen manifest, för att plocka 

ut de meningsenheter som beskrev upplevelser till studiens syfte. För att besvara studiens 

syfte så används även en induktiv ansats, vilket innebär att studien inte utgår från en tidigare 

ställd hypotes utan är en förutsättningslös analys av textens innehåll (Henricson, 2017).  

 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys består av fyra steg. Det första steget i 

innehållsanalysen handlar om att välja ut och läsa relevanta artiklar. I det andra steget 

identifieras sedan meningsenheter, alltså meningar som är relaterade till studiens syfte (ibid.). 

De 15 utvalda artiklarna lästes därför igenom ytterligare två gånger. Varje artikel lästes 

igenom en gång var av respektive författare samtidigt som meningsenheter plockades ut. 

Totalt togs 205 meningsenheter ut. I steg tre kondenseras de uttagna meningsenheterna och 

får sedan i fjärde och sista steget en kod (Graneheim & Lundman, 2004). Kondensering 

betyder att överflödig text tas bort men att innebörden av meningsenheten består, medan 

koderna kan beskrivas som att de får en etikett som beskriver vad meningsenheterna handlar 

om (Danielson, 2017). Liknande koder grupperas och bildar sedermera kategorier som svarar 

på vad texten innehåller (ibid.). Varje meningsenhet klipptes därför ut för att få en bättre 

överblick och för att lättare kunna placera meningsenheter med liknande koder i kategorier.  

 

Som tidigare nämnts så användes en manifest ansats för att besvara studiens syfte. Artiklarna 

lästes manifest för att författarna skulle hålla sig textnära och plocka ut de meningsenheter 

som beskrev upplevelser. Översättningen och kondenseringen gjordes även den manifest. 

Analysen innehöll dock latenta delar i kodningen och kategoriseringen. Latent 

innehållsanalys fokuserar på att hitta betydelsen, meningen eller det som finns under ytan, 

vilket öppnar upp mer för tolkningar från författaren (Kristensson, 2014). Detta gjordes för 
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att i kategorierna få fram betydelsen och innebörden av vad patienterna egentligen upplevde. 

För exempel av uttagna meningsenheter, se Bilaga 4.  

Resultat 
Syftet med studien var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

sjuksköterskans bemötande inom hälso- och sjukvård. Resultatet av den föreliggande studien 

kunde delas in i två kategorier och visade att patienterna upplevde betydelsen av att skapa en 

fungerande relation och att vara utlämnad i sin egen vård (se Figur 1).  

 

 

 

 

Figur 1. 

 

Betydelsen av att skapa en fungerande relation 
Kategorin betydelsen av att skapa en fungerande relation handlade om patienternas 

upplevelse av bemötandet i samspelet med sjuksköterskan och vikten av att ha en fungerande 

relation (Alexander, 2006; Bäck-Pettersson, Sandersson & Hermansson, 2014; Coatsworth-

Puspoky, Forchuk & Ward-Griffin, 2006; Harris, Beurmann, Fagien & Shattel, 2016; 

Hörberg, Sjögren & Dahlberg, 2012; Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Maguire, 

Daffen & Martin, 2014; Reveley & Ciclitira, 2011; Shattell, McAllister, Hogan & Thomas, 

2006; Stenhouse, 2011; Stewart et al., 2015; Voogt, Goossens, Nugter & van Achterberg, 
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2015; Wyder, Bland, Blythe, Matarasso & Crompton, 2015). Fyra underkategorier beskrevs 

utav patienterna i deras upplevelser för att få relationen med sjuksköterskan att fungera. 

Dessa underkategorier var att ses som en person, samspel, kommunikation och att känna sig 

omhändertagen.   

Behov av att ses som en person 

För att kunna uppnå en fungerande relation så belyste patienterna upplevelsen av att ses som 

en person. (Alexander, 2006; Bäck-Pettersson et al., 2014; Coatsworth-Puspoky et al., 2006; 

Harris et al., 2016; Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Shattell et al., 2006; Stewart et 

al., 2015; Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). Detta handlade om att patienterna ville bli 

sedda som mänskliga och unika individer (ibid.). Upplevelsen av att ses som en person 

kännetecknades också av patienternas behov att bli bemötta som personer, istället för att 

endast ses och vårdas som en diagnos (Bäck-Pettersson et al., 2014; Harris et al., 2016; Lilja 

& Hellzén, 2008; Shattell et al., 2006; Stewart et al., 2015). Patienterna uttryckte upprepade 

gånger vikten och fördelarna av att ses som en person (Lilja & Hellzén, 2008; Shattell et al., 

2006; Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015). Upplevelsen av att ses som en person innebar 

att varje patient blev bemött individuellt, vilket gjorde att sjuksköterskan kunde fokusera på 

varje patients specifika behov (Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015). Det påskyndade 

också tillfrisknandet och ledde till att patienterna själva blev mer delaktiga och fick ta ansvar 

i sin egen vård (ibid.). Patienterna uppskattade när sjuksköterskan bemötte dem som normala 

människor, vilket de upplevde ledde till att de kände sig förstådda och viktiga (Lilja & 

Hellzén, 2008; Shattell et al., 2006). Detta skapade också en kontakt mellan patient och 

sjuksköterska där patienterna upplevde en känsla av samhörighet (Bäck-Pettersson et al., 

2014; Voogt et al., 2015). 

 

“It feels good, it sort of, I reckon, it speeds up your recovery, because 

you’re not being treated as a cattle, you know?” (Stewart et al., 2015, s. 

85) 

 

Trots att sjuksköterskan inte alltid hade det som motiv, så beskrev patienterna att de hade 

upplevt tillfällen där sjuksköterskan inte såg dem som en person (Alexander, 2006; Bäck-

Pettersson et al., 2014; Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Lilja & Hellzén, 2008; Wyder et al., 

2015). Även om sjuksköterskan inte visade det öppet, så kunde patienterna känna av när 

sjuksköterskan inte såg dem som personer genom deras bemötande. Vid dessa tillfällen så 
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upplevde patienterna sjuksköterskan som nedvärderande och oförskämd (ibid.). Detta 

upplevdes inte minst vid de tillfällen då patienterna beskrev att sjuksköterskan pratat med 

dem som om de vore ett barn, istället för att bli sedd som en vuxen människa (Bäck-

Pettersson et al., 2014; Lilja & Hellzén, 2008). Patienterna ville istället bli respekterade som 

personer och vårdas utefter sina individuella behov (Bäck-Pettersson et al., 2014; Kontio et 

al., 2012; Stewart et al., 2015). Att patienterna kände trygghet och tillit till sjuksköterskan 

berodde också helt och hållet på om de upplevde att sjuksköterskan såg dem som en person 

(Coatsworth-Puspoky et al., 2006). 

Vikten av att ha ett samspel 

För att ha en fungerande relation med sjuksköterskan så beskrev patienterna vikten av att det 

skulle finnas ett samspel (Alexander, 2006; Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Kontio et al., 

2012; Lilja & Hellzén, 2008; Reveley & Ciclitira, 2011; Stenhouse, 2011; Stewart et al., 

2015; Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). Detta innebar att sjuksköterskan skulle ta 

initiativ till att bemöta och interagera med patienterna (ibid.). Flera patienter betonade vikten 

av ett samspel med sjuksköterskan och beskrev tidigare vårdtillfällen där de hade upplevt att 

de känt sig stöttade och omhändertagna (Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2011). En avgörande 

faktor för att samspelet med sjuksköterskan skulle fungera var tillgänglighet och tid 

(Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2011; Stewart et al., 2015; 

Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). Vid de tillfällen då sjuksköterskan tog sig tid för 

patienterna så upplevde de att dem blev sedda och kände sig viktiga (Coatsworth-Puspoky et 

al., 2006; Stenhouse, 2011; Wyder et al., 2015). Patienterna uppskattade när sjuksköterskan 

tog sig tid för dem och kände en trygghet genom att veta att det gick att vända sig till 

sjuksköterskan när som helst (Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015). Detta ledde också till 

att patienterna upplevde en större närhet till sjuksköterskan (Kontio et al., 2012; Lilja & 

Hellzén, 2008). 

 

Trots att patienterna beskrev att de hade både förhoppningar och förväntningar om att ha ett 

samspel med sjuksköterskan, så upplevde många att det enda samspel och vård de hade var 

då de fick sin medicin (Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Kontio et al., 2012; Reveley & 

Ciclitira, 2011; Stenhouse, 2011). De upplevde dessutom att sjuksköterskan hellre gav dem 

medicin än bemötte deras egentliga problem, vilket fick en patient att uttrycka att 

sjuksköterskorna använder medicin som konfetti (Reveley & Ciclitira, 2011, s. 44). Flera 

patienter mindes att de vid sin ankomst blev tillsagda att de när som helst kunde komma och 
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prata med en sjuksköterska (Stenhouse, 2011). De upplevde dock att sjuksköterskorna alltid 

var upptagna, vilket ledde till en stor frustration bland patienterna (ibid.). Patienterna beskrev 

vid flertalet tillfällen att de upplevde att de tog upp sjuksköterskans tid och störde dem i sitt 

arbete när de interagerade med dem (Stenhouse, 2011; Wyder et al., 2015). Detta ledde till att 

patienterna kände sig avvisade och avstod från att be sjuksköterskan om hjälp för att inte öka 

deras arbetsbörda. Många patienter valde därför att låta sjuksköterskan komma till dem 

istället för att själv gå till sjuksköterskan (ibid.). Avsaknaden av samspel med sjuksköterskan 

gjorde att flera patienter upplevde ett missnöje med vården som helhet, där sjuksköterskan 

visade brist på intresse och omtänksamhet (Reveley & Ciclitira, 2011; Stenhouse, 2011). 

Frånvaron av samspel gjorde att patienterna upplevde sig som övergivna och ignorerade av 

sjuksköterskan, vilket i sin tur fick patienterna att bli mer tillbakadragna (Alexander, 2006; 

Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Lilja & Hellzén, 2008; Reveley & Ciclitira, 2011; 

Stenhouse, 2011; Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015). På grund av detta upplevde 

patienterna en känsla av hopplöshet som ledde till att de stöttade varandra för att ha någon att 

prata med (Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Lilja & Hellzén, 2008; Reveley & Ciclitira, 

2011).  

Värdet av att kunna kommunicera 

Även kommunikation var en viktig faktor för att uppnå en fungerande relation med 

sjuksköterskan (Alexander, 2006; Bäck-Pettersson et al., 2014; Coatsworth-Puspoky et al., 

2006; Harris et al., 2016; Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Reveley & Ciclitira, 

2011; Shattell et al., 2006; Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). Med 

detta menades att patienterna upplevde att de skulle kunna föra en kommunikation med 

sjuksköterskan om sin situation, vård eller bara få ventilera tankar och känslor (ibid.). 

Patienterna upplevde att en god kommunikation med sjuksköterskan var när de blev sedda 

som medmänniskor, där de kunde både skratta och prata om allvarliga saker (Lilja & Hellzén, 

2008). De upplevde också att de ville kunna prata med sjuksköterskan om vad som helst och 

att de många gånger inte behövde någon medicin, utan bara någon att prata med (Reveley & 

Ciclitira, 2011; Wyder et al., 2015).  

 

För att kommunikationen med sjuksköterskan skulle fungera så krävdes det att 

sjuksköterskan hade ett trevligt bemötande som bjöd in patienterna till samtal (Coatsworth-

Puspoky et al., 2006; Harris et al., 2016; Kontio et al., 2012; Stewart et al., 2015; Wyder et 

al., 2015). När sjuksköterskan var vänlig så kände sig patienterna bekväma och välkomnade, 
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vilket ledde till en ökad tillit bland patienterna som på så vis kunde öppna upp sig för 

sjuksköterskan (Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Stewart et al., 2015). För att uppnå en 

välfungerande kommunikation så krävdes inte bara att patienten hade en sjuksköterska att 

prata med, utan också att sjuksköterskan lyssnade på patienten (Coatsworth-Puspoky et al., 

2006; Lilja & Hellzén, 2008; Shattell et al., 2006; Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). Att 

vara en god lyssnare upplevdes vara helt avgörande för att uppnå en god kommunikation 

(Shattell et al., 2006). Genom en god kommunikation så kände sig patienterna sedda och 

förstådda och upplevde att de blev tagna på allvar (ibid.). Trots detta så upplevde många 

patienter att deras psykosociala behov blev försummade av sjuksköterskan och istället 

ersattes av medicin (Alexander, 2006). De upplevde också att sjuksköterskan bara 

kommunicerade på sina villkor, vilket fick patienterna att ifrågasätta om sjuksköterskan 

verkligen var där för deras skull (Kontio et al., 2012; Stewart et al., 2015). Patienterna 

beskrev att trots att de många gånger framfört sin åsikt så kände de att den ignorerades av 

sjuksköterskan (Lilja & Hellzén, 2008; Wyder et al., 2015). Om patienterna tidigare upplevt 

att den ansvariga sjuksköterskan inte lyssnat så vägrade de att prata med denne i 

fortsättningen (Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Voogt et al., 2015).  

 

”A person can listen without caring but can’t care without listen.” 

(Shattell et al., 2006, s. 237) 

 

I kommunikation ingick även information (Alexander, 2006; Bäck-Pettersson et al., 2014; 

Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Reveley & Ciclitira, 2011; Voogt et al., 2015; 

Wyder et al., 2015). Patienterna upplevde följaktligen att de ville ha information om sin 

situation och vård (ibid.). Flera patienter upplevde att de hade obesvarade frågor och en del 

patienter saknade insikt om varför de befann sig på sjukhus (Alexander, 2006; Kontio et al., 

2012; Wyder et al., 2015). Patienterna upplevde att det var sjuksköterskans uppgift att ge 

information om deras vård, men blev ofta förvånade över att sjuksköterskan saknade vilja att 

göra detta (Kontio et al., 2012). Detta fick många patienter att känna sig lämnade ensamma 

utan vetskap om vad som föregick (Lilja & Hellzén, 2008; Reveley & Ciclitira, 2011). Det 

fanns även patienter som beskrev positiva upplevelser där sjuksköterskan bemött patienternas 

frågor och gett dem information (Bäck-Pettersson et al., 2014; Voogt et al., 2015). Dessa 

patienter visade stor uppskattning och tacksamhet för att sjuksköterskorna hade tagit sig tid 

att besvara deras frågor (ibid.).  
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Behov av att känna sig omhändertagen 

Slutligen så behövdes det också att patienterna kände sig omhändertagna för att få fram en 

fungerande relation mellan sjuksköterska och patient (Bäck-Pettersson et al., 2014; 

Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Harris et al., 2016; Hörberg et al., 2012; Maguire et al., 

2014; Shattell et al., 2006; Stenhouse, 2011; Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015; Wyder 

et al., 2015). Detta innebar att patienterna upplevde att sjuksköterskan visade omtänksamhet 

och brydde sig om dem (ibid.). När sjuksköterskan var omtänksam och genuint intresserad 

för patienterna så upplevde de sig som viktiga och bekräftade (Bäck-Pettersson et al., 2014; 

Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Hörberg et al., 2012; Stenhouse, 2011; Wyder et al., 2015). 

Detta ledde också till att patienterna upplevde trygghet och fick förtroende för sjuksköterskan 

som blev en fast och stabil punkt (Bäck-Pettersson et al., 2014; Coatsworth-Puspoky et al., 

2006; Stewart et al., 2015).  

 

Patienterna kunde känna av när sjuksköterskan brydde sig om dem genom att sjuksköterskan 

bemötte dem med respekt och empati (Bäck-Pettersson et al., 2014; Coatsworth-Puspoky et 

al., 2006; Hörberg et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Maguire et al., 2014; Stewart et al., 

2015). Patienterna beskrev att empati från sjuksköterskan visade att de tänkte på deras bästa 

och poängterade också att de inte hade några problem med att bli tillsagda så länge som det 

gjordes på ett respektfullt sätt (Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Lilja & Hellzén, 2008; 

Maguire et al., 2014). Att patienterna upplevde sig omhändertagna kunde också yttra sig 

genom att sjuksköterskan visade hjälpsamhet, som att komma i kontakt med läkare, kurator 

eller anhöriga (Bäck-Pettersson et al., 2014; Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). 

Patienterna kunde också tydligt känna av när sjuksköterskan inte brydde sig om dem (Harris 

et al., 2016; Hörberg et al., 2012; Stenhouse, 2011; Stewart et al., 2015). Detta kunde visa sig 

genom att sjuksköterskan undvek ögonkontakt, kollade på klockan under samtal eller visade 

brist på empati (ibid.). Vid dessa tillfällen upplevde patienterna en uppgivenhet och 

frustration över att sjuksköterskan bara var där för att ’’göra sitt jobb’’ (Hörberg et al., 2012; 

Stenhouse, 2011).  

 

För att patienterna skulle känna sig omhändertagna så krävdes det även kunskap och 

förståelse för patienterna från sjuksköterskan, både om patienternas bakgrund och nuvarande 

situation (Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Harris et al., 2016; Maguire et al., 2014; Shattell 

et al., 2006; Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). Patienterna 

upplevde att det var av yttersta vikt för deras vård att sjuksköterskan kände till vad de tidigare 
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varit med om och hur de levde sina liv nu (ibid.). En del patienter ville exempelvis inte bli 

berörda då det påminde dem om smärtsamma upplevelser, medan andra avskydde att bli 

bemötta med sympati (Harris et al., 2016; Shattell et al., 2006). Brist på kontinuitet kunde 

därför bli ett problem för patienterna (Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015). När flera 

sjuksköterskor roterade bland patienterna så upplevde de att sjuksköterskan inte alltid hade 

kunskap om deras situation, vilket gjorde att vården av patienterna tenderade att bli till det 

sämre (ibid.). De patienterna som upplevde att sjuksköterskan inte hade kunskap eller 

förståelse för dem kände sig oroliga, obekväma eller frustrerade när sjuksköterskan bemötte 

dem (Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Wyder et al., 2015). När sjuksköterskan istället hade 

förståelse för patienterna så kände de sig omhändertagna och förstådda (Harris et al., 2016; 

Maguire et al., 2014, Voogt et al., 2015). 

 

”She was just kind of understanding and showing, just with her 

expression, that I was not so strange or different or bad.” (Shattell et al., 

2006, s. 237) 

Att vara utlämnad i sin egen vård 
Kategorin att vara utlämnad i sin egen vård handlade om att sjuksköterskan befann sig på en 

högre nivå än patienterna (Alexander, 2006; Bäck-Pettersson et al., 2014; Coatsworth-

Puspoky et al., 2006; Harris et al., 2016; Hörberg et al., 2012; Johansson, Skärsäter & 

Danielson, 2006; Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Maguire et al., 2014; Reveley & 

Ciclitira, 2011; Stewart et al., 2015; Voogt et al., 2015; Wyder et al., 2015). Patienterna sågs 

inte som jämlika medmänniskor av sjuksköterskan som stod över patienterna i hierarkin. 

Detta kunde yttra sig genom att patienterna upplevde att sjuksköterskan missbrukar sin makt 

och genom att inte få vara delaktig (ibid.).   

Att sjuksköterskan missbrukar sin makt 

En del i att vara utlämnad i sin egen vård var att sjuksköterskan missbrukar sin makt 

(Alexander, 2006; Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Harris et al., 2016; Hörberg et al., 2012; 

Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Maguire et al., 2014; Stewart et al., 2015; Voogt 

et al., 2015; Wyder et al., 2015). Detta innebar att sjuksköterskan på så vis utnyttjade sin 

position för att ställa sig över patienterna (ibid.). För att stärka sin position över patienterna så 

tillämpade flera sjuksköterskor ett bemötande med auktoritet mot patienterna (Coatsworth-

Puspoky et al., 2006; Harris et al., 2016; Hörberg et al., 2012; Johansson et al., 2006; Kontio 
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et al., 2012; Maguire et al., 2014; Stewart et al., 2015; Wyder et al., 2015). Dessa 

sjuksköterskor upplevdes som aggressiva, respektlösa, orättvisa och oflexibla och kunde 

exempelvis hota patienterna med olika former av bestraffning (Alexander, 2006; Maguire et 

al., 2014; Stewart et al., 2015). Detta ledde till att patienterna upplevde rädsla och ilska mot 

dessa sjuksköterskor och drog sig därför undan för att slippa bestraffning (Coatsworth-

Puspoky et al., 2006; Kontio et al., 2012). Patienterna upplevde att de sjuksköterskor som 

utövade makt hade ett behov av att ha total kontroll på avdelningen (Maguire et al., 2014; 

Stewart et al., 2015). Sjuksköterskorna dominerade och beordrade patienterna likt diktatorer, 

vilket skapade en tydlig distans mellan patienter och sjuksköterskor (Hörberg et al., 2012; 

Lilja & Hellzén, 2008; Maguire et al., 2014). 

 

Patienterna upplevde sin sjukhusvistelse som att sitta i ett fängelse där sjuksköterskorna 

fungerade som fångvaktare (Reveley & Ciclitira, 2011). Patienterna kände sig ständigt 

underlägsna då det levde i ovisshet och rädsla för vad sjuksköterskorna skulle utsätta dem för 

(Harris et al., 2016; Johansson et al., 2006). Sjuksköterskorna gjorde allt för att bibehålla sin 

position av makt och drog sig inte för att medvetet förödmjuka patienterna (Maguire et al., 

2014). Flera patienter kunde redogöra för upplevelser där de blivit förödmjukande av 

sjuksköterskorna (Alexander, 2006; Coatsworth-Puspoky et al., 2006; Hörberg et al., 2012; 

Kontio et al., 2012; Stewart et al., 2015). Vid dessa tillfällen så upplevde patienterna att de 

kände sig avhumaniserade, hjälplösa och förminskade, vilket ledde till ett sämre välmående 

(Alexander, 2006; Hörberg et al., 2012; Stewart et al., 2015). En del patienter hade 

exempelvis upplevt hot och våld ifrån sjuksköterskan i form av att bli dragen i håret, puttade 

över möbler och hotade med att aldrig bli utsläppta från avdelningen (Hörberg et al., 2012; 

Kontio et al., 2012). Andra patienter beskrev upplevelser där de inte fått borsta tänderna eller 

tvätta sig på en vecka och fått uträtta sina behov i en golvbrunn (Kontio et al., 2012).  

 

’’A patient recalled a nurse dropping her underwear while she was being 

secluded. She said the nurse’s comment was; ’eew, I’m not touching it’ 

and watched the nurse kick her underwear down the hall.’’ (Coatsworth-

Puspoky et al., 2006, s. 351) 

Att inte få vara delaktig 

Att vara utlämnad i sin egen vård innebar också att patienterna kände att de inte fick vara 

delaktiga (Alexander, 2006; Bäck-Pettersson et al., 2014; Harris et al., 2016; Hörberg et al., 
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2012; Johansson et al., 2006; Lilja & Hellzén, 2008). Patienterna upplevde att deras situation 

var fast och förutbestämd och att de inte hade något att säga till om i sin egen vård (Hörberg 

et al., 2012). Patienterna upplevde att de var fast i sjuksköterskans grepp vilket ledde till en 

känsla av uppgivenhet (Hörberg et al., 2012; Johansson et al., 2006). I och med att 

patienterna upplevde att de inte var delaktiga och inte hade något eget självbestämmande så 

uttryckte många att de hade svårigheter att visa känslor och åsikter (Alexander, 2006; Harris 

et al., 2016; Hörberg et al., 2012). Patienterna upplevde att de inte kunde visa ilska och var 

tvungna att hålla sig lugna i sällskap med sjuksköterskan då de bestämde och ansvarade för 

allt beslutsfattande i patienternas vård och medicinering (Alexander, 2006; Hörberg et al., 

2012). Patienterna skapade därför en strategi där de undertryckte sina känslor och noggrant 

beräknade vad de kunde säga och inte säga till sjuksköterskan (Harris et al., 2016; Hörberg et 

al., 2012). På så sätt fungerade patienterna som sjuksköterskan ville, men det innebar också 

att de förlorade sin personlighet och identitet (ibid.).  

 

”But at the same time I don’t always dare to say what I think… I don’t 

care so say to them (nurses), when they are not kind to me and shout at 

me do this do that, then I am quiet, not saying a word and doing as they 

say. I feel as though I am a coward, a slave or something.” (Hörberg et 

al., 2012, s. 746)  

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att besvara det utvalda syftet till studien så användes en kvalitativ design i form av 

litteraturstudie. Avsikten var att beskriva hur patienter med psykisk ohälsa upplever 

sjuksköterskans bemötande. En kvalitativ design med manifest ansats användes därför, då det 

enligt Willman et al. (2016) oftast används för att studera upplevelser och erfarenheter. 

Olsson och Sörensen (2011) skriver dessutom att det bästa sättet att beskriva en upplevelse är 

genom kvalitativa artiklar då fokus ligger på att undersöka både fenomenet och individens 

livsvärld. För att besvara syftet i studien så hade även en empirisk studie i form av 

intervjustudie kunnat appliceras. Fördelen med litteraturstudie är dock att studien får ett 

större urval av data, vilket enligt Willman et al. (2016) ger ett mer generaliserat och 

trovärdigt resultat. En annan fördel med litteraturstudie är att det är en sammanfattning av 
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befintlig kunskap inom ett specifikt ämne vilket leder till djupare förståelse (Friberg, 2017). 

Som läsare är det trots detta viktigt att veta att en av nackdelarna med litteraturstudier är att 

de valda vetenskapliga artiklarna redan tolkats av tidigare forskare och information kan på så 

vis gå förlorad (Axelsson, 2008).  

 

I urvalet så gjordes ingen avgränsning på varifrån artiklarna fick komma. Psykisk ohälsa är 

ett internationellt folkhälsoproblem och förekommer över hela världen (Skärsäter, 2014). 

Inga länder exkluderades därför då upplevelserna av bemötandet inte spelar mer eller mindre 

roll beroende på vart i världen patienten bor. De artiklarna som slutligen valdes ut tillhörde 

dock västra Europa, Australien och Nordamerika. Att ha flera länder med i studien resulterar i 

ett bredare perspektiv, vilket styrks av Willman et al. (2016) som säger att det stärker 

studiens trovärdighet. För att få ett ännu bredare perspektiv så kunde således fler länder från 

andra världsdelar inkluderats, förutsatt att de uppfyller samtliga inklusionskriterier. Urvalet 

begränsades inte heller till ett utav sjuksköterskans verksamhetsområde, utan artiklar med 

upplevelser från patienter inom somatisk, primär och psykiatrisk vård inkluderades. Detta 

eftersom att det som sjuksköterska är stor möjlighet att möta patienter med psykisk ohälsa 

oavsett verksamhetsområde och bemötandet från sjuksköterskan är lika viktigt oavsett 

område (Skärsäter, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). En specifik kontext ansågs 

därför vara irrelevant och avgränsades till hälso- och sjukvård. Detta gav på så vis ett bredare 

perspektiv än om syftet hade tillämpats till ett specifikt område. Detta kan på så vis ses som 

både en för- och nackdel, beroende på vad läsaren är ute efter, då resultatet hade sett helt 

annorlunda ut om det varit i endast en specifik kontext. 

 

Artiklar valdes ut mellan åren 2000-2018. Detta för att begränsa studien till den senaste och 

mest relevanta forskningen. Olsson och Sörensen (2011) menar att vetenskapliga artiklar i en 

litteraturstudie bör vara aktuella och att tidsfönstret fastställs utifrån studiens syfte. Därför 

ansågs detta tidsfönster vara relevant till studien då upplevelser av sjuksköterskans 

bemötande inte borde spela mindre roll idag än vad det gjorde år 2000. 18 år är trots allt ett 

ganska brett tidsfönster och med facit i hand så kunde tidsfönstret minskats med ett par år, då 

den äldsta valda artikeln var från 2004. Detta hade resulterat i samma 15 artiklar men ett färre 

antal artiklar i sökningen. Studien valde att fokusera på endast sjuksköterskans bemötande, då 

omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kompetensområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Detta gjorde att studien blev mer specifik för just 

sjuksköterskan och inte bemötandet i vården som helhet. I de allra flesta artiklar så 
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undersöktes dock bemötande från vårdpersonal, vilket gjorde att författarna till den 

föreliggande studien själva fick plocka ut de meningsenheter där bemötandet kom från 

sjuksköterskan. De meningsenheter som beskrev bemötande, men där det var oklart från 

vilken profession bemötandet kom, valdes bort. Det förekom emellertid en del svårigheter 

med att särskilja sjuksköterskans bemötande ifrån övrig personal. Detta kan därför ses som en 

svaghet med studien då det trots allt finns en risk att inkludera artiklar med flera professioner, 

då studien endast fokuserar på sjuksköterskans bemötande. Även ordet nurse kan ha haft 

negativ inverkan på studien. Nurse översattes till sjuksköterska enligt Svensk MeSH (2017c) 

definition, där nurse är personer som erhållit legitimation för utövande av sjuksköterskeyrket 

(ibid.). En eventuell nackdel med att använda sig av ordet nurse som definition för 

sjuksköterska är att begreppet kan innefatta dels sjuksköterska, men kan också innebära andra 

typer av sköterskor, såsom exempelvis undersköterskor. Detta är en svaghet för studien då 

bemötande från andra professioner än sjuksköterskan kan ha inkluderats. 

 

Till datainsamlingen användes sökbaserna CINAHL och PubMed, då de är två välkända 

sökbaser som innehåller vetenskapliga artiklar om omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2015; Willman et al., 2016). De två databaserna ansågs vara tillräckliga för att uppnå 

datamättnad till studien, vilket Forsberg och Wengström (2015) förklarar som ett tillräckligt 

rikligt material för att kunna utföra en analys. Willman et al. (2016) skriver att en 

tillfredställande litteratursökning görs i flera olika databaser. Att endast två databaser 

användes kan på så vis ses som en svaghet då sökresultatet kan ha begränsats. Fler databaser 

kunde därför ha påverkat resultatet genom att det hade gett ökad mängd data. I sökningarna 

användes två olika sökområden för att täcka hela studiens syfte. Nurse Attitudes, Nurse-

Patient Relations och Patitens Satisfaction användes för att täcka området om patienters 

upplevelser av sjuksköterskans bemötande och Psychiatric Care, Psychiatric Patients och 

Psychiatric Nursing användes för att täcka området om psykisk ohälsa i hälso- och sjukvård. 

Då det inte fanns något indexord för ordet bemötande så användes indexord som ansågs vara 

närliggande begrepp i sökningarna, vilket kan ha påverkat utslaget av träffar. Studien kunde 

också med fördel ha använt sig av blocksökning, vilket Willman et al. (2016) menar ökar 

systematiken i litteratursökningen. En blocksökning tyder på att studien är systematiskt gjord 

och ökar på så vis trovärdigheten (ibid.). Att litteratursökningen inte är utförd med 

blocksökning kan därför ses som en svaghet med studien. En blocksökning i CINAHL 

utfördes dock på prov sent in i skrivandeprocessen som resulterade i att 9 utav de 15 valda 

artiklarna hittades. Detta tyder på att litteraturstudien ändå var systematiskt utförd.  
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Forsberg och Wengström (2015) beskriver att varje vetenskaplig artikel bör värderas i ett 

flertal steg för att på så vis identifiera vilka artiklar som är relevanta för den befintliga 

studien, vilket kallas för kvalitetsgranskning. Till studien användes ”Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” av 

SBU från 2014. Författarna läste igenom varje artikel var för sig och svarade sedan 

tillsammans på bedömningsmallens frågor för att undvika subjektivitet, vilket stärker studiens 

trovärdighet. Utav de artiklar som valdes ut till studien efter kvalitetsgranskning så hade alla 

medelhög kvalitet eller högre. Artiklar med låg kvalitet exkluderades vilket kan ses som en 

styrka för studiens kvalitet. Studien har även ett etiskt övervägande vilket Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver är viktigt för all vetenskaplig forskning. Detta är också en styrka 

för studien, då kravet som skyddar de individer som deltar i en studie alltid ska väga tyngre 

än intresset för att få fram ny kunskap.  

 

Dataanalysen gjordes med Graneheim och Lundmans (2014) innehållsanalys. Analysen 

gjordes med en manifest ansats men med latenta delar i kodning och kategorisering. En 

manifest ansats valdes då det enligt Kristensson (2014) fokuserar på att hitta det uppenbara 

innehållet och de ord som har skrivits i texten. Detta passade till studien då syftet var att 

beskriva upplevelser, vilket kan vara ett svårdefinierat begrepp. På så vis kunde 

meningsenheter som överensstämde med Eriksson (1987) och Langemars (2008) beskrivning 

av upplevelser plockas ut. Latenta delar fanns dock i kodning och kategorisering av 

meningsenheterna. Detta gjordes för att i kategorierna få fram betydelsen och innebörden av 

vad patienterna egentligen upplevde. Att analysen är gjord med manifest ansats kan ses som 

både en styrka och svaghet. Danielsson (2012) skriver att en latent ansats kan leda till 

feltolkningar, men skriver också att manifest ansats aldrig kan vara helt textnära då läsaren 

alltid gör någon form av tolkning. Varje artikel lästes enskilt där meningsenheter plockades 

ut, vilket kan ha varit en fördel då risken för att gå miste om data minskar. Att varje 

meningsenhet klipptes ut kan även det ha varit en fördel då det bidrog till en bättre överblick 

och underlättade sorteringen av koder in i kategorier. En nackdel med att skriva om 

upplevelser är att när meningsenheterna ska läggas i underkategorier så går ofta 

upplevelserna ihop. Detta styrks av Axelsson (2008) som skriver att det ofta är svårt att göra 

en innehållsanalys i en text som handlar om människors upplevelser, då de ofta passar in på 

en kategori eller flera. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visade att patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans 

bemötande i form av betydelsen av att skapa en fungerande relation och att vara utlämnad i 

sin egen vård. Den mest framträdande upplevelsen var betydelsen av att skapa en fungerande 

relation, där patienterna beskrev vikten av att ha en fungerande relation med sjuksköterskan. 

För att skapa en fungerande relation så upplevde patienterna fyra underkategorier som var 

tvungna att tillgodoses, nämligen att ses som en person, samspel, kommunikation och att 

känna sig omhändertagen. Dessa underkategorier kan ses som ett utav resultatets fynd. 

 

Betydelsen av att skapa en fungerande relation handlade till stor del om att patienterna ville 

bli sedda. Enligt patienternas upplevelser så ville de bli sedda som personer och ha ett 

samspel och en kommunikation med en sjuksköterska som bryr sig om dem. De 

underkategorierna som patienterna beskrev för att få relationen med sjuksköterskan att 

fungera påminde mycket om det som står skrivet i kompetensbeskrivning för den 

legitimerade sjuksköterskan angående personcentrerad vård. Vid personcentrerad vård så ska 

patienten och anhöriga bli sedda och hörda som unika individer med personliga värderingar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Här ingår alltså patienternas upplevelse och behov av 

att ses som en person. Även Edvardsson (2010) styrker detta, då han i sin beskrivning av 

personcentrerad vård skriver att patienter med psykisk ohälsa ska bli bemötta som personer 

och inte får bli objektifierade, då det kan leda till att de reduceras till en sjukdom eller ett 

beteende. I kompetensbeskrivningen för den legitimerade sjuksköterskan står det även skrivet 

att sjuksköterskan ska kunna värna om patientens rättigheter, möjligheter och behov, samt att 

sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden i samspel med patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Några utav dessa behov kan alltså vara samspel, 

kommunikation och att känna sig omhändertagen och den omvårdnad som sjuksköterskan ger 

ska ske i samspel med patienten. Kommunikationens betydelse för att skapa en fungerade 

relation bekräftades av Araújo, da Silva, Bonfim och Fernandes (2010). De beskriver att 

kommunikation är en av sjuksköterskans mest grundläggande verktyg och att det är en nyckel 

för att skapa en fungerande relation. Ju bättre kommunikation som sjuksköterskan har med 

patienten, desto bättre blir relationen (ibid). Haugan, Moksens och Löhre (2016) bekräftade 

vikten av samspel mellan sjuksköterska och patient. Ett samspel beskrivs av Haugan et al. 

(2016) som kärnan i relationen mellan sjuksköterska och patient, vilket skapar en 

förutsättning för en god omvårdnad. Att vara närvarande och interagera med patienterna leder 
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också till att patienterna får en bättre kontakt med sjuksköterskan och känner sig mer 

delaktiga i sin egen vård (ibid.). Till sist kunde även faktorn att känna sig omhändertagen 

styrkas av Wiman och Wikblad (2004). De beskriver att sjuksköterskor som är genuint 

intresserade och närvarande i bemötandet med patienterna får en fungerande relation. Wiman 

och Wikbland (2004) beskriver också att omtänksamhet och omsorg är av yttersta vikt i 

rollen som sjuksköterska för att patienten ska känna sig sedd (ibid.). Det går därför att dra 

slutsatsen av detta fynd att de fyra underkategorierna är synnerligen viktiga i sjuksköterskans 

bemötande för att uppnå en fungerande relation med patienterna.  

 

Upplevelsen av att vara utlämnad i sin egen vård var inte lika framträdande som upplevelsen 

av att skapa en fungerande relation, men inte desto mindre viktig. Patienterna kände sig 

utlämnade när de upplevde att sjuksköterskan missbrukade sin makt och när de kände att de 

inte fick vara delaktiga. Även detta kan därför ses som ett av resultatets fynd. Eftersom 

patienterna upplevde sig utlämnade i sin egen vård så går det att dra slutsatsen att negativt 

bemötande från sjuksköterskan påverkar omvårdnaden. Perlick (2001) beskriver att ett 

negativt bemötande bland vårdpersonal leder till både försämrad vård och välmående för 

patienterna. Detta stämmer då inte bara överens med vårdpersonal utan kan även specificeras 

till endast sjuksköterskan enligt studiens resultat. Edvardsson (2010) skriver att en patient 

som söker vård för obekväma åkommor vill bli bemött som en fullvärdig person och med 

respekt, istället för att bli dömd, nedvärderad eller förolämpad. Detta är således raka 

motsatsen till det som beskrivs i kategorin att vara utlämnad i sin egen vård, där 

sjuksköterskan medvetet förödmjukade patienter och utövade sin makt. Denna vård som 

bedrivs faller inte under personcentrerad vård och sjuksköterskorna följer således inte heller 

kompetensbeskrivningen. Det gör inte heller den vård som utövades där patienterna upplevde 

att de inte fick vara delaktiga. Som tidigare nämnts så ska sjuksköterskan ansvara för 

omvårdnaden i samspel med patienten, vilket inte gjordes i denna vård då patienterna kände 

att de inte hade något självbestämmande. Detta kan ses som en nackdel med studien då det 

endast visar att sådan vård finns i hälso- och sjukvård. Det visar inte om det är mer eller 

mindre förekommande i något särskilt verkningsområde, vilket kan vara ett framtida 

forskningsområde. Enarsson et al. (2007) skriver att fördomar inom vården kan vara 

problematiska då de tenderar att ofrivilligt påverka personalens attityd och bemötande 

gentemot patienten. Om det är just fördomar som påverkar sjuksköterskans bemötande till det 

negativa i studiens resultat är dock oklart.  
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Fynden som framkom i studiens resultat kan kopplas till Joyce Travelbees interaktionsteori 

om den mellanmänskliga relationen och det första mötet. Travelbee (1971) beskriver att det i 

det första mötet är av yttersta vikt att sjuksköterskan är medveten om hur stereotypa 

uppfattningar och fördomar kan prägla ett intryck av en person, för att på så sätt kunna bryta 

sig ur kategoritänkande och se den unika individen i patienten. Sjuksköterskans förmåga att 

se patienten som en person beror i hög grad på sjuksköterskans intresse att se andra 

människor som unika individer. Om inte sjuksköterskan lyckas med detta i det första mötet så 

är det svårt att uppnå en mellanmänsklig relation med patienten (ibid.). I kategorin betydelsen 

av att skapa en fungerande relation så visade sjuksköterskan intresse för patienterna, vilket 

gjorde att de kände sig sedda. Sjuksköterskan visade intresse för att se patienterna som unika 

individer genom att se patienterna som en person, ha en kommunikation och ett samspel, 

samt att de var omhändertagande av patienterna. Detta gjorde att sjuksköterskan tillsammans 

med patienterna skapade en fungerande relation och på så vis också en mellanmänsklig 

relation. I kategorin att känna sig underlägsen så visade däremot sjuksköterskan inget intresse 

för att se patienterna som unika individer. Sjuksköterskan utnyttjade sin makt för att ställa sig 

över patienterna och både avhumaniserade och förödmjukade patienterna medvetet. Detta 

ledde till en relation med sjuksköterskan där patienterna levde i rädsla och ovisshet, vilket 

inte kan kallas för en mellanmänsklig relation. Dessa patienter fick också ett sämre 

välmående, vilket stämmer överens med Travelbees teori om att bemötandet påverkar 

omvårdnaden. 

Slutsats 
Resultatet av studien visade att patienter med psykisk ohälsa upplever sjuksköterskans 

bemötande i form av betydelsen av att skapa en fungerande relation och att vara utlämnad i 

sin egen vård. Patienterna ville bli sedda och bemötta som fullvärdiga människor. Även om 

varje upplevelse är individuell, så framkommer det i studien att bemötandet från 

sjuksköterskan har en påverkan på omvårdnaden hos patienter med psykisk ohälsa. 

Upplevelserna som framkom av patienterna i studien kan användas i både utbildningssyfte av 

nya sjuksköterskor och för att redan färdigutbildade sjuksköterskor ska få en ökad förståelse 

för ämnet. Detta kan till exempel vara ett område att undersöka i förbättringsarbete inom 

hälso- och sjukvård. Ytterligare studier kan behöva göras inom mer specifika kontext för att 

få fram skillnader i sjuksköterskans bemötande. Detta då den föreliggande studien endast 

fokuserar på hälso- och sjukvård som helhet. Skillnader i bemötandet skulle kunna 



 

30 
 

förekomma mellan sjuksköterskans olika verkningsområden, såsom somatisk, primär och 

psykiatrisk vård, vilket kan vara ett framtida forskningsområde. 
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2017-10-16 77 13 8 4 

Psychiatric Nursing AND 
Attitude AND 
Patient Satisfaction 
(Indexord) 
 

2017-10-16 98 12 5 3 

Nurse Attitude AND  
Nurse-Patient Relations AND 
Psychiatric Experience 
(Fritextsökning) 
 

2017-10-16 90 10 4 1 

Psychiatric Patients AND 
Nurse Attitude  AND 
Patient Experience  
(Fritextsökning) 
 

2017-10-16 66 4 2 1 

Psychiatric Patients AND  
Psychiatric Care AND 
Nurse-Patient Relations AND 
Patient Experience 
(Fritextsökning) 
 

2017-10-16 134 6 4 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
 

 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

reviderad 2014 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      
a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      
a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 
sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

      
a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      
a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      
a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Maguire, Daffen & 
Martin/2014/Australien 

Exploring nurses’ and patients’ 
perspectives of limit setting in a 
forensic mental health setting 
 

Kvalitativ intervjustudie 12 patienter 
2 kvinnor 
10 män 

91 %  
Hög kvalitet 

Wyder, Bland, Blythe, 
Matarasso & 
Crompton/2015/Australien 

Therapeutic relationships and 
involuntary treatment orders: 
Service users’ interactions with 
health-care professionals on the 
ward 
 

Kvalitativ intervjustudie 25 patienter 
14 kvinnor 
11 män 

86 %  
Hög kvalitet 

Lilja & Hellzén/2008/Sverige Formers patients’ experience of 
psychiatric care: A qualitative 
investigation 
 

Kvalitativ intervjustudie 10 patienter 
7 kvinnor  
3 män 

86 %  
Hög kvalitet 

Voogt, Goossens, Nugter & 
van Achterberg/2015/Holland 

The Patient’s Perspective on 
’’Providing structure’’ in 
Psychiatric Inpatient Care: An 
Interview Study 
 

Kvalitativ observations- 
och intervjustudie 

17 patienter 
6 kvinnor 
11 män 

86 %  
Hög kvalitet 

Hörberg, Sjögren & 
Dahlberg/2012/Sverige 

To be Strategically struggling 
against Resignation: The Lived 
Experience of Being Cared for 
in Forensic Psychiatric Care 
 

Kvalitativ intervjustudie 11 patienter 
5 kvinnor 
6 män 

86 %  
Hög kvalitet 

Bäck-Pettersson, Sandersson 
& Hermansson/2014/Sverige 

Patients’ Experiences of 
Supportive Conversation as 
Long-Term Treatment in a  

Kvalitativ intervjustudie 6 patienter 
6 kvinnor 

81 %  
Hög kvalitet 
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Swedish Psychiatric Outpatient 
Care Context: A 
Phenomenological Study 
 

Coatsworth-Puspoky, Forchuk 
& Ward-Griffin/2006/Kanada 

Nurse-client processes in 
mental health: recipients’ 
perspectives 
 

Kvalitativ intervjustudie 14 patienter 
8 kvinnor 
6 män 

81 %  
Hög kvalitet 

Kontio, Joffe, Putkonen, 
Kuosmannen, Hane, Holi & 
Välimäki/2012/Finland 

Seclusion and Restraint in 
Psychiatry: Patients’ 
Experiences and Practical 
Suggestions on How to 
Improve Practices and Use 
Alternatives 
 

Kvalitativ intervjustudie 31 patienter 
11 kvinnor 
20 män 

81 %  
Hög kvalitet 

Reveley & 
Ciclitira/2011/Storbritannien 

Life on the psychiatric ward: a 
qualitative study 

Kvalitativ intervjustudie 8 patienter 
4 kvinnor 
4 män 

76 %  
Medelhög kvalitet 

Stewart, Burrow, Duckworth, 
Dhillon, Fife, Kelly, Marsh-
Picksley, Massey, O’Sullivan, 
Qureshi, Wright & 
Bowers/2015/Storbritannien 

Thematic analysis of 
psychiatric patients’ 
perceptions of nursing staff 
 

Kvalitativ intervjustudie 119 patienter 
40 kvinnor 
79 män 

81 %  
Hög kvalitet 

Stenhouse/2011/Storbritannien ’They all said you could come 
and speak to us’: patients’ 
expectations and experiences of 
help on an acute psychiatric 
inpatient ward 
 

Kvalitativ intervjustudie 13 patienter 
7 kvinnor 
6 män 

71 %  
Medelhög kvalitet 

Johansson, Skärsäter & 
Danielson/2006/Sverige 

The health-care environment on 
a locked psychiatric ward: An 
ethnographic study 

Kvalitativ observations- 
och intervjustudie 

34 patienter 81 %  
Hög kvalitet 
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Shattell, McAllister, Hogan & 
Thomas/2006/USA 

’’She Took the Time to Make 
Sure She Understood’’: Mental 
Health Patients’ Experiences of 
Being Understood 
 

Kvalitativ intervjustudie 20 patienter 
12 kvinnor 
8 män 

76 %  
Medelhög kvalitet 

Alexander/2006/Storbritannien Patients’ feelings about ward 
nursing regimes and 
involvement in rule 
construction 
 

Kvalitativ intervjustudie 30 patienter 
15 kvinnor 
15 män 

71 %  
Medelhög kvalitet 

Harris, Beurmann, Fagien & 
Shattel/2016/USA 

Patients’ experiences of 
psychiatric care in emergency 
departments: A secondary 
analysis 
 

Kvalitativ intervjustudie 9 patienter 
 

71 %  
Medelhög kvalitet 
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Bilaga 4 Meningsenheter 
Meningsenheter Översättning Kondensering Kod Sub-Kategori Kategori 
2.8. Many described 
feeling dismissed when 
the nurses did not appear 
to have any time for them 
and were too busy with 
other tasks.  
 

Många beskrev att de kände 
sig avvisade när 
sjuksköterskorna inte verkade 
ha tid för dem eller var 
upptagna med andra 
uppgifter.  

Patienter kände sig avvisade 
när sjuksköterskor inte hade 
tid.  

Inte ha tid.  Vikten av att ha ett 
samspel. 

Betydelsen av att 
skapa en fungerande 
relation. 

3.12. The respondents 
appreciated when the 
staff treated them as 
’normal human beings’ 
and laughed and talked to 
them. 
 

Patienterna uppskattade när 
sjuksköterskorna bemötte 
dem som ’vanliga människor’ 
och skrattade och pratade 
med dem.  

Patienterna vill bli bemötta 
som vanliga människor. 

Bemött som 
vanlig 
människa. 

Behov av att ses 
som en person. 

Betydelsen av att 
skapa en fungerande 
relation. 

5.12. I don’t like the 
nurses but I have to hide 
it… and then I just totally 
wipe out myself and my 
personality as well, I 
don’t show my true 
personality. 
 

Jag gillar inte 
sjuksköterskorna, men jag 
måste dölja det… Det gör att 
jag och min personlighet 
försvinner. Jag visar inte min 
riktiga personlighet.  

Måste dölja vad jag tycker. 
Jag och min personlighet 
försvinner. 

Förlorad 
personlighet. 

Att inte få vara 
delaktig.  

Att vara utlämnad i 
sin egen vård.  

11.5. She brought a chair 
and she said to me, ’you 
know, I’ve been so 
worried about you’… I 
said ’thank you so much’. 
Because, just for 
somebody to 

Hon tog fram en stol och sa 
till mig att hon har varit 
orolig för mig, varpå jag 
svarade tack så mycket. Det 
var ett sådant erkännande att 
någon faktiskt hade tänkt på 
mig. 

Hon visade intresse för mig 
och det kändes som ett 
erkännande. 

Visade 
intresse. 

Behov av att känna 
sig omhändertagen. 

Betydelsen av att 
skapa en fungerande 
relation. 
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acknowledge that they 
had actually thought 
about me. 
14.5. Patients from both 
wards felt humiliated by 
the nurses. They were 
stung by nurses’ 
uncontrolled emotional 
responses towards rule 
enforcement. 

Patienter från bägge 
avdelningarna kände sig 
förnedrade av 
sjuksköterskorna. De blev 
sårade vid sjuksköterskornas 
okontrollerade reaktioner vid 
regelöverträdelser. 

Patienter kände sig 
förnedrade av 
sjuksköterskor och deras 
okontrollerade reaktioner.  

Känsla av 
förnedring. 

Att sjuksköterskan 
missbrukar sin 
makt. 

Att vara utlämnad i 
sin egen vård.  

 


