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Sammanfattning    

Forskning visar att många av de patienter som vårdas på somatisk avdelning också lider 

av någon form av psykisk ohälsa. Detta betyder att det finns ett behov av psykiatrisk 

kunskap hos sjuksköterskan samt en utformning av vårdinrättningen som svarar an till 

denna patientgrupps behov som inte finns idag. 

I bakgrunden presenteras några av de vårdvetenskapliga begrepp som är av betydelse 

vid sjuksköterskans vård av denna patientgrupp; hälsa, caritasmotivet, holism och 

vårdrelation. För att få insikt i problemområdet presenteras tidigare forskning på ämnet 

både ur ett patientperspektiv och ur ett sjuksköterskeperspektiv. Här framgår det att 

vanliga upplevelser hos patienten är undvikande, brist på omtanke och misstro från 

vårdpersonalens sida. Sjuksköterskans upplevelse är att det råder brist på tid för att 

kunna vårda patientgruppen utifrån ett holistiskt synsätt samt en brist på stöd från 

organisation och kollegor. Med den uppdelning av kliniker som råder i Sverige idag 

finns det risk att den patient som lider av psykisk samsjuklighet faller mellan stolarna. 

Svårigheter att tillgodose denna patientgrupps behov bör spegla sig i sjuksköterskans 

arbete och relation till patienten, därför är syftet med studien att belysa sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda patienter med psykisk sjukdom på somatisk avdelning. För att 

belysa ämnet valde vi att göra en litteraturstudie där vi fann tolv artiklar att bygga vårt 

resultat på. Resultatet påvisar att återkommande känslor hos sjuksköterskan i samband 

med vård av dessa patienter är rädsla, frustration, hjälplöshet, hopplöshet, motvillighet, 

otillräcklighet och sårbarhet. Vi diskuterar resultatet utifrån det rådande vårdklimatet i 

Sverige där vi identifierar en splittring hos sjuksköterskan mellan den gamla medicinska 

skolan som färgar vårdkulturen idag, och den nya vårdvetenskapliga skolan som är 

under integrering. Sjuksköterskor som examineras idag har många gånger kunskapen att 

vårda dessa patienter men hindras av resursbrist och en stelbent vårdkultur vilket 

speglas i sjuksköterskans känsla av otillräcklighet och frustration som framkommer i 

resultatet. 

Nyckelord:  Psykisk ohälsa, somatisk avdelning, sjuksköterskeperspektiv, 

vårdvetenskap, vårdkultur, organisation,utbildning  
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INLEDNING 

Enligt World Health Organization (WHO 2003, s. 6) lider så många som 450 miljoner 

människor världen över av en psykisk eller neurologisk störning (översättning disorder). 

I Sverige visar rapporter på att 20-40 % av befolkningen lider av någon form av psykisk 

ohälsa (Pellmer & Wramner 2007, s. 109).  När personer med psykisk ohälsa även ådrar 

sig en somatisk åkomma benämns det som samsjuklighet. 

 

Samsjuklighet innebär att en patient lider av två eller flera sjukdomar samtidigt, som 

antingen är primära eller en produkt av varandra. Statistik har visat att personer med 

medicinska åkommor löper en högre risk att utveckla en psykisk ohälsa än den övriga 

populationen. På samma sätt är risken att utveckla medicinska åkommor högre hos 

personer med psykisk ohälsa än hos den övriga populationen. Detta samband kan ses 

framför allt vid djup depression och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes samt cancer där 

förekomsten av samtidig psykisk sjukdom kan vara så hög som 33 procent (WHO 2003, 

ss. 9-11). Hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och vissa former av cancer kan delvis vara ett 

resultat av en ohälsosam livsstil och kan därmed kräva långa behandlingar som 

inkluderar livsstilsförändringar. Enligt WHO (2003, s. 10) har deprimerade patienter tre 

gånger lägre sannolikhet att följa behandlingsrekommendationer (förändring av livsstil, 

medicinsk behandling) än övrig population vilket leder till högre funktionsnedsättning 

och dödlighet hos dessa patienter.  

 

Detta innebär en stor utmaning för hälso-och sjukvården att tillhandahålla en vård som 

svarar till både de fysiska och psykiska behov som finns hos många patienter idag. 

Framförallt ställer det krav på sjuksköterskan att kunna bemöta dessa patienter i en 

sjukhusmiljö som inte är utformad på ett sätt som gör det möjligt för sjuksköterskan att 

svara an till dessa patienters behov eftersom psykiatrin inte är integrerad i övrig vård. 

 

 

  

 

BAKGRUND 

I bakgrunden vill vi redogöra för de begrepp som är av relevans för ämnet i den här 

uppsatsen. Dels är det vårdvetenskapliga begrepp som är av betydelse i sjuksköterskans 

omvårdnad av patienter med psykisk och fysisk samsjuklighet och dels är det 

klargörande av vad psykisk ohälsa innebär.  Vi kommer att presentera en del av den 

forskning som har gjorts på patientens upplevelse av den somatiska vården för att ge en 

bild av de brister som finns och vad som därmed förväntas av sjuksköterskan. Slutligen 

belyser vi tidigare forskning som har gjorts på sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

denna patientgrupp.  

 

Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa är brett och enligt Svenska Kommuner och Landstings (SKL 

2012) förslag på definition av psykisk ohälsa används begreppet som en övergripande 

term för både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Psykiska besvär innefattar symtom 

som ångest, oro, sömnbesvär och nedstämdhet. Dessa besvär är inte så pass allvarliga 
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att de diagnostiseras utan kan vara normala reaktioner på svåra livssituationer. Psykisk 

sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning är tillstånd som anses vara så allvarliga att 

de tillskrivs en diagnos (SKL 2012). Exempel på psykiska sjukdomar som tillskrivs en 

diagnos är schizofreni, olika personlighetsstörningar, utvecklingsstörning, autism, 

substansrelaterade störningar, bipoläritet och olika nivåer av depression (Herlofson, 

Ekselius, Lundh, Lundin, Mårtensson & Åsberg 2010). Socialstyrelsens definition på 

personer med psykisk funktionsnedsättning lyder ”… personer med psykisk 

funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på 

viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå 

under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill säga 

begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och 

brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen” 

(Socialstyrelsen 2013, s. 4). Denna uppsats kommer att belysa sjuksköterskans 

upplevelse av mötet med patienter med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning i 

större utsträckning än patienter med psykiska besvär. 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Sjuksköterskans mål med vårdandet är att patienten skall uppnå hälsa. Det finns många 

dimensioner att ta hänsyn till för att hjälpa patienten med detta, speciellt tydligt blir det 

när en patient lider av fysisk och psykisk samsjuklighet. Att ha ett holistiskt synsätt är 

därmed essentiellt vid vård av dessa patienter. För att stödja patienten i sitt mål att 

uppnå hälsa krävs det att det finns en mellanmänsklig interaktion mellan vårdare och 

patient (Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). Med caritasmotivet som grund i 

sjuksköterskans vårdande av patienten kan en vårdrelation uppstå och fördjupas med 

hjälp av vårdande samtal. Nedan presenteras en närmare definition av de olika 

begreppen. 

 

Hälsa 

Upplevelse av hälsa är mångfacetterad och innebär inte bara att man är biologiskt frisk. 

Att inneha hälsa behöver inte heller betyda att sjukdom inte existerar.  Hälsa är ett 

tillstånd av välbefinnande där en individ är i stånd till att, utifrån de omständigheter som 

finns, vara kapabel att utföra de projekt som livet innefattar. Detta kräver att individen 

känner livsmod, livslust och livskraft och därmed kan vara kreativ med att utnyttja de 

resurser den besitter. Hälsa innebär också att individen har en god livsrytm vilket 

innebär en möjlighet till både aktivitet och vila och en rådande balans mellan dessa. 

Upplevelse av mening och sammanhang ingår också i begreppet hälsa. Alla dessa 

aspekter av hälsa är beroende av varandra och förstärker på så sätt varandra med sin 

närvaro (Dahlberg & Segesten 2010, ss.101-102).  

 

Caritasmotivet 

Caritasmotivet är vårdandets grundmotiv enligt Katie Eriksson. Det har en utgångspunkt 

i att det är medmänsklig kärlek, barmhärtighet och medlidande som motiverar 

vårdandet. Att vårda enligt caritas innebär att där finns en ansvarskänsla för 

medmänniskan och att vilja henne väl. Där finns också en strävan att lindra hennes 
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lidande och värna om hennes värdighet och skapa en gemenskap i en vårdande relation 

(Wiklund 2003, ss. 31-32). 

 

Holism 

Holism är en syn på människan som Katie Eriksson förespråkar. Eriksson menar att 

varje person ska vårdas som en enhet där själ, kropp och ande inte ska skiljas åt. 

Människan växlar inte mellan dessa olika dimensioner utan är allt samtidigt (Wiklund 

2003, s. 46). Kroppen är vårt sätt att nå ut till världen och sätet för våra känslor. 

Eftersom kroppen är vårt redskap när vi kommunicerar med omvärlden ses den som 

mycket viktig för vår identitet. Att kroppen är mer än bara det vi ser måste därför 

beaktas av vårdaren som bör se den levda kroppen i sitt sammanhang (Wiklund 2003, 

ss.47-50). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriver Wiklund (2003, ss. 51-54) 

själen som självmedvetenhet. Här ingår varje människas förmåga att tänka, känna och 

fatta beslut. Baserat på tidigare upplevelser och kunskaper förhåller vi oss till vår 

omvärld och eftersom vi alla har olika erfarenheter blir varje människas uppfattning av 

verkligheten unik. Genom själsliga processer skapar vi helheter och innebörder i det vi 

upplever. I den andliga dimensionen ingår de religiösa och de etiska uttrycken. 

Förmågan att reflektera över livet och de existentiella frågorna är central i denna 

dimension. Här ingår tankar kring vad som är rätt och vad som är fel och funderingar 

över meningen med livet (Wiklund 2003, ss. 55-56). En helhetssyn innebär alltså att 

förstå människan i sitt totala sammanhang och ta hänsyn till dennes livsvärld (Wiklund 

2003, s. 70).  Begreppet livsvärld kan förklaras som den unika verklighet varje 

människa upplever genom sin kropp (Wiklund 2003, s. 40). För vårdaren innebär att ta 

hänsyn till patientens livsvärld exempelvis att försöka förstå att en sjukdom eller 

kroppslig skada även påverkar andra dimensioner av människan (Wiklund 2003, s. 70). 

 

Vårdrelation 

Att vara fokuserad på patienten och dennes vårdbehov med ett professionellt 

engagemang utan att förvänta sig egen vinning kännetecknar en god vårdrelation. Detta 

kräver att vårdaren utnyttjar sin erfarenhet och kunskap för att kunna ge patienten full 

uppmärksamhet och närvaro i mötet. Den vårdande relationen bör också kännetecknas 

av en öppenhet hos vårdaren som är fri från oreflekterad förförståelse men med en 

medvetenhet om dennes kunskapsgrund (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190-191).  

 

I vårdrelationen ingår vårdande möten och vårdande samtal. Det vårdande mötet kan 

beskrivas som det sätt vårdaren bemöter patienten på vilket innefattar de signaler som 

vårdaren sänder ut genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vårdaren måste vara 

medveten om de signaler som sänds ut till patienten och förstå vilken skillnad det gör 

för patienten ”att möta ett öppet och vänligt inbjudande ansikte hos en vårdare i 

jämförelse med ett slutet, bortvänt eller ovänligt ansikte”. Det vårdande mötet innebär 

också att vårdaren tar ett ansvar för att mötet faktiskt blir vårdande och stödjande för 

patientens hälsoprocesser genom att använda sin kunskap, kompetens och ställning 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-193). Det finns olika former av vårdande samtal, 

exempelvis planeringssamtalet och det informativa samtalet som är en del av 

vårdrutinerna, ”övergångssamtalet” som används vid de situationer där patienten 

genomgår förändring i exempelvis hälsotillstånd samt det samtal som länge använts 
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inom den psykiatriska vården som är menat att stödja och stärka patientens hälsa och 

välbefinnande. I detta samtal finns en medvetenhet om livsvärldens betydelse och 

vikten av att låta patienten dela med sig av sin berättelse och lyssna till denna. Vårdaren 

är också medveten om att samtalet kan fördjupas genom att ställa följdfrågor, följsamt 

lyssna till patienten och spegla vad patienten säger. Samtalet och dialogen i sig är 

essentiell för patientens hälsa och upplevelse av vården.  Detta kan hjälpa patienten att 

uttrycka inre känslor och tankar som denne kanske inte var medveten om fanns. 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 203-205).  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 203) kan den typ av samtalsteknik som används 

inom den psykiatriska vården stå som förebild även när det gäller annan typ av vård.  

 

Patienters upplevelser av den somatiska vården 

Forskningen som presenteras under denna rubrik är den forskning vi har hittat inom 

ämnet. Den visar gemensamt på att personer med psykisk sjukdom upplever ett 

utanförskap både i samhället och inom vården.  

 

I en studie av Lundberg, Hansson,Wentz och Björkman (2009, ss. 518-519) berättade 

personer med psykisk sjukdom att de inte kände sig accepterade som fullvärdiga och 

pålitliga samhällsmedborgare. Speciellt efter att de hade vårdats på psykiatriska enheter. 

De upplevde att omgivningen började känna sig illa till mods i deras närhet, att de blev 

behandlade annorlunda och att de sågs som mindre kompetenta. Känslan av att 

människor ”såg ner” på dem gjorde att de undvek sociala kontakter. Författarna såg 

också ett samband mellan den upplevda frekvensen av avvisande och en negativ 

självbild/självförtroende hos personer med psykisk sjukdom. En annan studie av samma 

författare som utreder faktorer som påverkar livskvalitén hos personer med psykisk 

sjukdom visar att brist på socialt nätverk relaterat till avvisande hade en negativ 

inverkan på dessa personers självbild/självförtroende och därmed livskvalité. Studien 

visar också att personer med psykotiska åkommor oftare upplevde att de blev avvisade 

än personer med andra psykiska åkommor (Lundberg, Hansson, Wentz & Björkman 

2008, ss. 50-52).  

 

Att personer med psykisk sjukdom upplever stigmatisering även i vårdsammanhang 

konstaterades i en studie av Liggings och Hatcher (2005, ss. 361-363). Patienter 

vittnade om att de upplevde att de blev åsidosatta och inte fick lika mycket omvårdnad, 

omtanke och tid som andra patienter med ”riktiga” (fysiska) åkommor. Att vårdpersonal 

gav en känsla av att de inte ville vara där (hos patienten) och att de ville ta sig därifrån 

fortast möjligt samt dessutom uttryckte detta, förstärkte känslan av stigmatisering. En 

utav patienterna som deltog i studien berättade att hon eller han kände sig omtyckt av 

vårdpersonalen. De hade uttryckt till patienten att hon eller han var en bra patient då 

patienten sade sig vara medgörlig, och inte ringde så mycket på klockan.  Patienter 

upplevde också att när de hade blivit ”märkta” med en psykiatrisk diagnos uppstod en 

misstro från vårdpersonalens sida när det kom till fysiska symtom. De kände att deras 

fysiska symtom blev förminskade och inte tagna på allvar. Samma studie nämner att 

den inneliggande patienten uttryckte rädsla och oro inför vilken typ av vårdpersonal den 

skulle träffa på. Skulle det vara den samarbetsvilliga och lyhörda personalen eller den 

kalla och hårdnackade personalen.  
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Den somatiska vården för patienten med psykisk sjukdom ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Som ovan nämnt gör samsjukligheten hos patienter med psykisk och fysisk ohälsa samt 

dagens utformning av hälso- och sjukvård att det krävs mer av sjuksköterskan när hon 

ska vårda utifrån ett holistiskt perspektiv. Tidigare studier visar att brist på tid är en 

faktor som gör att sjuksköterskor känner sig tvingade att välja mellan att vårda den 

fysiska ohälsan eller den psykiska ohälsan varpå den psykiska ohälsan oftast blev 

lidande (Reed & Fitzgerald 2005, se van der Kluit & Goossens 2011, s. 524) Harrison 

och Zohhadi (2005, se van der Kluit & Goossens 2011, s. 524) menar att det också finns 

varierande attityder hos allmänsjuksköterskor till att vårda personer med psykisk 

sjukdom. Uppgiftsorienterade sjuksköterskor anser att patienter med psykisk sjukdom 

kan störa ordningen på den somatiska avdelningen, medan sjuksköterskor med ett mer 

patientfokuserat synsätt är mer positivt inställda till denna patientgrupp. Högre 

utbildningsnivå och längre arbetslivserfarenhet visade sig vara faktorer som påverkade 

sjuksköterskans attityd positivt gentemot dessa patienter (van der Kluit & Goossens 

2011, ss. 523-524). Att de sjuksköterskor som mer frekvent hade vårdat patienter med 

psykisk sjukdom hade en mer empatisk attityd framkom i en studie av Clark, Parker och 

Gould (2005, se van der Kluit & Goossens 2011, s. 523). Då Sun, Long och Boore 

(2007, se van der Kluit & Goossens 2011, s. 523) fann det motsatta kan en teori vara att 

det spelar in om upplevelsen av att vårda dessa patienter har varit av positiv eller 

negativ natur.  

 

Ett återkommande tema i tidigare forskning var att sjuksköterskan kände en brist på stöd 

från ledningen samt att den somatiska vårdmiljön var bristfällig för att vårda patienter 

med psykisk sjukdom (Reed & Fitzgerald, 2005, se van der Kluit & Goossens 2011, s. 

524). Vidare visar en studie av Mavundla (2000, se van der Kluit & Goossens 2011, s. 

524) att sjuksköterskor efterfrågar mer stöd från exempelvis ett ”psykteam” eller en 

sjuksköterska med spetskompetens inom psykiatri. 
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PROBLEMFORMULERING 

Trots att vi har vetskap om att en stor del av de patienter som vårdas på somatisk 

avdelning också har någon form av psykisk ohälsa ligger sjukvården långt efter när det 

gäller att tillgodose dessa patienters vårdbehov.  Psykiatrisk och somatisk vård är idag 

uppdelad i Sverige vilket gör det svårt för sjuksköterskan att vårda patienter utifrån ett 

holistiskt synsätt. Den allmänna sjuksköterskan har inte den specialiserade kunskapen 

som krävs för att möta den komplexitet som psykisk ohälsa kan innebära och de 

psykiatriska vårdavdelningarna har inte den apparatur och medicinska kompetens som 

krävs för att kunna se till de fysiska vårdbehoven. Dagens somatiska vård lägger ett 

stort ansvar hos patienten att bli frisk och uppnå god hälsa. Därmed riskerar patienter 

med psykisk och fysisk samsjuklighet att falla mellan stolarna då behandling och 

uppföljning blir undermålig om patienten är likgiltig, inte har en sjukdomsinsikt eller 

inte har möjlighet att ansvara för den egna hälsan till följd av psykisk sjukdom. Att den 

somatiska vården inte är utformad på ett sätt som också kan svara till de behov som 

finns hos personer med psykisk sjukdom borde också speglas i sjuksköterskans 

arbetssituation och i relationen mellan patient och sjuksköterska. Därför har vi valt att 

belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda denna patientgrupp i somatisk vårdmiljö. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa 

inom den somatiska vården. 

 

METOD 

Som metod för vårt examensarbete har vi valt att göra en litteraturbaserad studie. Enligt 

Axelsson (2012, s. 205) är detta ett bra sätt att skapa en översikt över publicerad 

forskning inom ett visst kunskapsområde. Nedan framgår hur vi har gått till väga. 

Datainsamling 

En inledande litteratursökning gjordes för att skapa en bild av om det fanns tillräckligt 

med forskning publicerad inom det valda ämnet. Friberg (2006, s. 47) talar om att 

litteratursökningen delas upp i två faser, den inledande litteratursökningen som ger en 

översikt över forskningsfältet och den egentliga litteratursökningen som är mer precis 

och målanpassad. I den inledande litteratursökningen sökte vi efter vetenskapliga 

artiklar i databasen Cinahl. Under månaderna februari och mars 2014 gjordes den 

egentliga litteratursökningen i databaserna PubMed och Cinahl. Sökord som användes 

initialt var general nurse och mental illness. Då dessa sökord inte gav tillräckligt antal 

användbara träffar kombinerade vi andra sökord som general health care, nurse 

attitudes, mental health och co- morbidity. Sökorden kombinerades på olika sätt för att 

finna mer exakta träffar. Antalet träffar i de olika sökningarna varierade mycket. I de 

artiklar som titelmässigt verkade svara mot vårt syfte lästes abstrakten. Då abstrakten 
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ansågs svara mot syftet lästes artikelns resultat i sin helhet för att se om de verkligen 

svarade mot syftet. Vi fann sju artiklar som svarade mot vårt syfte efter denna sökning. 

Två av dessa valdes bort då de visade sig vara litteraturstudier. Då detta inte gav ett 

tillräckligt underlag av artiklar att bygga vår litteraturstudie på valde vi att även göra en 

manuell sökning. Axelsson (2012, s.211) rekommenderar att göra en manuell sökning 

för att påträffa nytt material. De funna artiklarnas referenslistor inklusive 

litteraturstudiernas referenslistor granskades noggrant och ny litteratur upptäcktes. 

Artiklar funna i referenslistor söktes upp i sökmotorn Summon. Abstrakten lästes och i 

de fall som de svarade mot syftet lästes resultaten i sin helhet. Ytterligare nio artiklar 

påträffades varav två kvantitativa artiklar exkluderades senare då de vara svaga 

kvalitetsmässigt. Inklusionskriterier vid urval av artiklar var att de skulle svara mot vårt 

syfte. Studier som belyste psykiatrisjuksköterskors och studenters perspektiv 

exkluderades därför. Även studier utförda på psykiatriavdelningar exkluderades då de 

inte svarade mot syftet. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades då detta 

kan ge arbetet mer styrka och ett bredare spektrum. För att resultat skulle bygga på så 

aktuell forskning som möjligt inkluderades bara artiklar som publicerats på 2000- talet. 

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara 

vårdvetenskapliga och referee-granskade. Slutligen fanns nio artiklar med kvalitativ 

studiedesign och tre med kvantitativ studiedesign kvar att bygga resultatet på. 

 

 

Dataanalys 

Artiklarna analyserade enligt Axelssons modell (2012, s. 212- 214). Vi läste igenom alla 

artiklar upprepade gånger för att skapa oss en uppfattning om materialet och för att 

försäkra oss om att vi hade uppfattat dem korrekt. Anteckningar över våra iakttagelser 

fördes och en sammanställning av artiklarna gjordes där författare, teoretiska 

utgångspunkter, syfte, studiedesign och resultat sammanfattades i en tabell(se bilaga). 

Vi identifierade återkommande teman i artiklarnas resultat och strök under med 

färgpennor för att tydligare kunna se de olika delarna i resultaten och hur de skulle 

kunna föras ihop till en ny helhet. När de tolv artiklarna som ligger till grund för 

resultatet noggrant analyserats och bearbetats på detta sätt framträdde tre huvudteman; 

Sjuksköterskans upplevelser relaterade till kunskap och färdigheter, organisatoriska 

faktorer och till uppfattning av patientgrupp. Underteman kunde även identifieras under 

upplevelser relaterade till organisatoriska faktorer. Teman i resultatet identifierades 

utifrån vad sjuksköterskorna i studierna själva uttrycker är underliggande faktorer för 

deras upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras genom att ge läsaren en överblick i form av huvudteman över 

vilka de tre huvudfaktorerna till upplevda känslor ansågs vara enligt sjuksköterskorna i 

studierna. Vidare har det sedan mer detaljerat beskrivits i vilka situationer och i 

samband med vad dessa känslor uppkommer. 

 



 

 

 

8 

Upplevelser relaterade till kunskap och färdigheter 

En genomgående upplevelse hos sjuksköterskan i alla studier var att de upplever en stor 

brist på kunskap inom området psykiatri (Liggins & Hatcher, 2005, s.316; Brinn 2000, 

s.34;  Happel, Moxham, Reid-Searl, Dwyer, Kahl, Morris & Wheatland 2009, s. 158;  

Hopkins 2002, s. 152; Kerrison & Chapman 2007, s. 52; Mavundla 2000, ss. 1573-

1574; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, s. 955; Reed & Fitzgerald 2005, s. 252; 

Sharrock & Happel 2006, s.12; Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231; McDonald, 

Frakes, Apostolidis, Armstrong, Goldblatt & Bernardo 2003, s. 229). Sjuksköterskor 

vittnade om att det råder brist på kvalificerad personal (Brinn 2000, s. 34), samt att den 

egna kunskapen är undermålig (Liggins & Hatcher 2005, s. 361; Sharrock & Happell 

2006, s.12; Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231; Reed & Fitzgerald 2005, s. 252; 

Mavundla 2000, s. 1574; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, s. 955).  

 

Många av de problem som uppkommer till följd av kunskapsbrist visar sig i 

kommunikationssvårigheter mellan patient och sjuksköterska. I en studie av Liggins och 

Hatcher (2005, s. 363) vittnar en sjuksköterska om kollegor som talar på ett 

nedvärderande och ovärdigt sätt med och om patienter med psykisk sjukdom vilket hon 

ansåg var både oprofessionellt och ledsamt då det förstörde arbetsmiljön på 

avdelningen. Enligt Kerrison och Chapman (2006, s. 51) ansåg sjuksköterskor att 

taktlösa kollegor emellanåt kunde agitera patienter istället för att lugna dem i situationer 

som uppfattades oroliga. Detta ledde i sin tur till ökat antal aggressiva patienter. 

Sjuksköterskorna menade att dålig kunskap också kunde leda till felbehandling, 

exempelvis kunde tung medicinering och fysisk begränsning av patient användas i brist 

på andra strategier.  

 

Brist på förståelse för patientens tillstånd gav en rädsla för att göra fel och säga fel saker 

vilket många gånger ledde till undvikande av patienten (Reed & Fitzgerald 2005, ss. 

253-254; Liggins & Hatcher, 2005, s. 361).  Trots att det fanns en vilja hos 

sjuksköterskan att göra gott upplevdes patientens tillstånd som överväldigande 

komplext och istället för att ge en vård som kunde anses undermålig gavs det ingen vård 

alls. En upplevelse av att inte kunna tillhandahålla den vård som patienten är i behov av 

väckte känslor som otillräcklighet, sårbarhet och minskat självförtroende hos 

sjuksköterskan (Reed & Fitzgerald 2005, ss. 253-254).  

 

Enligt Sharrock och Happell (2006, s. 12) kunde förvirring ibland uppstå hos 

sjuksköterskan vid vårdande av patienter med psykisk samsjuklighet. Det ansågs svårt 

att veta vilket fokus omvårdnaden skulle ha och vad som skulle prioriteras. I en 

kvantitativ studie av McDonald et. al. (2003, s. 229) där syftet var att pröva hur 

patienters psykiatriska diagnoser påverkar sjuksköterskans vårdande vid somatiska 

symtom (misstänkt hjärtinfarkt) framkom det att sjuksköterskan reagerade långsammare 

på fysiska symtom när det fanns misstanke om samtidig psykisk sjukdom. Detta kunde i 

sin tur leda till allvarliga konsekvenser för den akut sjuka patienten.  

 

Tidigare forskning visar på att det finns en relation mellan kunskap om psykisk sjukdom 

och attityder gentemot personer med psykisk sjukdom (Jaffe, Maoz, & Avram 1979, 

Olade 1983, Chinnayya, Chandrashekar, Moiloy, Raghuram, Subramanya, Shamughan 

& Uday Kumar 1990, se Mavundla, 2000, s. 1574). 
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De sjuksköterskor som hade mer erfarenhet och därmed mer kunskap om att vårda 

patienter med psykisk ohälsa hade en mer positiv syn på både vårdandet av denna 

patientgrupp och patientgruppen i sig. De uttryckte att det holistiska vårdandet var en 

del av deras arbete och upplevde att de åstadkom goda resultat i sin omvårdnad. Att få 

bevittna goda resultat av sitt arbete gav ökad motivation till att vidareutveckla sina 

färdigheter (Reed & Fitzgerald 2005, s. 252).  

 

Upplevelser relaterade till organisatoriska faktorer   

I sjuksköterskans upplevelser relaterade till organisatoriska faktorer framträdde fyra 

subteman; oklarhet i arbetsroll, tids- och resursbrist, bristande stöd från ledning/övrig 

personal samt bristande miljö. Dessa subteman föll naturligt in under ovanstående 

rubrik då sjuksköterskorna i studierna kunde koppla deras upplevelser till brister eller 

förtjänster inom organisationen.   

Oklarhet i arbetsroll 

Utöver kunskapsbrist hos sjuksköterskan har det organisatoriska klimatet på 

arbetsplatsen visat sig ha stor betydelse för formandet av attityder gentemot denna 

patientgrupp. Brist på förståelse för och minskad interaktion med denna patientgrupp 

har kunnat härledas till den osäkerhet och otrygghet sjuksköterskan upplever vid 

otydliga arbetsbeskrivningar. En tydlig arbetsroll och goda arbetsvillkor gav 

sjuksköterskan en högre tillfredsställelse i arbetet och visade sig vara gynnande för 

relationen mellan sjuksköterska och patient (Wright et. al. 2003, s. 317).   

 

Vidare uttryckte sjuksköterskor i en studie av Happell et. al. (2009, s. 159) ett starkt 

behov av tydliga riktlinjer över hur de skulle vårda patienter med psykisk samsjuklighet. 

Diffusa riktlinjer samt oklarhet kring vad som förväntades av dem i deras arbetsroll var 

en fortlöpande orsak till stress, frustration, ilska och ledde vidare till att de kände sig 

missnöjda med egna arbetsinsatser. 

 

Tids- och resursbrist 

Patienter med psykisk samsjuklighet har komplexa behov som systemet inte är utformat 

för att kunna tillgodose i önskad grad. När sjuksköterskan ska vårda dessa patienter och 

samtidigt har en alltför hög arbetsbelastning händer det att patienten blir objektifierad 

utifrån sina symptom och inte ses som en individ med unika behov vilket försvårar 

möjligheten till en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient (Hopkins 2002, s. 

150). 

 

Många sjuksköterskor upplever att det är svårt att bevara en holistisk människosyn då 

fokus ofta ligger på den somatiska vården. Hög arbetsbelastning och tighta scheman gör 

att de inte hinner ge denna patientgrupp den tid och den vård som de är i behov av 

(Sharrock & Happell 2006, ss. 12-13). 

 

En studie av Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011, ss. 954-955) visar vidare att 

sjuksköterskor såg denna patientgrupp som mycket tidskrävande och att de inte hade 

den extra tid som dessa patienter efterfrågade. Upplevelsen av att inte hinna med sina 

administrativa arbetsuppgifter eller att inte ha tid att ge god vård till dessa patienter 
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gjorde att de kände sig frustrerade och missnöjda. Vidare nämner Poggenpoel, Myburgh 

och Morare (2011, ss. 954-955) att sjuksköterskorna ansåg att behoven hos patienter 

med psykisk sjukdom inte kunde tillgodoses på deras avdelningar och att de därför 

borde ha flyttats till andra avdelningar.  

 

På en pediatrisk avdelning uttryckte sjuksköterskorna oro över bristande resurser. 

Avdelningen var utformad för att vårda barnens somatiska åkommor och saknade 

resurser för att vårda den psykiska ohälsan. Sjuksköterskorna ansåg sig ha så mycket att 

göra att de inte hade tid till att sätta sig ned och samtala med barnen. Barn med 

psykiatriska problem blev en stor del av tiden lämnade ensamma utan vettig 

sysselsättning vilket fick sjuksköterskorna att känna skuld. De uttryckte en önskan om 

ytterligare resurser som fokusgrupper, aktiviteter och övningar i kroppskännedom för 

barn med psykisk ohälsa (Happell et. al 2009, s. 158). 

 

Bristande stöd från ledning/övrig personal 

I ett flertal artiklar nämner sjuksköterskor att de känner en brist på stöd från ledningen 

(Reed & Fitzgerald 2005, s. 252 ; Sharrock & Happell 2006, s. 13). De upplevde att de 

inte blev tagna på allvar när de uttryckte rädsla i samband med vårdandet av patienter 

med psykisk ohälsa samt att det inte fanns möjlighet till extra hjälp vid behov.  Om en 

våldsam situation skulle uppstå kände sjuksköterskan att den enda hjälp som fanns att 

bistå var av polisen.  Denna upplevda utsatthet och brist på kontroll i situationer som 

sjuksköterskan var ansvarig för ledde till en känsla av sårbarhet i sitt arbete (Reed & 

Fitzgerald 2005, s. 252).  

 

Sjuksköterskor i en studie av Sharrock & Happell (2006, s. 13) nämner att 

prioriteringarna på ett allmänsjukhus ofta är fysisk vård, god genomströmning och 

uppgiftsorientering. I denna miljö värdesattes känslomässigt, praktiskt och lärande stöd 

högt av sjuksköterskan. Tillgänglighet och kvalitét på stöd, samt avsatt tid för stöd inom 

organisationen upplevdes ha ett signifikant inflytande på utförandet av vården. 

Upplevelsen av att kunna dela arbetsbelastningen med kollegor och ha någonstans att 

vända sig för att få råd, direktiv, hjälp, bekräftelse och information ansågs av 

sjuksköterskan vara viktigt.  

 

Bristande miljö 

Sjuksköterskor har ett övergripande ansvar för patienters säkerhet och välbefinnande.  

Många sjuksköterskor i studierna ansåg att miljösäkerheten brast på den allmänna 

avdelningen vid vård av patienter med psykisk sjukdom (Happell et. al. 2009, s. 158; 

Kerrison & Chapman 2006, s. 51; Mavundla 2000, ss. 1575-1576; Poggenpoel, 

Myburgh & Morare 2011, ss. 953-954; Reed & Fitzgerald, s. 252). De problem gällande 

miljön som uppmärksammades av sjuksköterskor var högt belägna avdelningar 

(Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, s. 953), rum utan insyn och därmed svåra att 

övervaka, osäkrade utgångar och trappor och tillgång till redskap som kan användas för 

att tillfoga skada (Reed & Fitzgerald 2005, s. 252; Kerrison & Chapman 2006, ss. 51-

52). Platsbrist nämndes också som en faktor för minskad säkerhet då patienter som var 

olämpliga för varandra kunde tvingas dela rum (Happell et. al. 2009, s. 158). Dessa 

faktorer relaterade till miljön gav en känsla av rädsla (Reed & Fitzgerald 2005, s. 252) 
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och oro (Kerrison & Chapman 2006, ss. 51-52; Happell et. al. 2009, s. 158) över 

patienters säkerhet samt ansågs som ytterligare en prövning för sjuksköterskan vid vård 

av patienter med psykisk samsjuklighet (Poggenpoel, Myburgh & Morare, s. 953). 

 

Upplevelser relaterade till sjuksköterskans uppfattning av 

patientgrupp 

En vanlig uppfattning hos sjuksköterskan av patienter med psykisk sjukdom var att de 

hade beteenden som var svåra att hantera. Beteenden som ansågs svårhanterliga var 

bristande följsamhet och aggressivitet vilket gjorde att sjuksköterskan såg patienten som 

oberäknelig (Brinn 2000, s. 34; Poggenpoel, Myburgh & Morare 2011, s. 952; 

Zolnierek & Clingerman 2012, ss. 231-232; Liggins & Hatcher 2005, s. 361; Hopkins 

2002, s. 151; Mavundla 2000, s. 1574-1575; Kerrison & Chapman 2006, ss. 51-52; 

Reed & Fitzgerald 2005, ss. 251-252). Upplevd oberäknelighet hos personer med 

psykisk sjukdom skapade enligt (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 228; Reed & 

Fitzgerald 2005, ss. 251-252; Liggins & Hatcher 2005, s. 361; Mavundla 2000, s. 1575) 

en rädsla hos sjuksköterskan. Denna rädslan kunde bottna i en känsla av maktlöshet och 

brist på kontroll då sjuksköterskan kände att hon inte kunde ansvara för andra patienters 

hälsa och säkerhet alla gånger (Reed & Fitzgerald 2005, s. 251). Enligt Zolnierek och 

Clingerman (2012, s. 228) kände sjuksköterskor att de ständigt behövde vara på sin vakt 

för att minimera riskerna för våld och självskadebeteende. Var sjuksköterskan dessutom 

oerfaren och haft tidigare negativa upplevelser vid vårdandet av personer med psykisk 

sjukdom var rädslan än mer påtaglig. Sjuksköterskor uttryckte en sårbarhet i sin 

profession och ett illabefinnande till följd av detta (Reed & Fitzgerald, s. 2005, s. 251).  

 

Vidare upplevde sjuksköterskan en frustration över bristande följsamhet och 

medgörlighet i vården från patientens sida (Mavundla 2000, s. 1575; Liggins & Hatcher 

2005, s.362). De berättar om patienter som är högljudda, hotfulla och lämnar 

avdelningen vilket är tidskrävande och hindrar sjuksköterskan i sitt arbete (Mavundla 

2000, s. 1575).   När patienten inte inser nyttan av behandling och medicinering uppstår 

ett moraliskt dilemma där sjuksköterskan upplever att hon kan behöva göra saker mot 

patientens vilja. Exempelvis berättar en sjuksköterska att hon har med våld behövt 

injicera lugnande läkemedel vilket fick henne att känna sig ledsen över att ha kränkt 

patienten (Zolnierek & Clingerman 2012, s. 231). 

 

Flera artiklar beskriver sjuksköterskans rädsla för att interagera med patienter med 

psykisk ohälsa då de upplever att patienten har ett tungt känslomässigt bagage (Liggins 

& Hatcher 2005, s. 361; Hopkins 2002, s. 152). Det som händer känslomässigt och 

psykiskt med en patient upplevs som så skrämmande att sjuksköterskan inte vågar 

öppna för samtal. Detta leder till undvikande av patienten och en känsla av hjälplöshet 

då dennes själsliga lidande upplevs som för tungt att bära (Hopkins 2002, s.152).  

 

I Liggins och Hatchers (2005, ss. 361-362) studie om stigmatisering av patienter med 

psykisk sjukdom inom den somatiska vården berättar sjuksköterskor att de upplevde en 

brist på tillit till denna patientgrupp. Sjuksköterskorna var ofta osäkra på om patienten 

talade sanning när det kom till fysiska symtom och i allmänhet. Vidare berättade 

sjuksköterskor i studien att de kunde känna hopplöshet relaterat till patientens tillstånd 

då de upplevde att de hade gjort allt de kunde både medicinskt och omvårdnadsmässigt 
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men att det ändå inte hade någon effekt på patienten. Detta var också en faktor som 

ledde till undvikande av patienten då en sjuksköterska vittnar om kollegor som inte 

engagerade sig i eller dokumenterade någonting om en patient på fyra dagar i 

förhoppning om att patienten skulle tröttna och gå hem självmant. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av typ av studie vi ville genomföra baserades på den tid som fanns till förfogande 

för att skriva examensarbetet. Då det var kort om tid att utföra en empirisk studie valde 

vi att skriva en litteraturstudie. 

 

Vid sökning efter litteratur till uppsatsen i skolans databaser gav våra sökord inte ett 

tillräckligt underlag. Vi lyckades finna fem artiklar som ingår i resultatet men var till 

slut tvungna att göra en sekundärsökning varpå vi fann övriga artiklar. En svaghet med 

sekundärsökning kan vara att det finns en risk att missa den nyaste forskningen.  

 

Då vissa artiklar saknade fulltext i databaserna kan ett fåtal artiklar som kunde gett 

underlag till resultatet gått förlorade. Vilken inverkan dessa artiklar hade haft på 

resultatet är svårt att uttala sig om. 

 

Studierna som är underlag för resultatet är utförda i olika delar av världen. Det saknas 

dock studier från Asien. Australien och Nya Zealand är överrepresenterad då fem 

studier har utförts där. Tre studier är utförda i USA, två i Sydafrika och två i Europa. 

Även om hälso- och sjukvårdsväsendet och sjuksköterskeutbildningar möjligen är 

utformade på olika sätt i dessa delar av världen samt att kulturen skiljer sig åt kan vi 

urskilja liknande problematik. Därmed ser vi inte detta som en svaghet i vår 

litteraturstudie. 

 

Vid analysförfarandet fann vi det svårt att sortera fynden under passande rubriker. Vår 

grundtanke var att ha upplevda känslor hos sjuksköterskan som rubriker, men då 

faktorerna till de upplevda känslorna i så fall hade kommit igen under ett flertal rubriker 

valde vi att vända på det, och istället ha faktorerna som rubriker. Detta för att undvika 

upprepning och för att underlätta för läsaren. Under en av rubrikerna var det möjligt att 

finna passande underrubriker som förtydligar resultatet. Däremot valde vi att inte dela 

upp de andra rubrikerna då vi ansåg att huvudrubriken var tillräcklig. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet påvisar att många sjuksköterskor inom den somatiska vården har negativa 

attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa. Återkommande känslor i samband med 

vård av dessa patienter är rädsla, frustration, hjälplöshet, hopplöshet, motvillighet, 

otillräcklighet och sårbarhet. Dessa känslor har kunnat kopplas till faktorer som brist på 

kunskap och färdigheter hos sjuksköterskan, organisatoriska faktorer samt 

sjuksköterskans upplevelse av patientgrupp. 
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Det framgår också att det förekommer positiva attityder hos en del sjuksköterskor vilket 

har kunnat härledas till tillfredsställelse relaterat till goda arbetsvillkor och en tydlig 

arbetsroll samt möjlighet till stöd och uppbackning från mer erfarna kollegor, 

psykkonsulter och ledning. Erfarenhetsbaserad kunskap bidrog också till en mer positiv 

syn på denna patientgrupp.  

 

Studierna i resultatet kommer ifrån olika delar av världen som har kommit olika långt i 

att ha vårdvetenskapen som grund i sjuksköterskans utbildning. Det råder också 

varianser i tillgång till resurser och i hur mycket psykiatrin är integrerad både i 

utbildning och i patientarbetet. I vår diskussion vill vi applicera vårt resultat till det 

rådande klimatet i Sverige när det kommer till dessa punkter.  

 

Kan kunskapsbrist ligga till grund även i sjuksköterskans upplevelser relaterade 

till patientgrupp? 

För att kunna tillgodose vårdbehovet hos patienten med psykisk sjukdom inom 

somatiken krävs det att vården är patientcentrerad.  Som vården i Sverige ser ut idag 

tvingas patienten att anpassa sig efter en vård som mer eller mindre kan liknas vid ”one 

size fits all”. Detta går emot den vårdvetenskapliga forskning som exempelvis studerar 

vilka förutsättningar som behövs för att en god vårdrelation ska kunna uppstå mellan 

patient och sjuksköterska. Enligt en svensk studie av Kasén, Nordman, Lindholm och 

Eriksson (2008, s.6) kan en stelbent vårdkultur som följer bestämda mönster ha en 

förödande inverkan på vårdrelationen och därmed orsaka ett vårdlidande för patienten. 

Vårdlidande innebär ett lidande hos patienten som är orsakat av vårdandet och kan 

innefatta smärta, plåga, kval och upplevelser av kränkning hos patienten. Eriksson 

(1994, se Dahlberg 2002, s.4) menar att vårdlidandet grundar sig i ett oreflekterat 

handlande och bristande kunskap hos vårdaren (författarna har ej specificerat 

yrkeskategori).  

 

I vårt resultat framgår det att många sjuksköterskor kunde uppfatta patienter med 

psykisk ohälsa som ”svåra” relaterat till deras oberäknelighet och aggressivitet. I 

motsats till detta föreslår vårdare (författarna har ej specificerat yrkeskategori) i studien 

av Kasén et.al. (2008, s.6) att den här typen av fördömande av patient baserat på dess 

beteende snarare beror på en svårighet hos vårdaren att förstå vad beteendet är ett 

uttryck för, än att patienten är svårhanterlig. Det kan uppfattas som att patienten 

skuldbeläggs för en brist som egentligen ligger hos vårdaren. Även om sjuksköterskans 

upplevelse av patienten är högst reell kanske denna hade förändrats med mer kunskap 

och därmed en djupare förståelse för patientens uttryck. Om sjuksköterskans negativa 

attityd är missriktad och i själva verket inte bör kopplas till patienten är endast 

organisation samt kunskap och erfarenhet de faktorer som är kvar att ta i beaktning. 

Vilket ansvar har då organisationen respektive utbildningsväsendet i att sjuksköterskan 

ska ha en tillfredsställande kunskap som i förlängningen gynnar patienten? Och vilket 

ansvar ligger hos sjuksköterskan själv? 

 

I förändringens tider urskiljs en klyfta mellan instanser 

I Kasén et. al. (2008, s.6) studie läggs det, som tidigare nämnt, stor vikt vid en god 

vårdkultur. Vårdare beskriver, i likhet med studier ur resultatet, hur en patient lätt blir 
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objektifierad och mindre delaktiga i utformandet av den egna vården när vårdkulturen är 

statisk. De fastställer att struktur och organisation bör anpassas efter patient och inte 

tvärtom som de upplever i nuläget. Vår teori om vårdkulturen i Sverige är att trots att 

sjukvården ständigt är under förändring i takt med att ny forskning uppdagas, finns en 

vårdkultur som är djupt rotad. Den huvudsakliga forskningen har tidigare varit 

medicinsk och fokuserad på den biologiska sjukdomen. Det är bara under de sista 60 

åren som vårdvetenskapen har växt till som eget forskningsfält och därmed bidragit till 

ett holistiskt synsätt. I Sverige dateras den formella starten för vårdvetenskaplig 

forskning till 1977 då sjuksköterskeutbildningen blev en akademisk utbildning 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 24). Vårdvetenskapen är sjuksköterskans forskningsfält 

och har ett omvårdnadsfokus som är förhållandevis nytt för den tidigare 

medicininriktade vårdkulturen där sjuksköterskans funktion kunde liknas mer vid 

läkarens högra hand. Detta gör att hälso- och sjukvårdsväsendet står inför en stor 

förändring där utbildningsväsendet i Sverige har kommit betydligt längre.  

 

Sjuksköterskans ansvar är att arbeta evidensbaserat för att ge patienten en så god vård 

som möjligt. För att sjuksköterskan ska kunna arbeta evidensbaserat krävs det att hon 

har kunskapen om vad det innebär och att organisationen bakom tar sitt ansvar och 

tillhandahåller de resurser som krävs. Exempelvis ska resurser som psykteam, olika 

typer av stöd för sjuksköterskan, tid och interna utbildningar finnas tillgängligt för 

sjuksköterskan som vårdar psykisk sjukdom på en somatisk avdelning om det finns ett 

tydligt behov och evidens för detta. Sveriges offentliga hälso- och sjukvårdsväsende 

finansieras av statliga pengar. På organisationsnivå innebär det att de förändringar som 

kräver utökade resurser är begränsade och kan ta lång tid att implementera, men för att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta forskningsbaserat måste det också skapas 

förutsättningar för just detta. I studien av Kasén et. al. (2008, s.6) betonar vårdare vikten 

av att ledarskapet har en vårdvetenskaplig kunskapsgrund då det är ledaren som kan 

ställa krav och ange riktning på arbetet.  

 

Organisationen är också ansvarig för att de resurser som tilldelas används så 

kostnadseffektivt som möjligt. Idag kan vi se att sjukvården ofta använder sig av 

kortsiktiga lösningar som på sikt blir dyrare och på så sätt använder resurser som istället 

hade kunnat användas till en förbättrad vårdkvalité för patienten. Vare sig det är brist på 

resurser från staten eller om det är fördelningen av resurser inom organisationen som är 

bristfällig urskiljer sig en klyfta mellan de olika instanserna. Förslagsvis skulle ett 

närmare samarbete och en gemensam vision mellan staten, organisationen och 

utbildningsväsendet möjligen kunna bidra till att minska denna klyfta.  

 

  

Den splittrade sjuksköterskan 

För sjuksköterskan i Sverige har förändringen på utbildningsnivå inneburit att 

sjuksköterskeprogrammet idag är en treårig utbildning med en kandidatexamen i 

vårdvetenskap.  Denna satsning ska på sikt bidra till en förändring av vårdkulturen där 

vården blir patientcentrerad istället för den ”one size fits all”-vård som vi fortfarande ser 

tydliga spår av inom sjukvården. I bakgrunden har vi presenterat några av de 

vårdvetenskapliga teorier som har ett starkt inflytande på dagens 

sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Vi valde att använda patientgruppen med psykisk 
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samsjuklighet som exempel eftersom eventuella brister tydliggörs extra mycket här då 

vårdandet av denna patientgrupp kräver ett vårdvetenskapligt förhållningssätt hos 

sjuksköterskan.  

  

Vår upplevelse är att nyutexaminerade sjuksköterskor som är motiverade och skall ut i 

arbetslivet med vårdvetenskapen färskt i sinnet, ofta möter en helt annan verklighet än 

den i studielitteraturen. En verklighet där det sällan finns resurser för att tillgodose 

patientens behov på ett tillfredsställande sätt och där sjuksköterskan får nöja sig med att 

ge en vård som inte når upp till de visioner som skapas under studietiden. Detta speciellt 

i den vård som behöver ha en tydlig vårdvetenskaplig grund som den vid vård av 

personer med psykisk samsjuklighet. Sjuksköterskan är många gånger dömd att 

misslyckas vilket har förödande konsekvenser för sjuksköterskans självkänsla. Det är 

detta vi tror speglar sig i vårt resultat. Sjuksköterskan sitter i kläm mellan den nya 

vårdvetenskapligt inriktade skolan och en vårdkultur som är en produkt av den gamla 

medicinskt inriktade skolan. Vi vet vad vi ska vårda enligt för teorier, varför detta är 

viktigt, många gånger vet vi i teorin också hur. Men att i praktiken utöva vad vi har lärt 

oss i den ofta stelbenta och uppgiftsorienterade vårdkultur med brist på resurser som 

råder idag är det inte konstigt att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och frustrerad. 

Vi vet vad vi borde åstadkomma men lyckas inte under rådande omständigheter. Med 

det sagt bör ambitionerna fortfarande vara höga hos sjuksköterskan och 

utbildningsväsendet. Mer kraft bör läggas vid att styrka samarbetet med organisation 

och stat för att integrera vårdvetenskapen i den rådande svenska vårdkulturen. På 

individnivå är det en bra början att vara medveten om, och reflektera över den egna 

vårdkulturen och människosynen samt hur denna kan utvecklas. Det egna ansvaret över 

att medverka till en caritativ kultur betonas i studien av Kasén et. al. (2008, s.6).   

Viktigt är också att vårdvetenskapen inte tar utrymme för den medicinska kunskapen 

sjuksköterskan behöver besitta för att kunna tillhandahålla en patientsäker och kurativ 

vård. Vårdvetenskapen bör vara en ingrediens i sjuksköterskeutbildningen och 

sjuksköterskeyrket som adderas utöver de medicinska kunskaperna. 

 

 

SLUTSATSER 

Sjuksköterskor upplever brister i egen kunskap och inom organisationen när det 

kommer till vård av patienter med psykisk samsjuklighet. Dessa brister leder till 

negativa attityder och känslor hos sjuksköterskan gentemot denna patientgrupp. De 

förslag på åtgärder som kommer fram i resultatet är:  

 utökat stöd i form av bildande av psykteam 

  närvarande specialistsjuksköterska inom psykiatri 

 samtalsstöd  

 utökad säkerhet 

 högre miljömedvetenhet  

 mer tid för dessa patienter  

 mer utbildning inom psykiatri för den allmänna sjuksköterskan.  

Denna studie kan fungera som ytterligare ett evidensunderlag för eventuellt behov av 

utökade resurser inom verksamheter som hanterar patienter med psykisk samsjuklighet.   
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Bilaga 1 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Teoretiska 

utgångspunkter 

Syfte Studiedesign Resultat 

Brinn (2000) 

 
Patients with mental illnes: 

general nurses attitudes and 

expectations 
Nursing Standard 

Holism Att  på allmänna 

vårdavdelningar mäta 
emotionella reaktioner och 

förväntningar  hos 

sjuksköterskor  vid 
vårdande av patienter med 

komorbiditet ( psykisk 

sjukdom och diabetes). 

-Kvantitativ studie. 
-200 frågeformulär 

skickades ut till 

sjuksköterskor på medicin- 
och kirurgavdelningar, 64 

besvarades. 

- Resultatet analyserades i 
SPSS 

Sjuksköterskorna kände 

rädsla för personer med 
psykisk sjukdom och såg 

dem som oberäkneliga. De 

uttryckte ökad rädsla vid 
låg personalstyrka. Personal 

med mer erfarenhet av 

patienter med psykisk 

sjukdom kände sig mindre 

osäkra och bättre rustade 

för att vårda denna 
patientgrupp. 

Happell et al. (2009) 
 

Promoting mental health 

care in rural paediatric unit 
through participatory action 

research 

Aust. J. Rural Health 

- Att undersöka, främja och 
utvärdera praxis för psykisk 

hälsa på pediatrisk allmän 

avdelning. 
 

 

Kvalitativ deltagande 
undersökningsdesign. 

20 sjuksköterskor på en 

pediatrisk avdelning deltog. 
Fokusgrupper användes för 

att samla in data.  

Diskussionerna i 
fokusgrupperna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades och teman 
tydliggjordes. 

Brist på stöd, utbildning och 
erfarenhet kring psykisk 

ohälsa  hindrade dem från 

att ge optimal vård. 
Otydlighet kring vad som 

ingår i arbetsrollen ledde till 

känslor som  frustration, 
minskad tillfredsställelse, 

skuld och otillräcklighet 

 

Hopkins (2002) 

 
´But what about the really 

ill, poorly people?´ (An 

ethnographic study into 
what it means to nurses on 

medical admissions units to 

have people who have 
harmed themselves as their 

patients) 
Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

- Att förstå vad det betyder 

för sjuksköterskor på 

medicinska avdelningar att 

ha personer som självskadat 

som patienter. 

Kvantitativ 

Fyra sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Deltagande observationer 

och semistrukturerade 
intervjuer, fältanteckningar. 

Data analyserades med 

konstant jämförande metod. 

Självskadande patienter 

hindrade det normala flödet 

på avdelningen. Personalen 

fokuserade på somatiska 

behov. Sjuksköterskorna 
kunde inte förstå beteendet 

hos patienten och 

distanserade sig därav från 
patienterna. Tidsbrist och 

osäkerhet kring sin 
kompetens och rädsla för 

känslor hindrade också från 

mötet med patienten. 

Kerrison & Chapman(2006) 

 

What general emergency 
nurses want to know about 

mental health patients 

presenting to their 
emergency department 

Accident and Emergency 

Nursing 

- Att undersöka 

akutsjuksköterskors 

tränings- och 
utbildningsbehov för att 

kunna tillhandahålla 

effektiv vård för patienter 
med psykisk sjukdom. 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper och 

semistrukturerade 
intervjuer. Data 

analyserades och 

återkopplades till deltagarna 
för validering. 

Kunskapsbrist inom 

psykiatri hos 

sjuksköterskan, leder till 
kommunikationsproblem 

samt sämre 

bedömningsförmåga. 
Deltagare i studien 

upplevde brister i kollegors 

och eget bemötande av 
patienter med psykisk 

sjukdom. Bl.a. förekom 

undvikande, bestraffningar 
för ”dåligt uppförande”  

genom att orsaka långa 

väntetider och uppretande 
av patiente.r Rädsla för att 

det ska uppstå våldsamma 

situationer nämns också av 
deltagarna.  

Liggins & Hatcher(2005) 
 

Stigma toword the mentally 

ill in the general hospital: a 
qualitative study 

- Att undersökaoch beskriva 
patienters och vårdares 

upplevelser av stigma  på en 

generell sjukvårdsavdelnig 
med särskilt fokus på 

Kvalitativ studie.  
Grounded theory-studie 

gjord med hjälp av 

semistrukturerade 
intervjuer. Fem patienter 

Sjuksköterskor och 
patienter delar många 

upplevelser. Sjuksköterskor 

är rädda för att säga/ göra 
fel i mötet med dessa 



 

 

 

General Hospital 
Psychiatry 

psykisk sjukdom. och fem vårdare deltog i 
studien 

patienter.. De känner 
hopplöshet och vet inte vad 

de ska göra för patienterna. 

Patienterna sågs som 
annorlunda och 

behandlades på ett annat 

sätt än ”vanliga ”patienter.. 
Vårdpersonal undviker 

patienter och misstror att de 

är sjuka på riktigt samt 
tycker inte att de hör 

hemma på en generell 

vårdavdelning  

Mavundla (2000) 

 
Professional nurses 

perception of nursing 

mentally ill people in a 

general hospital setting 

Journal of Advanced 

Nursing 

 Utgick från teorin att man 

ska vårda hela människa. 
Kan jämföras med Holism. 

Att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning 
om att vårda psykiskt sjuka 

patienter på allmänt sjukhus 

i Durban 

- kvalitativ studie 

- 12 sjuksköterskor som 
arbetat under minst 2 år 

slumpades fram. 

-Semistrukturerade 

individuella interjuver, 

-observationer 

-fältanteckningar, 
bandinspelningar gjordes 

- analys enligt Giorgi 

- Teman togs fram och 
resultatet ställdes mot 

tidigare forskning. 

Fyra teman framträder: 

 självuppfattning 
(kunskapsbrist), uppfattning 

om patienten (svår 

patientgrupp), uppfattning 

om omgivningen 

(personalbrist, för lite stöd), 

upplevda känslor som är 
hinder i vårdandet av 

patienter med psykisk 

sjukdom (rädsla, 
frustration). 

 

Mc Donald et al. (2003) 

 

Effect of psychiatric 
diagnosis on nursing care 

for nonpsychiatric problems 

Research in nursing 
&health 

- Att pröva hur patienters 

psykiatriska diagnoser 

påverkar sjuksköterskans 
vårdande vid medicinska 

symtom 

Kvantitativ exprimentell 

studiedesign. 60 

sjuksköterskor slumpades in 
i tre olika grupper. De tre 

grupperna fick läsa olika 

vinjetter och baserat på dem 
skriva ner vilka åtgärder de 

skulle vidtagit.  

Sjuksköterskor som läste att 

patienten i vinjetten tog 

medicin som används vid 
psykisk sjukdom mer 

sannolikt relaterade 

medicinska symtom så som 
bröstsmärta till den 

psykiska ohälsan. 

Sjuksköterskor som inte 
fick någon upplysning 

angående patienten i 

vinjettens medicin var mer 
angelägna att reda ut om 

somatiska symtom så som 

bröstsmärta var relaterade 
till hjärtproblem. 

Poggenpoel et al. (2011) 

 
Registered nurses 

experiences of interaction 

with patients with mental 
health challanges in 

medical wards in 

Johannesburg 
Journal of nursing 

Management 
 

-   Att utforska och beskriva 

sjuksköterskors  
interagerande med patienter 

som lider av  psykisk ohälsa 

på medicinsk avdelning i 
Johannesburg. 

Kvalitativ studie design 

Ändamålsenligt urval 
användes. Åtta 

sjuksköterskor deltog. 

Individuella intervjuer 
fördes, bandades och 

transkriberades. 

Fältanteckningar och 
observationer användes. 

Data analyserades med 
Tesch´s metod. Teman 

tydliggjordes. 

Brist på kunskap och 

färdigheter kring psykisk 
ohälsa bidrar till negativa 

upplevelser i mötet med 

psykiskt sjuka patienter. 
Sjuksköterskor upplever 

känslor av frustration, 

minskad tillfredställelse, 
rädsla och fara när de 

interagerar med patienter 
med psykisk sjukdom. 

Reed & Fitzgerald (2005) 
 

The mix of attitudes of 

nurse´s ta caring for people 
with mental illness in a rual 

general hospital 

International Journal of 
Mental Health Nursing 

- Att undersöka 
sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter  med 

psykisk sjukdom, faktorer 
som inverkar på deras 

möjligheter att 

tillhandahålla  vård och 
effekterna av utbildning, 

erfarenhet och stöd. 

Kvalitativ studie. 
10 sjuksköterskor deltog i 

semistrukturerade inspelade 

intervjuer som 
transkriberades varpå teman 

identifierades. 

- Bristfällig utbildning och 
erfarenhet. Sjuksköterskor 

kände att de varken hade tid 

eller att det inte ingick i 
deras arbetsroll att vårda 

den psykiska ohälsan. De 

undvek denna patientgrupp 
och prioriterade somatisk 

omvårdnad. De var ovilliga 

och rädda att vårda 
patienter med psykisk 

sjukdom. De såg miljön 

som olämplig för vård av 
psykist sjuka patienter. 

- Stöd och utbildning gav 

hos vissa större 



 

 

 

 

 

 

 

 

självsäkerhet och ökad 
entusiasm för att vårda 

personer med psykisk 

sjukdom. 

Sharrock (2006) 

 
Competence in providing 

mental health care: a 

ground theory analysis of 
nurses´experiences 

Australian Journal of 

Advanced nursing 

Holistiskt perspektiv Att undersöka och beskriva 

sjuksköterskors subjektiva 
upplevelse av att vårda 

personer med psykisk 

sjukdom 

Kvalitativ studie 

4 deltagare som arbetat 
minst 2 år. 

Grounded theory 

semi-strukturerade 
intervjuer med hjälp av 

intervjuguide 

Data analyserades med 
konstant jämförande metod 

Avdelningarna fokuserar 

främst på somatiska behov. 
Sjuksköterskor strävar efter 

kunskap. Önskan att hjälpa 

finns men de upplever att de 
har för låg kompetens, för 

lite tid och för många andra 

sysslor.   
Viktigt med hjälp och stöd 

från kollegor. 

Motsägelse mellan holism 
som lärs ut i skolan och 

verkligheten. 

Wright et al. (2003) 
 

The Effect of 

Organizational Climate on 
the Clinical Care of Patients 

With Mental Health 

Problems 
Journal of Emergency 

Nursing 

- Att undersöka om en 
empirisk relation existerar 

mellan det upplevda 

organisatoriska klimatet på 
en akut avdelning och 

vårdpersonalens attityder 

mot patienter med psykisk 
sjukdom och den vård de 

tillhandahåller denna 
patientgrupp. 

Kvantitativ studie med 
enkäter, 193 skickades ut 

varav 131 besvarades. 

Fokus lades på 109 svar 
från akutsjuksköterskor och 

vårdpersonal utan 

psykiatrisk utbildning. Data 
analyserades med 

regressionsanalys. 

De sjuksköterskor som 
upplevde sig ha bättre 

arbetsvillkor interagerade 

mer och hellre med 
patienter med psykisk 

sjukdom. 

De som upplever otydlighet 
i sin arbetsroll interagerar 

mindre och visar mindre 
förståelse för patienter med 

psykisk sjukdom. 

Zolnierek & Clingerman 
(2012) 

 

A Medical-Surgical Nurse´s 
Perceptions of Caring for a 

Person With Severe Mental 

Illness 

Journal of the American 

Psychiatric Nurses 

Association 
 

- Att utforska en medicin- 
kirurg sjuksköterskas 

uppfattningar om att vårda 

en inneliggande patient med 
psykisk sjukdom i USA 

Kvalitativ, beskrivande 
fallstudie. 

Semistrukturerad intervju 

En sjuksköterska deltog i 
studien och intervjuades 

angående en patient. 

Intervjun bandades, 

transkriberades, 

fältanteckningar fördes. 

Data analyserades och 
teman togs fram. 

Otillräcklig utbildning och 
erfarenhet samt tidsbrist 

gjorde att sjuksköterskan 

kände sig frustrerad, 
obekväm, spänd/orolig och 

oförstående. Känslan av 

oförmåga att vårda den 

psykiska ohälsan gav 

minskad 

arbetstillfredställelse hos 
sjuksköterskan. 


