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Abstrakt  

Bakgrund: Sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård då 
förekomsten av somatisk samsjuklighet är vanlig i denna patientgrupp. Patienter med 
psykisk ohälsa som söker vård upplever många gånger bristande helhetssyn hos 
vårdpersonalen. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter 
med psykisk ohälsa inom den somatiska vården. Metod: Litteraturöversikten bestod av tolv 
systematiskt granskade vetenskapliga forskningsartiklar av kvalitativ och kvantitativ design. 
Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Psychinfo. Resultat: Vården 
av patienter som led av psykisk ohälsa inom somatisk vård ansågs av sjuksköterskorna 
medföra svårigheter att tillgodose patienternas vårdbehov och yrkesmässiga utmaningar. 
Faktorer som påverkade var otillräcklig utbildning och kompetens, bristande tillgång på 
handledning och samverkan från psykiatrin samt svårigheter i patientmötet. Diskussion: Ett 
personcentrerat synsätt skulle kunna ge förutsättningar för sjuksköterskorna att tolka 
patienternas sätt att uttrycka behov av hjälp och tillgodose individuella behov. En god 
vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten kan anses bidragande till patientens 
upplevelse av delaktighet i vården och upplevelse av hälsa. Slutsats: Ökad kunskap om 
psykisk ohälsa skulle kunna bidra till större trygghet hos sjuksköterskan, mindre 
generaliserande uppfattning och skapa förutsättning att erbjuda omvårdnad utifrån ett 
individfokus. Sjuksköterskan har en viktig roll vid förebyggande av ohälsa och främja hälsa 
hos patienter med psykisk ohälsa. Ytterligare forskning behövs för att öka kunskapen och 
förståelsen för de faktorer som påverkar sjuksköterskors inställning till att vårda patienter 
med psykisk ohälsa inom somatisk vård 
 
 
Nyckelord:  litteraturöversikt, psykisk ohälsa, omvårdnad, samsjuklighet, sjuksköterska, 
somatisk vård  
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Introduktion  

Psykisk ohälsa är en av folkhälsans stora utmaningar och den tredje största orsaken till 

vårdbehov efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (WHO, 2019). Det är vanligt att 

sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård möter patienter som lider av psykisk ohälsa 

eftersom förekomsten av somatisk samsjuklighet är hög i denna patientgrupp (Laursen, 

Munk-Olsen & Gasse, 2011; Westman, Eriksson & Gissler, 2017). I sjuksköterskans ansvar 

ligger att erbjuda alla patienter en jämlik vård utifrån ett holistiskt synsätt. 

Litteraturöversikten belyser sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med psykisk 

ohälsa inom somatisk vård.   

 

Bakgrund    

Psykisk ohälsa 
Begreppet psykisk ohälsa har förändrats under den senaste halvan av århundradet från att 

ha ett mer sjukdomsrelaterat fokus med beskrivning av tillstånd som har påverkan 

på kognition, emotion och beteende till ett mer holistiskt synsätt som inbegriper en 

vidare betydelse för den övergripande hälsan (Manderscheid, Freeman, McKnight, 

Eily, Dhingra & Strine, 2010). Psykisk ohälsa är ett övergripande begrepp som innefattar alla 

former av psykisk ohälsa från lindrigare psykiska besvär som till exempel oro, nedstämdhet 

och sömnproblem som kan vara en reflektion på en påfrestande livssituation till en mer 

allvarlig form som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos (Folkhälsomyndigheten, 

2019). Psykiatriska diagnoser såsom psykossjukdomar, bipolärsjukdom, schizofreni, olika 

former av ångestsyndrom och egentlig depression består av flera olika symtom vilka 

klassificeras i de två diagnossystemen Diagnostic and Statistic Manual (DSM-5) 

eller Statistical Classification of Disease and Related Health (ICD-10). I svensk sjukvård 

används officiellt ICD för att ställa psykiatriska diagnoser.  För att 

en psykiatrisk diagnos skall kunna ställas krävs att en person uppfyller flera av de 

diagnostiska kriterierna som exempelvis att de haft ett antal av symtomen under en viss 

tidsperiod, tillståndet orsakar ett lidande eller att funktionsförmågan påverkas vilket kan 

leda till svårigheter med att sköta jobb och relationer. Oberoende av ställd diagnos eller inte 

kan både lindrigare psykiska besvär och den mer allvarliga formen av psykisk 
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ohälsa medföra ett personligt lidande. Det kan medföra nedsatt funktionsförmåga till 

vardagliga aktiviteter, minskat socialt engagemang, samt känslomässig påverkan med 

nedsatt självkänsla och välbefinnande samt upplevelse av brist på kontroll i livet (Connell, 

Brazier, O’Cathain, Lloyd-Jones, & Paisley, 2012; Folkhälsoinstitutet, 2019). I denna 

litteraturöversikt likställs begreppet psykisk ohälsa med den mer allvarliga formen av 

psykisk ohälsa som tar sig uttryck i symtom som uppfyller de diagnostiska kriterierna för 

psykiatriska diagnoser.  

  

Psykisk ohälsa och somatisk samsjuklighet   
Personer som lider av psykisk ohälsa har en betydande översjuklighet och överdödlighet i 

somatiska sjukdomar (Socialstyrelsen, 2014). Den sjukvårdsrelaterade åtgärdbara 

dödligheten, dvs dödligheten i diagnoser som bedöms möjliga att påverka med tidig 

upptäckt och adekvat akut eller sekundärpreventiv behandling ligger två till tre gånger 

högre än hos övrig befolkning. Till sådana diagnoser hör diabetes, stroke och 

kardiovaskulära sjukdomar (Olsson, Westman & Sudic Hukic, 2015; Socialstyrelsen, 2014). 

Medellivslängden är i genomsnitt 15-20 år kortare hos personer med psykisk ohälsa i 

förhållande till övrig befolkning. Den kortare medellivslängden är inte kopplat till suicid 

utan beror huvudsakligen på somatiska sjukdomar där kardiovaskulära sjukdomar 

dominerar (Pillinger, Beck & Gobilja, 2017; WHO, 2019). Kombinationen av psykisk ohälsa 

och somatisk sjukdom benämns som somatisk samsjuklighet. 

 

Bakomliggande faktorer till högre förekomst av somatisk översjuklighet beror till stor del på 

en kombination av ogynnsam livsstil med rökning och låg fysisk aktivitet samt metabola 

effekter vid läkemedelsbehandling med andra genenerationens antipsykotiska läkemedel 

(Socialstyrelsen, 2014). Bland personer med psykisk ohälsa är förekomsten av metabolt 

syndrom två till tre gånger högre än hos övrig befolkning. Tillgången på vård och 

regelbundna hälsokontroller är lägre för patienter med psykisk ohälsa än för patienter utan 

psykisk samsjuklighet. Patienter med psykisk ohälsa behandlas också i mindre omfattning 

med lipidsänkande läkemedel vid förhöjda blodfetter och antikoagulantia vid 

förmaksflimmer än patienter i övrig befolkning (Olsson, Westman & Sudic Hukic, 2015; 

Socialstyrelsen, 2014). Personer som lider av psykisk ohälsa drabbas i högre grad av cancer 
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och respiratoriska sjukdomar. Cancersjukdomar upptäcks vanligen i ett senare och mer 

avancerat stadium än hos patienter utan psykisk samsjuklighet och femårsöverlevnaden är 

också lägre i denna patientgrupp än hos patienter i övrig befolkning (Lacovides & Siamouli, 

2008; Saik, Sheitman, Mann, Stelle & Osteberg, 2007)    

Patientens upplevelse av den somatiska vården    
Sjukvårdens uppbyggnad med psykiatrisk och somatisk vård uppdelad vid olika enheter 

beskrevs som ett hinder av patienter med psykisk ohälsa när de sökte vård för somatisk 

sjukdom. De upplevde många gånger bristande kunskap och helhetssyn hos vårdpersonal 

inom den somatiska vården vid bemötande (Huggett et al., 2018). Patienterna upplevde ofta 

negativa attityder och fördomar samt att de fick sitt vårdbehov åsidosatt inom somatisk 

vård. Patienterna upplevde också att de blev misstolkade när de gav uttryck för somatiska 

symtom, att de fick vänta länge på att få en somatisk diagnos samt att deras somatiska 

symtom överskuggades av den psykiatriska diagnosen (Björk Brämberg, Torgeson, Norman 

Kjellström, Welin & Rusner, 2018).   

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar   
Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska ge vård på lika villkor för alla oavsett bakgrund och ska visa 

lyhördhet, medkänsla, trovärdighet samt integritet. Sjuksköterskan ska tillsammans med 

samhället främja insatser som tillgodoser utsatta individers hälsa och sociala behov och ska 

verka för jämlikhet samt social rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Sjuksköterskan bör vara respektfull, empatisk och närvarande samt vara medveten om sina 

egna värderingar och känslomässiga reaktioner i mötet med patienten. Sjuksköterskan ska i 

samtalet med patienten uppfattas som kunnig och kompetent och samtidigt vara en god 

lyssnare. Det är viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten att känna sig trygg i situationen 

samt skapar en god relation till patienten för att på det sättet möjliggöra bästa möjliga 

vårdförlopp (Maasen, Schrevel, Dedding, Broerse & Regeer, 2017).  

 



 

4 
 

Personcentrerad vård   
Det centrala i personcentrerad vård är att fokus ligger på person och ej på sjukdom vilket ska 

bidra till ett bättre samarbete mellan sjuksköterska och patient. Personcentrerad vård ska 

involvera patienten i vården och belyser vikten av att lära känna personen bakom patienten 

som en människa med förnuft, vilja, känslor och behov. Detta med förhoppning att bidra till 

engagemang i besluten om eventuellt vårdförlopp och behandling. Personcentrerad vård 

delas in i tre nyckelbegrepp, patientberättelse, partnerskap samt dokumentation (Ekman et 

al., 2011).     

 

Utgångspunkten för den personcentrerade vården är patientberättelsen vilken går ut på att 

patienten själv har möjlighet att redogöra för sin sjukdomsbild. Patienten kan bland annat 

beskriva inför sjuksköterskan sina symptom samt hur dessa kan ha påverkan på det dagliga 

livet. Patientberättelsen medverkar till att patienten känner sig delaktig och att dennes 

kunskap om sin sjukdomsupplevelse är viktiga resurser för framtida planering av vården. 

Partnerskap är det andra nyckelbegreppet som går ut på att patient och sjuksköterska delar 

erfarenheter och kan ta lärdom av varandra för ett ultimat vårdförlopp. Att lyssna skapar 

förståelse för sjukdomsupplevelsen och gör det lättare för sjuksköterskan att diskutera vård 

och behandling med patienten. Det är viktigt att behandlingsalternativen tas i samråd med 

patienten och med hänsyn till dennes livsstil, övertygelser samt upplevda hälsoproblem. Det 

sista nyckelbegreppet inom personcentrerad vård är dokumentation, vilket innebär att allt 

som framkommit om patienten och dennes vård skall dokumenteras noggrant för på så sätt 

skapa kontinuitet i vården (Ekman et al., 2011).      

 

Problemformulering   

Sjuksköterskan är ofta den vårdpersonal patienten först möter då den söker vård och också 

den patienten vanligen har mest kontakt med under vårdtiden. Otillräcklig kunskap om 

psykisk ohälsa och bristande och helhetssyn hos personal inom den somatiska vården kan 

leda till att patienter som lider av psykisk ohälsa riskerar att missgynnas då de söker vård för 

somatiska symtom.   
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Syfte   

Belysa sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. 

    

Metod   

Design   
En litteraturöversikt karakteriseras genom att den skapar en överblick över redan framtagen 

forskning, för att på det sättet ge läsaren information om forskningsläget inom ett visst 

område. Tyngdpunkten för en litteraturöversikt ligger i att utforma ett övergripande 

material som sammanställer befintlig aktuell forskning för att därmed bidra till underlag för 

ny forskning (Polit & Beck, 2017, s.88).   

Inklusions- och exklusionskriterier   
Vetenskapligt granskade originalartiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats har 

inkluderats i resultatet. Artiklarna utgick från sjuksköterskans perspektiv och skulle belysa 

erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska 

vården. Artiklarna inkluderade både män och kvinnor och sjuksköterskorna skulle var 

grundutbildade utan specialistkompetens. Avgränsningen 19 år och uppåt användes vid 

sökningarna i Pubmed och i CINAHL användes avgränsningen ”all adult”. 

Artiklarna behandlade olika typer av psykisk ohälsa, var publicerade tidigast 2005 och skulle 

vara skrivna på engelska. Ingen avgränsning har lagts vid artiklarnas geografiska ursprung. 

För att artiklarna skulle inkluderas i resultatet krävdes att de förde ett etiskt resonemang 

eller var godkända av en etisk kommitté. Artiklar som avhandlade kvinnor 

med postpartumdepression eller psykisk ohälsa hos barn exkluderades och så även artiklar 

som innefattade sjuksköterskor inom primärvård.  

Litteratursökning   
Vid sökningar efter vetenskapliga artiklar användes databaserna 

CINAHL, PubMed och PsycInfo. I CINAHL användes databasens egna ordlista 

CINAHL Subject Heading i kombination med fritextord. I Pubmed gjordes sökningarna med 

hjälp utav MeSH, vilket är PubMeds egna ordlista. MeSH kombinerades med fritextord. 
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I Psycinfo användes endast fritextord utifrån Tesaurus. Sökorden kombinerades med de 

booleska termerna AND och OR. Utifrån litteraturöversiktens syfte valdes meningsbärande 

ord ut. Sökorden ”Nurse Attitudes”, ”Nursing knowledge”och ”Nurses AND perceptions” 

togs ut för att spegla sjuksköterskeperspektivet.  Sökorden ”Mental disorders”, ”Mental 

Health” och ”Mental illness” valdes för att återge det i syftet bärande begreppet psykisk 

ohälsa samt sökorden ”General hospitals” och ”Somatic care” för begreppet somatisk vård. 

Två manuella sökningar gjordes vilket resulterade i två artiklar till resultatet. För översikt av 

söktabellen se bilaga 1. 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning     
Utifrån genomförda sökningar valdes artiklar till resultatet ut. Detta gjordes genom ett urval 

i fyra steg. Först lästes artiklarnas titel och svarade den mot syftet lästes därefter artikelns 

abstrakt. Bedömdes abstraktet relevant lästes därefter artikeln i sin helhet för att slutligen 

kvalitetsgranskas. I kvalitetsbedömningen av de kvalitativa artiklarna användes Statens 

beredning för medicinsk och social utvärderings mall för granskning av kvalitativa studier 

(SBU, 2014). Fokus lades på om artikeln hade ett tydligt formulerat syfte, att metod, urval 

och analys var väl beskrivet, att resultatet hängde ihop med syftet samt om artikeln var etiskt 

godkänd. Artiklar som bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet inkluderades i 

resultatet. För att bedömas vara av hög kvalitet krävdes det att artikeln svarade positivt mot 

18 av mallens 21 frågor, och vid medelhög kvalitet behövdes 16 frågor besvaras. De 

kvantitativa artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Fribergs granskningsfrågor för 

kvantitativa studier (Friberg, 2017, s. 187–188). Där lades vikten på om syftet var klart 

formulerat, hur urvalet gjorts, dataanalysen, samt om artiklarna hade några etiska 

resonemang. Här krävdes att 10 av 13 frågor besvarades för att artikeln skulle bedömas vara 

av hög kvalitet och 8 av 13 frågor för att den skulle bedömas som medelhög.  För översikt av 

inkluderade artiklar i resultatet se bilaga .2 

Analys   
De kvalitativa artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys, se exempel i figur 1. Artiklarnas resultatdel lästes upprepade gånger enskilt 

varefter meningsenheter som svarade mot syftet märktes ut. Därefter lästes artiklarna 

gemensamt och de markerade meningsenheterna diskuterades och tillgavs färger utifrån 

likheter med hjälp av markeringspennor. Artiklarna lästes ytterligare en gång enskilt och 
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meningsenheterna färgkodades. Meningsenheterna kondenserades sedan gemensamt och 

sammanställdes i ett separat dokument för att säkerställa att all data tolkats 

korrekt. De kondenserade meningsenheterna översattes från engelska till svenska och 

omvandlades till koder. Koderna diskuterades noggrant under ett flertal tillfällen och 

mynnade ut i två kategorier och sex subkategorier vilka utformade rubriker och 

underrubriker till litteraturöversiktens resultat.  

 

Meningsenhet  Kondensering  Kod  Subkategori  Kategori  
“Saying the wrong thing can wo
rsen the patients behavior”  

Saying wrong thing  kommunikation  Otillräcklig kunskap 
och kompetens  

Svårigheter att 
tillgodose 
patienternas vårdbe
hov  

“Participants suggesting that th
eir ward is far too busy for 
patient who also have a 
mental illness.”  

Ward far too busy  
for patient with 
mental illness 

Stressig vårdmiljö  
  

Brister i vårdmiljön  Svårigheter att 
tillgodose 
patienternas vårdbe
hov  

“Participants suggested many fa
ctors that contributed to this feel
ing of fear and vulnerability”  

Feeling of fear and 
vulnerability  

Rädsla och 
sårbarhet  
  

Svårigheter i 
patientmötet  

Utmaningar i 
yrkesrollen  

 Figur 1. Kondensering av meningsenheter. 
 
De kvantitativa artiklarna har analyserats enligt Friberg (2017, s.148-149). Artiklarna har lästs 

upprepade gånger och sedan jämförts med varandra. Likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat, som var förenligt med litteraturöversiktens syfte, separerades ut och färgkodades. 

Statistiskt signifikanta skillnader alternativt ingen eller minimal signifikant skillnad uttryckt 

i p-värden dokumenterades enskilt för att på så sätt lättare få en översikt över markant data. 

Detta sammanställdes sedan till kategorier som presenterades i litteraturöversiktens 

resultat.  

Etiska överväganden   
Tolkningen av artiklarnas innehåll har skett noggrant och i fall det behövts med hjälp av 

ordlista. Samtliga artiklar har att lästs var för sig för att reducera risken att innehållet 

missförstås samt sedan diskuteras gemensamt tills konsensus uppnåtts om innehållet. 

Förförståelse har beaktats för att minska risken för att tolkningen av artiklarna förvrängts 

och påverkat studiens slutliga resultat.  
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Resultat  

Efter analys av valda artiklar sammanställdes resultatet i två huvudkategorier och sex 

underkategorier som ansågs belysa sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa inom somatisk vård. Huvudkategorier var Svårigheter att tillgodose patienternas 

vårdbehov – Utmaningar i yrkesrollen. Underkategorierna var otillräckliga 

resurser, otillräcklig kunskap och kompetens, brister i vårdmiljö, rollkonflikt, svårigheter i 

patientmötet, erfarenheter av känslor relaterat till vårdandet.    

 

Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av 
att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 

Svårigheter att tillgodose patienternas vårdbehov  

Otillräckliga resurser  
Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de fick lägga mer tid vid vård av patienter med 

psykisk ohälsa i förhållande till patienter utan psykisk samsjuklighet. De beskrev att 

patienterna med psykisk ohälsa ofta hade oförutsägbara reaktioner, oberäkneliga beteende 

och ovilja att medverka vilket gjorde vården mer resurskrävande (Atkin, Holmes & Martin, 

2005; Brunero, Buus & West, 2017; Poggenpoel, Myhburgh, Morare, 2011; Reed & Fizergald, 

2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). Oron över att patienterna kunde skifta snabbt i humör, 

bli agiterande och ibland även hotfulla ansågs av sjuksköterskorna bidra till att de måste 

lägga extra tid på att hålla ett vakande öga på dem, vilket de ansåg nödvändigt för att 

säkerställa säkerheten vid avdelningen (Brunero et al., 2017; Kerrison & Chapman, 2006; 

Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fizergald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

Svårigheter att 
tillgodose 
patienternas 
vårdbehov 

• Otillräckliga 
resurser 

• Otillräcklig 
kunskap och 
kompetens 

• Brister i 
vårdmiljön 

• Rollkonflikt 
• Svårigheter i 

patientmötet 
• Erfarenheter av 

känslor relaterat 
till vårdandet 

Utmaningar i 
yrkesrollen 
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Sjuksköterskorna ansåg att de inte fick tillräcklig tillgång till handledning och samverkan 

från psykiatrisk avdelning för att de skulle kunna tillgodose behoven hos patienter med 

psykisk ohälsa och somatisk samsjuklighet (Atkin et al., 2005; Harrison & Zohhadi, 2005; 

Pereira, Duarte & Eslabao, 2019; Poggenpoel et. al, 2011; Reed & Fizergald, 

2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). ” I think if nurses have had more training and more 

support to deal with this, they would manage” (Poggenpoel et al., 2011, s 955). Otillräckliga 

resurser och bristande helhetssyn vid vården beskrevs vara bidragande till att patienter med 

psykisk ohälsa ibland utsattes för medicinska eller fysiska tvångsåtgärder, därmed blev de 

kvar längre vid avdelningen vilket krävde extra tid och ökade trycket på avdelningen 

(Kerrison & Chapman, 2006).   

 

En större tillgång på handledning och samverkan från psykiatriavdelningen var viktiga 

resurser för att sjuksköterskan skulle kunna tillgodose vårdbehovet hos patienter med 

psykisk ohälsa inom den somatiska vården (Clark, Parker & Gould, 2005; 

Van der Kluit, Goossens & de Leeuw, 2013; Weare, Green, Oljasoji & Plummer, 2019). 

Sjuksköterskornas erfarenhet redovisades utifrån tillgång till resurser i form av handledning, 

och om utökad resurs skulle minska deras erfarenhet av svårigheter att tillgodose 

vårdbehovet hos patienter med psykisk ohälsa. Det framkom att 27 procent (n= 44/163) av 

sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräcklig handledningsresurs (Clark et al., 2005) och 85 

procent (n=34/40) av sjuksköterskorna ansåg att utökade resurser skulle minska deras 

svårigheter att tillgodose vårdbehovet hos patienter med psykisk ohälsa (Weare et al., 2019).  

Otillräcklig kunskap och kompetens  
Sjuksköterskorna ansåg inte att deras grundutbildning hade givit dem tillräcklig kunskap för 

att kunna bedöma och tillgodose vårdbehovet hos patienter med psykisk ohälsa (Atkin et al., 

2005; Brunero et al., 2017; Harrison & Zohhadi, 2005; Kerrison & Chapman, 2006; Perira et 

al., 2019; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fizergald, 2005; Zolnirek & Clingerman, 2012). Det 

beskrevs utgöra ett hinder vid bemötandet och kommunikationen med patienterna vilket 

orsakade svårigheter att tolka patienternas reaktioner och hantera oförutsägbara situationer 

som uppkom vid omvårdnaden (Atkin et al., 2005; Kerrison & Chapman, 2006; 

Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). Sjuksköterskorna ansåg även att de 

inte hade tillräcklig kunskap om läkemedel vid psykisk ohälsa, samt vilka biverkningar de 
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kunde ge (Atkin et al., 2005). Sjuksköterskorna beskrev att bristande kompetens medförde att 

de undvek djupare samtal av osäkerhet och rädsla att uttrycka sig felaktigt och förvärra 

situationen genom att göra patienterna upprörda (Brunero et al., 2017). ” They scare us 

mosty because you try and talk to them and it seems like you making them more aggressive” 

(Poggenpoel et al., 2011, s 955). Sjuksköterskorna ansåg även att de saknade kunskap i 

kommunikationsstrategier i situationer när patienterna inte ville gå med på undersökningar 

och behandlingar eller för att avleda hotfullt och våldsamt beteende (Kerrison & Chapman, 

2006). Otillräcklig kompetens bidrog till att sjuksköterskorna distanserade sig och undvek att 

skapa nära vårdrelation med patienterna (Poggenpoel et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev 

att bristande kunskap också var orsak till att de inte ansåg sig kunna ge omvårdnad utifrån 

ett holistiskt synsätt utan istället lade fokus vid vård av patientens somatiska symtom 

(Brunero et al., 2017; Kerrison & Chapman, 2005; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fizergald, 

2005).  

  

Sjuksköterskornas erfarenhet redovisades utefter om de ansåg sig ha tillräcklig kunskap att 

vårda patienter med psykisk ohälsa och om de ansåg att de hade fungerande 

kommunikationsstrategier vid samtal (Clark et al., 2005; Weare et al., 2019). När 

sjuksköterskorna svarade på om de uppfattade sig ha tillräcklig kunskap att vårda patienter 

med psykisk ohälsa svarade 19 procent (n=31/163) respektive 17 procent (n=7/40) att de hade 

tillräcklig kunskap att vårda patienter med psykisk ohälsa och 57 procent (n=93/163) 

respektive 49 procent (n=20/40) att de inte hade fungerande kommunikationsstrategier vid 

samtal (Clark et al., 2005; Weare et al., 2019).  

Brister i vårdmiljön   
Sjuksköterskorna ansåg inte att somatiska vårdavdelningar erbjöd en god miljö till att vårda 

patienter med psykisk ohälsa (Atkin et al., 2005; Brunero et al., 2017; Harrison & Zohhadi, 

2006; Pereira et al., 2019; Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & Clingerman, 2012). Deras 

erfarenhet var att den stressiga miljön samt en begränsad möjlighet till avskildhet kunde 

bidra till att förvärra patienternas situation. Det kunde även bidra att patienterna blev mer 

utåtagerande, hotfulla och mindre benägna till att medverka vid undersökningar och 

behandlingar (Atkin et al., 2005; Brunero et al., 2017; Pereira et al., 2019; Poggenpoel et al., 

2011). Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att medvetenheten kring säkerhet vid vård av 



 

11 
 

potentiellt våldsamma patienter skiljde sig åt mellan olika kollegor. Detta beskrevs skapa en 

otrygg vårdmiljö och bidrog till stress hos sjuksköterskorna vilken ansågs medföra risk för 

ökad aggressivitet hos patienterna (Kerrison & Chapman, 2006). Sjuksköterskorna 

hade erfarenhet av bristande förståelse från sjukhusledningen för hur vården av patienter 

med psykisk ohälsa skulle bedrivas. Otillräcklig respons från ledningen vid efterfrågan 

angående bättre förutsättningar och mer kompetens för att kunna ge vård till patienter som 

led av psykisk ohälsa påverkade vårdmiljön negativt (Harrison & Zohadi, 2005).   

Utmaningar i yrkesrollen 

Rollkonflikt   
Vården av patienter som led av psykisk ohälsa beskrevs av sjuksköterskorna medföra att de 

fick åsidosätta vården av patienter med somatisk ohälsa utan psykisk samsjuklighet som 

ansågs ha ett större vårdbehov (Brunero et al., 2017; Harrison & Zohhadi, 

2005; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fizergald, 2005). ” Because we have to work with the 

mental needs of that patient…then I feel I`m letting down my other patients” (Harrison & 

Zohhadi, 2005, s 476). Sjuksköterskorna beskrev att de utbildats att vårda patienter med 

somatisk- men inte psykisk ohälsa och ansåg att deras kompetens inte nyttjades på rätt sätt 

vid vård av patienter med psykisk ohälsa (Brunero et al., 2012; Harrison & Zohhadi, 2005; 

Reed & Fitzgerald, 2005). ” I dont`t think we have the really to be responding or coop with 

the mental needs of patients. Where our general nursing abilities are very high , we´ve got 

good experiences of that” (Harrison & Zohhadi, 2005, s. 476) Vården av patienter som led av 

psykisk ohälsa beskrevs av sjuksköterskorna medföra att de normala vårdrutinerna 

rubbades och orsakade en konflikt i hur de skulle fördela sina resurser mellan patienter med 

psykisk- och somatisk ohälsa (Atkin et al., 2005; Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Sjuksköterskorna ansåg sig inte vara förberedda på att hantera 

situationer då patienter mot sin vilja tvingades till nödvändiga behandlingar eller 

undersökningar eller betedde sig hotfullt (Poggenpoel et al., 2005). De beskrev att det 

medförde en yrkesmässig konflikt att behöva medverka när patienter på grund av detta 

utsattes för tvångsåtgärder (Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). 

”…we`re trained to be carers…not trained to hold people down and use things against their 

will.”(Reed & Fitzgerald, 2005, s. 251). Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att deras 

ansträngningar att ge en god vård till patienter med både psykisk- och somatisk ohälsa 
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medförde en splittring i yrkesrollen. De beskrev att det påverkade dem på ett personlig plan 

genom att inverka på deras självkänsla och medförde känslor av utmattning (Brunero et al., 

2017; Harrison & Zohhadi, 2005). ” And at times when the patient starts swearing at, at you, 

you becom so, I become so personally eh…frustrated” (Poggenpoel et al., 2011, s. 953). 

Vården av patienter som led av psykisk ohälsa beskrevs av sjuksköterskorna som en 

utmaning i yrkesrollen och medförde känslor av frustration över yrkesmässig otillräcklighet 

och en rollkonflikt (Brunero et al., 2017; Harrison & Zohhadi, 2005; Pereira et al., 2019; 

Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). ” I always 

feel I`ve just coped with the situation, not dealt with it. I tends to make you feel dissatisfied 

and inadequate. I think you feel inadequate beause you dont`t know how to help” (Harrison 

& Zohhadi, 2005, s. 476). 

Svårigheter i patientmötet  
Sjuksköterskorna beskrev att mötet med patienter med psykisk ohälsa ofta väckte känslor av 

osäkerhet, rädsla, oro, frustration och ibland aggression. Känslorna relaterades till 

sjuksköterskornas uppfattning att patienterna ofta hade ett avvikande beteende. De 

uppfattades ofta som hotfulla, opålitliga och ibland även potentiellt våldsamma (Brunero et 

al., 2017; Kerrison & Chapman, 2006; Poggenpoel et al., 2011; Reed & Fitzergald, 2005; 

Zolnierek et al.,2012). ” You do feel frightened. I mean any human would…and some of 

these people ar violent too…You got to think of yourself too” (Reed & Fitzgerald, 2005, s 

251). Patienter med psykisk ohälsa påverkade av droger eller alkohol uppfattades som de 

mest opålitliga med hög risk att bli våldsamma vilket beskrevs väcka obehag och osäkerhet i 

mötet (Brunero et al., 2017; Kerrison & Chapman, 2006). Patienterna delades in i två grupper 

i vården, de med somatisk- och de med psykisk ohälsa (Atkin et al., 2005; Harrison & 

Zohhadi, 2005; Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna beskrev att de istället för att 

använda diagnoser kunde kategorisera patienter med psykisk ohälsa som uppfattades ha 

likartat beteende i fyra informella grupper från de hanterbara till de farliga. 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att kategoriseringen medförde att de kände sig mindre 

sårbara och upplevde en större säkerhet i mötet med psykisk ohälsa (Brunero et al., 2017).   

 

De sjuksköterskor som hade tidigare positiva erfarenheter vid vården av patienter som led 

av psykisk ohälsa hade en signifikant (p< 0.001) mer positiv attityd till mötet patienter med 
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psykisk ohälsa än sjuksköterskor som inte hade tidigare positiv erfarenhet. Detsamma gällde 

sjuksköterskor som skattade sin yrkeskompetens att vårda patienter med psykisk ohälsa 

högre, de hade en signifikant (p< 0.001) mer positiv attityd till mötet patienter med psykisk 

ohälsa än sjuksköterskor som skattade sin yrkeskompetens lägre (Van der Kluit et al., 2013). 

Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet hade en signifikant mer positiv attityd (p< 0,02) 

till mötet med patienter som led av psykisk ohälsa än sjuksköterskor med färre år inom 

yrket. De sjuksköterskor som hade fler yrkesverksamma år ansåg också i lägre grad att 

patienterna var opålitliga och farliga i förhållande till sjuksköterskor med färre 

yrkesverksamma år (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Det fanns ett samband mellan 

hög självskattning av vissa personliga egenskaper och en mer positiv attityd till mötet med 

patienter med psykisk ohälsa. De egenskaper som signifikant påverkade till mer positiv 

attityd var hög skattning av att vara; utåtriktad (p< 0,05), öppen för nya erfarenheter (p< 

0,01) känslomässigt stabil (p< 0,001). En lägre skattning av dessa egenskaper påverkade till 

mer negativ attityd hos sjuksköterskorna till mötet med patienter som led av psykisk ohälsa 

(Van der Kluit et al., 2013).  

Erfarenheter av känslor relaterat till vårdandet  
Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de kunde känna motvilja till att vårda patienter med 

psykisk ohälsa ( Harrison & Zohhadi, 2005; Kerrison & Chapman, 2006; Reed & Fitzergald, 

2005; Zolnierek & Clingerman, 2012). De beskrev att patienterna många gånger uppfattades 

ha ett olämpligt, annorlunda och manipulativt beteende som skrämde dem och bidrog till 

frustration och motvilja att vårda (Brunero et al., 2017; Poggenpoel et al., 2011). ” 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det kunde medföra att de kände brist på empati till 

patienter med psykisk ohälsa, vilket beskrevs kunna bidra till att vården av patienter med 

psykisk ohälsa ansågs mer utmanande samt medförde en motvilja till att vårda (Reed & 

Fitzgerald, 2005). ”…there`s always lots of negative emotions…it`s always very hard…It`s 

not only peoples behavior, its`s whether you like them or not, you know. As much as you try 

to deny it, it`s always there ” (Reed & Fitzergald, 2005, s. 251). Det fanns sjuksköterskor som 

beskrev att de aktivt undvek att vårda patienter med psykisk ohälsa på grund av att de 

relaterade patienters avvikande beteende vid psykisk ohälsa till beteendemässiga och sociala 

problem (Kerrison & Chapman, 2006). Sjuksköterskorna ansåg att ytterligare en orsak till att 

de helst undvek att vårda patienter med psykisk ohälsa var brist på erfarenhet i hur de 



 

14 
 

skulle interagera med patienterna (Kerrison & Chapman, 2006; Poggenpoel et al., 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev också ambivalens mellan motvilja att vårda patienter som led av 

psykisk ohälsa och stress över att behöva anstränga sig för att ge en god vård. De ansåg att 

motviljan bottnade i deras begränsade förmåga att erbjuda patienter med psykisk- och 

somatisk ohälsa en jämlik vård inom den somatiska vården (Atkin et al., 2005; Brunero et al., 

2017). Sjuksköterskorna ansåg att patienter som led av psykisk ohälsa skulle vårdas separat 

från patienter med somatisk ohälsa och att den somatiska vården inte var rätt plats för dem 

(Brunero et al., 2017; Harrison & Zohhadi, 2006; Poggenpoel et al., 2011). Några av 

sjuksköterskorna beskrev en mer positiv attityd och ett större engagemang vid vård av 

patienter som led av psykisk ohälsa vilket de relaterade till god samverkan och handledning 

från ett psykiatriskt team. En närmare samverkan med ett psykiatriskt team beskrevs ge en 

bättre förståelse för patienterna och medförde mindre ängslan och rädsla vid vården. ”I like 

that kind of nursing…I think that`s one of the areas I`m good at…wouldn`t worry me…I can 

see tha they`re expressing fear rather that personal attack” (Reed & Fitzgerald, 2005, s 253). 

De sjuksköterskor som hade tidigare positiva erfarenheter av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa eller hade kontakt på ett personligt plan via närstående eller vänner med 

psykisk ohälsa uttryckte generellt ett större engagemang och vilja att vårda (Reed 

& Fizergald, 2005).  

 

Faktorer som påverkade sjuksköterskornas vilja att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

den somatiska vården var bland annat en närmare kontakt med denna patientgrupp (Clark 

et al., 2005; Van der Kluit et al., 2013). Sjuksköterskor som oftare vårdade patienter med 

psykisk ohälsa skattade signifikant (p< 0.001) sin kompetens att vårda dessa patienter högre 

än sjuksköterskor som mer sällan vårdade patienter i denna patientgrupp. De sjuksköterskor 

som skattade sin kompetens att vårda patienter med psykisk ohälsa högre skattade också 

viljan att vårda patienter med psykisk ohälsa högre än de som skattade sin kompetens lägre 

(Van der Kluit et al., 2013). Erfarenhet av patienter med psykisk ohälsa på ett personligt plan 

till exempel genom en nära vän eller närstående bidrog signifikant (p< 0,042) till ett högre 

engagemang till vården av patienter med psykisk ohälsa i jämförelse med sjuksköterskor 

utan samma erfarenhet (Clark et. al, 2005).   
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Vid sökningar efter artiklar i databaserna beslutades det att artiklar skrivna från år 2005 till 

år 2020, det vill säga 15 år, skulle inkluderas i resultatet. Det kan ses som en svaghet då 

vetenskapligt material enligt Östlundh, (2017, s.77) är en färskvara. Då de framkom att 

artiklar från 2005 visade samma resultat som artiklar från 2019, sågs det istället som en 

styrka då det gav stöd till litteraturöversiktens tillämplighet. Begränsningen 19 år och äldre 

användes vid sökningarna. Avgränsningen avser patienternas ålder men då 

litteraturöversikten belyser sjuksköterskans perspektiv sattes denna begränsning för att 

antalet träffar som behandlade sjuksköterskor med specialistutbildning med inriktning mot 

barn skulle minska. Relevanta artiklar som behandlade sjuksköterskans erfarenhet av unga 

vuxna med psykisk ohälsa som sökte vård inom den somatiska vården kan ha förbisetts vid 

valet att använda ålderavgränsning. Att det användes olika avgränsningar i databaserna 

berodde på att det inte fanns någon motsvarande avgränsning till “All adult” i PubMed. Båda 

begränsningarna avser dock 19 år och äldre som åldersspann. Litteraturöversikten belyste 

patienter med den allvarligare formen av psykisk ohälsa. Om valet istället gjorts att välja den 

lindrigare varianten av psykisk ohälsa eller riktat in sig på enskilda psykiatriska diagnoser 

skulle kanske resultatet utfallit annorlunda. Sökningarna begränsades till att inkludera 

artiklar som var skrivna på engelska. Vid tillägg av svenska och norska återfanns inte fler 

artiklar varför dessa språk inte inkluderades i sökningarna.  

Artiklar som utgick från sjuksköterskor som arbetade inom primärvården exkluderades då 

primärvården främst ska bemannas av sjuksköterskor med vidareutbildning till 

distriktsjuksköterska. Även artiklar som behandlade kvinnor med postpartumdepression 

samt barn med psykisk ohälsa exkluderades med anledning av att det ansågs ligga utanför 

den grundutbildade sjuksköterskans arbetsområde.   

 

Sökningarna skedde i databaserna CINAHL, PubMed och Psykinfo. I Psykinfo frambringade 

sökningarna redan funna artiklar från de andra databaserna, varav de ej finns redovisade i 

söktabellen i bilaga 1. Sökningarna i CINAHL och PubMed inleddes med hjälp av 



 

16 
 

databasernas egna ordlistor CINAHL Headings och MeSH, med då de ej resulterade i ett 

tillfredställande antal artiklar kombinerades de med fritextsord och de booleska termerna 

AND och OR för att få till en bredare träfflista. I ett försök att minska antalet träffar som 

utgick från perspektivet av sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatri användes 

den booleska termen NOT kombinerat med “psychiatric nurses”, men det utmynnade inte i 

några nya artiklar. 

 

Begreppet ”erfarenheter” fanns med i litteraturöversiktens syfte men vid en sökning på 

ordet i databasen svensk MeSH kom termen ”Life Change Events” upp, vilket ej gav 

relevanta träffar utifrån syftet. Istället användes CINAHL Headings begrepp 

”Nurses attitudes” ”Nursing knowledge” och frisökningen ”Nurses AND perceptions”. En 

fritextsökning gjordes i CINAHL på orden ”nurses experience”, för att på så sätt försäkra att 

inget tillämpligt material missats, vilken inte genererade i några nya artiklar. Valet av att 

exkludera artiklar som var en beställningsvara kan ha påverkat resultatet men osäkerhet 

rådde huruvida de artiklarna skulle tillföra något till resultatet, varav beslutet togs att ej 

inkludera dessa i litteraturöversikten. För att säkerställa att sökningarna gjordes så grundligt 

som möjligt samt att alla informationskällor utforskades nyttjades en bibliotekarie. 

 

Det gjordes även manuella sökningar vilka resulterade i två artiklar. Manuella sökningar, 

vilka också kan kallas sekundärsökningar, utfördes genom att referenslistor till funna 

resultat och bakgrundsartiklar studerades, för att på så sätt finna nytt material till 

litteraturöversiktens resultat. Sekundärsökningar beskrivs av Östlundh (2017, s.78) som en 

mycket effektiv metod som kan minska risken att relevant data förbises.  

 

Artiklarna relevansbedömdes, kvalitetsgranskades och analyserades gemensamt för att 

minska risken för feltolkningar eller missförståelse för artiklarnas innehåll. Att 

litteraturöversikten var ett samarbete visade sig vara en styrka då frågeställningar angående 

arbetets process eller tolkningar av data kunde diskuteras tills att en enhetlig förståelse 

uppnåtts, vilket bidrog till att öka litteraturöversiktens trovärdighet. Analysen av de 

kvalitativa artiklarna gjordes med hjälp av Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys, vilken ansågs relevant utifrån litteraturöversiktens syfte. Kvalitativ 
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innehållsanalys är en intensiv process som kräver kreativitet, noggrannhet och hårt arbete 

(Polit & Beck, 2017 s. 530). 

 

I litteraturöversiktens resultatdel användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar vilket 

är karaktäristiskt för en litteraturöversikt (Segesten, 2017, s.108). Majoriteten av artiklarna 

var kvalitativa vilket sågs som en fördel då begreppet erfarenheter fanns med i 

litteraturöversiktens syfte. Några av de kvalitativa artiklarna använde sig av intervjuer i 

fokusgrupper. Polit & Beck (2017, s.511-512) beskriver det som diskussioner i grupper om 

minst fem deltagare där forskaren leder diskussionen med hjälp av förutbestämda frågor 

som i gruppen mynnar ut till djupare och mer reflekterande dialoger. Att flera av de 

kvalitativa artiklarna använde sig av fokusgrupper sågs positivt då det resulterade i en 

större bredd i utkomsten av data. I resultatet valdes det att inkludera en kvalitativ artikel 

med endast en deltagare. Det motiverades med att det var en fallstudie av hög kvalitet 

vilken gav en mer ingående bild av sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med 

psykisk ohälsa. En fallstudie innebär att forskaren fokuserar på att förstå vilka motiv en 

enskild individ kan ha till sitt beteende och sina handlingar. Studien ska vara detaljerad och 

utförlig för att generera i en större mängd beskrivande data (Polit & Beck, s. 476). Artikeln 

ansågs vara relevant till att ta med i litteraturöversiktens resultat då den beskrev samma 

erfarenheter i sin resultatdel som övriga artiklar.  

 

I resultatet inkluderades artiklar från Europa, Australien, USA, Sydafrika samt Brasilien. 

Ingen begränsning i sökningarna lades vid artiklarnas geografiska ursprung då det ansågs 

att sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa världen över. 

Resultatdiskussion  
Vården av patienter som led av psykisk ohälsa inom somatisk vård ansågs av 

sjuksköterskorna medföra svårigheter att tillgodose patienternas vårdbehov samt orsaka 

yrkesmässiga utmaningar. Faktorer som påverkade var otillräcklig utbildning och 

kompetens, bristande tillgång på handledning och samverkan från psykiatrin samt 

svårigheter i patientmötet.  
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Sjuksköterskorna ansåg att deras grundutbildning inte hade givit tillräcklig kunskap för att 

kunna bedöma och tillgodose vårdbehovet hos patienter med psykisk ohälsa. Det beskrevs 

utgöra ett hinder vid kommunikationen med patienterna. Bristande kommunikation kan ses 

som ett hinder i patientmötet och medför en risk att sjuksköterskorna inte ger utrymme eller 

tar del av patientens egen berättelse av sina symtom och sin sjukdomsbild. Patientberättelsen 

är ett av nyckelbegreppen i den personcentrerade vården och skall bidra med kunskap om 

patientens egen upplevelse av sjukdom och symtom. Sjuksköterskans kunskap och 

kompetens att kommunicera med individer i olika patientgrupper kan ses som en viktig 

faktor för att tillgodose patienternas vårdbehov. Psykisk ohälsa är ett område som ofta 

väcker osäkerhet hos både patienter och vårdpersonal. Detta bekräftas av Oates, Drey & 

Jones (2017) och Tharaldsen, Stallard, Cuijpers, Bru & Bjaarstad (2017) som menar att både 

vårdpersonal och patienter uppfattar psykisk ohälsa som ett stigmatiserande och tabubelagt 

område att ta upp i samtal. Ökad kunskap om psykisk ohälsa skulle kunna bidra till att 

sjuksköterskan upplever psykisk ohälsa som mindre stigmatiserande, samt leda till en ökad 

säkerhet och öppnare kommunikationen med patienterna. Tidigare studier visar att patienter 

med psykisk ohälsa kan ha svårt att själva tolka sina symtom och även kan ha svårigheter att 

kommunicera dem på ett sätt så att de inte misstolkas (Shefer, Henderson, Howard, 

Graham Thornicroft, 2014). Det har visat sig att en mer detaljerad patientberättelse i många 

fall har större betydelse än fler fysiska undersökningar för att minska risken för att 

patientens symtom misstolkas eller förbises av vårdpersonalen vilket kan leda till otillräcklig 

eller fördröjd behandling (Shefer et al., 2014). Ökad kunskap om psykisk ohälsa skulle kunna 

bidra till att patienterna upplever en lägre tröskel när de söker vård och att rädslan minskar 

för att få sina symtom misstolkade. 

 

Otillräcklig kunskap och kompetens bidrog till att sjuksköterskorna distanserade sig och 

undvek att skapa nära vårdrelation med patienterna. Sjuksköterskans möjlighet att skapa en 

god vårdrelation till patienten kan anses vara en viktig del för att få förståelse för patienten. 

En god vårdrelation beskrivs i den personcentrerade vården som ett partnerskap mellan 

sjuksköterskan och patienten vilket skall ge patienten möjlighet till att känna sig involverad 

och delaktig i vården. Vårdpersonalens förmåga att skapa en god vårdrelation till patienter 

som lider av psykisk ohälsa inom somatisk vård har visat sig ha stor betydelse för 
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patienternas upplevelse av delaktighet och av att ha få sitt vårdbehov tillgodosett (Wyder, 

Bland, Blythe, Matarasson & Crompton, 2015). Enligt Wyder et al., är en god vårdrelation 

mellan sjuksköterskan och patienten en viktig del i att främja hälsa och förebygga ohälsa. Att 

involvera och låta patienterna med psykisk ohälsa vara delaktig i vården har också visat sig 

ge bättre förutsättningar för tillfrisknande och upplevelse av hälsa (Happell, Bennetts, 

Tohotoa, Wynaden, Platania- Phung, 2019; Reid, Escott & Isobel, 2017).   

 

Utökad resurs med handledning och samverkan från psykiatrin ansågs av sjuksköterskorna 

kunna vara bidragande till att minska deras svårigheter att tillgodose vårdbehovet hos 

patienter med psykisk ohälsa. Det har visat sig att det finns behov för psykiatriskt 

konsultationsteam inom den somatiska vården som kan bidra till att överbygga klyftor 

mellan somatisk och psykiatrisk vård och bibehålla kontinuiteten i vården för patienten 

(Björk et al., 2018). 

 

Mötet med patienter som led av psykisk ohälsa beskrevs av sjuksköterskorna medföra både 

känslomässiga och yrkesmässiga svårigheter. Svårigheterna relaterades till deras 

uppfattning att patienternas avvikande beteende ofta kunde upplevas aggressivt och 

hotande vilket skapade känslor av osäkerhet och rädsla. Patienter med psykisk ohälsa kan 

uppvisa ett utmanande och agiterande beteende som ett sätt att uttrycka behov av hjälp 

(Johnson & Delany, 2007). Sjuksköterskornas svårigheter vid mötet med patienterna skulle 

kunna medföra att patienternas signaler missuppfattas eller förbises. Enligt Johnson & 

Delany (2007) kunde vårdpersonalens undvikande beteende och brist på respons på sättet att 

uttrycka behov av hjälp bidra till ökad aggressivitet och utåtagerande beteende hos 

patienterna. För patienter som ofta återkom till vården och vid varje tillfälle uppvisade 

likartade symtom som kunde relateras till den psykiska ohälsan medförde det en extra stor 

risk att bli missförstådd (Shefer et al., 2014; Zolnierke, 2009).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kategoriserade patienterna i två grupper, patienter med 

somatisk- och patienter med psykisk ohälsa, eller i fyra informella grupper från “de 

hanterbara” till de “farliga”. Kategoriseringen beskrevs av sjuksköterskorna medföra att de 

upplevde större säkerhet mindre rädsla och svårigheterna i mötet med patienter med 
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psykisk ohälsa. Användandet av både formella och informella kategorier för att gruppera 

patienter med liknande problem används i såväl den somatiska som den psykiatriska vården 

(Buus, 2011; Buus & Hamilton, 2016). Enligt Hamilton & Manias (2006) baseras ofta stereotyp 

uppfattning om karaktärsdrag hos personer i någon viss grupp på fördomar, okunskap och 

ovetenskapliga antaganden. Patienter med psykisk ohälsa beskrivs ofta som ”svåra” av 

sjuksköterskor inom somatisk vård (Giandinoto & Edward, 2015; Zonlnierek, 2009). Enligt 

Halter (2008) undviker många patienter med psykisk ohälsa att söka vård och behandling på 

grund av rädsla att bli stigmatiserad i mötet med vården. Sjuksköterskornas kategorisering 

utifrån generalisering av vissa karaktärsdrag och beteenden skulle kunna medföra att 

patienter med psykisk- och somatisk ohälsa inte erbjuds en jämlik vård. Stereotyp 

uppfattning hos vårdpersonal hade enligt Malther, Roche & Duffield (2014) en negativ 

påverkan på vården som erbjuds till patienter med psykisk ohälsa. Kategoriseringen skulle 

kunna anses medföra att sjuksköterskan ser till sjukdom istället för person som är 

huvudfokus i den personcentrerade vården. Enligt Bellchambers & Pelling (2007) tillämpas 

personcentrerad synsätt i högre grad om patienten och dess behov sätts i centrum vid 

vården. Sjuksköterskors attityd till patienter med psykisk ohälsa påverkas av den attityd och 

de fördomar som råder i övriga samhället (Dabby, Tranulis, & Kirmayer, 

2015; Reavley, Mackinnon, Morgan & Jorm, 2014). Det kan anses som betydelsefullt att 

sjuksköterskan beaktar sin egen kunskap om psykisk ohälsa och attityd till patienter med 

psykisk ohälsa utifrån personliga värderingar och den kultur som råder på arbetsplatsen och 

i övriga samhället.  

 

Längre arbetslivserfarenhet eller erfarenhet av psykisk ohälsa på ett personligt plan 

medförde att sjuksköterskorna var mer positivt inställa till mötet med patienter som led av 

psykisk ohälsa. Detta bidrog även till att patienterna i lägre grad ansågs vara opålitliga eller 

farliga. Detta bekräftas av Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, Bikosm & Livaditis 

(2009) som menar att tidigare erfarenhet av patienter med psykisk ohälsa på ett personligt 

plan var associerat med en mer positiv attityd till patienter som led av psykisk ohälsa. Enligt 

Ewald-Kvist, Högberg & Lützen (2013) uppvisade sjusköterskestudenter som innan praktik 

hade erfarenhet av att möta patienter med psykisk ohälsa på ett personligt plan mer positiv 

inställning till mötet med patienter med psykisk ohälsa Detta stöds också av Happell, 
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Platania-Phung, Scholz, Bocking, Horgan, Manning, & Pullo (2019) som påvisar att 

sjuksköterskestudenter som hade att en mindre generaliserande uppfattning också hade mer 

positiv inställning till att vårda patienter med psykisk ohälsa. Uppfattningen att 

sjuksköterskan hade en viktig roll vid vården medförde även en positiv attityd till att 

involvera och låta patienterna vara delaktiga i vården. Detta kan ses som intressant i 

förhållandet till utrymmet för kunskap om psykisk ohälsa i grundutbildningen till 

sjuksköterska och framtida sjuksköterskors inställning till vård av patienter med psykisk 

ohälsa. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna inom somatisk vård inte ansåg sig 

besitta den kunskap och kompetens som de behövde vid omvårdnaden av patienter med 

psykisk ohälsa. Den somatiska samsjukligheten är hög bland personer som lider av psykisk 

ohälsa och sjuksköterskan har en viktig roll i att förebygga ohälsa och främja hälsa i denna 

patientgrupp. Ökad kunskap om psykisk ohälsa skulle kunna bidra till större trygghet hos 

sjuksköterskan, mindre generalisering och skapa förutsättning för bemötande utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt vid omvårdnaden. Det kan anses relevant med ett större 

fokus på psykiatrisk omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatri samt en 

tidig involvering av detta vid grundutbildningen till sjuksköterska. För den färdigutbildade 

sjuksköterskan skulle handledning och fortbildning inom psykiatrisk omvårdnad kunna 

bidra till ökad kompetens och trygghet och ge förutsättning för en god och jämlik vård för 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård.  

 

Ytterligare forskning behövs för att öka kunskapen och förståelsen för de faktorer som 

påverkar sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med psykisk ohälsa inom 

somatisk vård. Exempel på vidare forskning skulle kunna vara att utröna om sjuksköterskors 

erfarenheter skiljer sig åt mellan olika avdelningar och om så är fallet, vilka faktorer som 

påverkar skillnaderna.   
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Bilaga I 

Tabell 1 
Översikt av sökningar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Urval 1: Antal valda artiklar efter att titel lästs, Urval 2: Antal valda artiklar efter att abstrakt lästs, Urval 3: Antal valda artiklar efter att hela artikeln lästs, Urval 4: Antal valda 
artiklar som kvalitetsgranskades 

 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
relevanta 
träffar 

Urval* 
1 

Urval* 
2 

Urval* 
3 

Urval* 
4 

Antal 
valda 

Artikel 

Cinahl 
200120 
  

(MH "Nurse 
Attitudes") AND 
(MH "Mental 
Disorders") 

20050101-
20200131 

Engelska peer-
reviewed, all 
adults 

72 72 18 7 7 4 Atkin et al., (2005); 
Pereira et al., (2019); 
Van der Kluit et al., 
(2013); Weare et al,. 
(2019)           

Cinahl 
200121 
 

(nurses AND 
perception) AND (MH 
"Mental Disorders" 
OR mental illness)) 

20050101-
20200131 

Engelska peer-
reviewed, all 
adults 

93 93 13 4 4 3 Clark et al.,(2005);  
Harrison & Zohhadi, 
(2005); Zolnierek& 
Clingerman, (2012) 

          
PubMed 
200120 

(nurse attitudes) 
AND ("Mental 
Disorders"[Mesh]) 
AND ("Hospitals, 
General"[Mesh]) 
OR ("somatic care") 

2005/01/01-
2020/12/31 
Engelska 
19+ 

47 47 23 3 2 2 Björkman et al., (2008); 
Brunero et al.,(2017). 

          
Manuell 
sökning 
200125 

  2 2 2 2 2 2 Kerringtom & Chapman, 
(2006); Reed & 
Fitzgerald, (2005 
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Bilaga II 

Tabell 2 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

 
Deltagare 
(bortfall) 

 
Datainsamling 

 
Huvudresultat Kvalitet 

Atkin et al.,  

2005, 

England 
 

Undersöka sjuksköterskors 
upplevelse av 
utbildningsbehov vid vård 
av äldre patienter med 
psykisk ohälsa och somatisk 
samsjuklighet 
  

kvalitativ 
 

19 
 

Inspelade 
transkriberade 
intervjuer i 
fokusgrupper 
 

 
Sjuksköterskorna upplevde behov 
av mer utbildning och en större 
samverkan med psykiatrin 
 

Medel 

Björkman  

at al.,  

2008 

Sverige 

Undersöka sjuksköterskors 
attityd till att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa inom somatisk och 
psykiatrisk vård 
 

Kvantitativ 
 

120 
 

Tvärsnittsstudie 
Enkäter  

SPSS 
 

 
Sjuksköterskor inom somatisk 
vård hade en mer negativ attityd 
till att vårda patienter med 
psykisk ohälsa. Tidigare 
erfarenhet och personlig kontakt 
var kopplat till en mer positiv 
attityd  

Hög 

          
Brunero et al., 

2017 

Australien 

 

Undersöka sjuksköterskors 
attityd till att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa inom somatisk och 
psykiatrisk vård 

 

Kvalitativ  16  Inspelade 
transkriberade 
semistrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper 

 

 Sjuksköterskorna kategoriserade 
patienter med psykisk ohälsa i 
fyra kategorier i syfte att motivera 
omvårdnaden av patienter med 
psykisk ohälsa utmaningar och 
hinder 
 

Hög 

          



 

3 
 

Clark et al., 

2005 

Australien 

 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor uppfattar sitt 
behov av utbildning och 
möjligheter att erbjuda vård 
till patienter med psykisk 
ohälsa vid sjukhus på 
landsbygden 

 

 

Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 

 16  Enkäter 

(MHPPQ) 

ANOVA  

T-tests och 
Spearmanskoefficient 

 Majoriteten av sjuksköterskorna 
ansåg att de hade otillräcklig 
utbildning och brist på 
handledning för att erbjuda 
patienter med psykisk ohälsa en 
god vård. 

Hög 

Harrison & 
Zohhadi, 

2005 

England 

 

Identifiera faktorer och 
problem som 
sjuksköterskan bedömer 
relevanta vid vård av äldre 
patienter med som led av 
psykisk ohälsa 

 

Kvalitativ  9  Fenomenologisk 
design inspelade 

transkriberade 

Intervjuer i 

fokusgrupper 

 Sjuksköterskorna beskrev fyra 
problem som uppstod vid vård av 
äldre patienter med psykisk 
ohälsa vid en somatisk avdelning. 
Det ansågs störa de normala 
vårdrutinerna. de upplevde brist 
på resurser, yrkesmässig 
otillräcklighet och skapade en 
rollkonflikt 

 

Hög 

Kerrison et al.,  

2006 

Australien 

 

Beskriva vilka problem 
sjuksköterskor upplevde vid 
vård av patienter vid 
akutavdelning 

 

Kvalitativ  5  Semi- 

strukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupper 

 

 Sjuksköterskorna upplevde 
bristande kunskap och svårigheter 
att kommunicera med patienter 
som led av psykisk ohälsa. De 
uttryckte behov av mer utbildning 

 

Hög 

Pereira et al., 

2019 

Brasilien 

 

Att analysera de problem 
som sjuksköterskor stöter 
på vid vård av patienter 
med psykisk ohälsa och 
somatisk samsjuklighet vid 
akutavdelning och deras 
idéer om kvalitets 
förbättringar 

Kvalitativ  12  Deskriptiv studie 

Intervjuer 

innehållsanalys 

 

 

 Sjuksköterskorna beskrev problem 
relaterade till brister i vårdmiljö, 
brist på resurser, otillräcklig 
utbildning och psykiatrisk 
handledning.Tillgång till riktlinjer, 
psykiatrisk handledning och 
teamutbildning ansågs öka 
kvaliteten på vården 

Hög 



 

4 
 

  

 

Poggenpoel et 
al.,2011 

Sydafrika 

 

Att undersöka och beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av mötet med 
patienter med psykisk 
ohälsa inom den medicinska 
vården 

 

Kvalitativ  8  Individuella 
transkriberade 
djupintervjuer med 
fenomenologisk 
inriktning 

 

 Tre kategorier identifierades. Att 
sjuksköterskorna upplevde 
frustration då patienterna var 
oförutsägbara, brist på resurser, 
samt brist på kunskap 

Hög 

Reed & 
Fitzgerald, 

2005 

Australien 

 

Att undersöka 
sjuksköterskors attityder till 
att vårda patienter med 
psykisk ohälsa vid ett 
sjukhus på landsbygden, 
hur attityden påverkar 
vården samt betydelsen av 
utbildning, stöd och 
erfarenhet 

Kvalitativ  10  Semistrukturerade och 
transkriberade 
intervjuer 

 Sjuksköterskor uttryckte motvilja 
att vårda patienter med psykisk 
ohälsa. Faktorer som påverkade 
var rädsla, brist på kunskap samt 
brist på uppskattning. Stöd och 
utbildning visade sig ha positiv 
effekt på hur sjuksköterskan såg 
på patientgruppen 

Hög 

Van der Kluit et 
al., 2013 

Tyskland 

 

Att undersöka 
sjuksköterskors kunskap 
och attityder till att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa på en 
intensivvårdsavdelning 

 

Kvantitativ  358  Enkäter 

(MHPPQ) 

SPSS-15webbaserad  

 Faktorer som påverkade 
sjuksköterskors attityd vid mötet 
med patienter med psykisk ohälsa 
var deras tidigare upplevelser och 
erfarenheter och känsla av att 
inneha yrkeskompetens att vårda 
patienter med psykisk ohälsa 

 

Hög 

Weare et al., 

2019 

Australien 

 

Att undersöka 
sjuksköterskors kunskap 
och attityder till att vårda 
patienter med psykisk 
ohälsa på en 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ  40 
(2) 

 Enkätundersökning 
femgradig likertskala, 
analys Chronbach´s 
Alpha 

 Sjuksköterskorna ansåg att de 
behövde mer kunskap och 
utbildning vid vård av patienter 
med psykisk ohälsa. Brister i 
vårdmiljön hindrade 

Hög 



 

5 
 

 sjuksköterskorna att optimera 
vården för patientgruppen 

 

Zolnierek & 
Clingerman,  

2012 

USA 

Undersöka en 
sjuksköterskas erfarenhet 
vid vård av patienter med 
psykisk ohälsa i slutenvård 

Kvalitativ  1  Fallstudie 

Djupintervju 

 Resultatet delades in i fyra teman: 
Känslor av spänning, obekvämhet, 
brist på professionell 
tillfredsställelse samt svårigheter 

Hög 
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