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SAMMANFATTNING 
 

Syfte: Var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk 

sjukdom inom den somatiska sjukvården. 

Design: Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Metod: Litteratur som publicerats mellan 2003-2013 söktes i databaser PubMed CINAHL, 

PsykInfo, PsykArticles och ERIC. Tolv vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för resultatet, 

dessa artiklar blev kvalitetsgranskade innan de användes. 

Resultat: Sjuksköterskor kände rädsla, oförutsägbarhet, osäkerhet samt frustation och 

hopplöshet i vården av psykiskt sjuka patienter då de saknade kunskap. Bristen av kunskap 

upplevdes som det största hindret i vården av denna patientgrupp. De upplevde osäkerhet till 

en följd av egna värderingar och fördomar till dessa patienter, vilket ledde till att 

sjuksköterskor undvek denna patientgrupp. Sjuksköterskor beskrev avsaknad av handledning 

och samarbete med psykiatriska kliniker då denna patientgrupp vårdades på somatiska 

avdelningar. 

Slutsats: Med en utökad kunskap inom psykiatri kan sjuksköterskor få möjlighet att 

minimera fördomar och rädsla i mötet med psykiskt sjuka patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Psykisk sjukdom, somatiska sjuksköterskor, somatiska sjukhus, erfarenheter 

samt attityder. 

Keywords: Mental illness, general nurse, general hospital, perception and attitudes. 
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1 INTRODUKTION 
 

Vi lever i en tid då utveckling har en snabb framfart, där vetenskap, kunskap och teknik 

ständigt utvecklas. Tempot i dagens moderna liv påverkar den känslomässiga och mentala 

utvecklingen hos människan då vi ständigt möts av ett flöde med ny information, vilket leder 

till att en del människor har svårt att slappna av (Åsberg & Agerberg, 2009). Denna livsstil 

medför att fler människor blir nervösa och får svårigheter att kommunicera med andra, något 

som leder till stress i vardagslivet (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Stress påverkar 

den mänskliga kroppen, skadar det psykiska systemet och nervsystemet vilket lättare kan 

bidra till psykisk sjukdom (Svediene, Jankauskiene & Razbadauskas, 2009). Tidigare studier 

visar att patienter med psykisk sjukdom upplever dåligt bemötande av sjuksköterskor inom 

den somatiska sjukvården (Björkman m.fl., 2009; Zolnierek & Clingerman, 2012). Därför är 

det av stor vikt att identifiera de faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelser av vården 

till psykiskt sjuka patienter. Detta för att öka kunskap, förståelse och patientsäkerhet i vården 

av denna patientgrupp. 
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1.1 Definition av centrala begrepp 
Psykisk sjukdom: I denna litteraturöversikt används begreppet psykisk sjukdom som ett 

samlingsbegrepp för de mest förekommande psykiska sjukdomar i världen som 

diagnostiserats av en legitimerad läkare. Levander, Adler, Gefvert och Tuninger (2008) 

beskriver psykisk sjukdom som ett samlingsbegrepp för alla psykiska sjukdomar som finns 

beskrivna enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). 

Sjuksköterskor: I denna litteraturöversikt menas sjuksköterskor de som är verksamma inom 

den somatiska sjukvården. 

Somatisk sjukvård: Somatik är ett ord som ursprungligen kommer från grekiskan och 

betyder kroppslig, med det menas att människokroppen är i fokus (Allgulander, 2008). I 

studien avses somatisk sjukvård vara den vård som människor är i behov av vid kroppslig 

sjukdom. 

Stigmatisering: I studien avser stigmatisering en nedvärderande åsikt. Det innebär 

underskattning av människor eller grupper som avviker från samhällets normer. 

Patientsäkervård: Innebär att patienter skyddas från skador som kan uppstå i sjukvården. 

En vårdskada är när patienter kan ha kommit till skada eller skadats på grund av 

otillräcklighet och brister i sjukvården (Öhrn, 2009). 

Upplevelse: I studien avses upplevelser som till exempel en händelse eller en erfarenhet. 

Det kan både vara en bra eller dålig situation (Gerhardsen, 2009). Det innefattar bland annat 

känslor och brister som sjuksköterskor upplever.  

 

2 BAKGRUND 
 

Bakgrunden beskriver samhällets utveckling på synen till psykiskt sjuka människor. Samt hur 

den somatiska sjukvården upplevs ur den psykiskt sjuke patientens perspektiv. Det beskrivs 

även vilken problematik sjuksköterskor upplever och vilket ansvar dessa har i vården. 
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Samhällssyn på människor med psykisk sjukdom 
I Bibelns gamla testamente återgavs det att människor med psykisk sjukdom uteslöts från 

delaktighet, blev utfrusna och utslängda ur samhällslivet. Oftast fick dessa människor söka 

skydd i olika samaritverksamheter för att överleva. Under 1700-talet ökade kunskaper kring 

psykiatrisk sjukvård då de första mentalsjukhusen infördes (Ottosson, 2003). Utvecklingen 

har sedan fortsatt och samhällets syn på psykiskt sjuka människor har förändrats under de 

senaste 50 åren (Ottosson, 2011). Under sista delen av 1900-talet började forskare 

uppmärksamma människor med psykisk sjukdom och deras utsatthet i samhället. De 

påbörjade arbetet med att identifiera faktorer så som stigmatisering och diskriminering. För att 

kartlägga de hinder som samhället upplevde för dessa människor (Zolnierek & Clingerman, 

2012).  

 

År 1995 infördes psykiatrireformen av regeringen. I och med den fick kommunen ett större 

ansvar för människor med psykisk sjukdom. Psykiatrireformens syfte var att psykiskt sjuka 

människor skulle få leva ett så normalt liv som möjligt samt att de skulle integreras i 

samhället (Ottosson, 2011). Att psykiskt sjuka människor bör integreras i samhället ses som 

ett viktigt arbete för att öka förståelsen hos allmänheten. En integrering i samhället skapar ett 

lärande för alla inblandade människor och syftet är att få en inblick i psykisk sjukdom 

(Ottosson, 2003). 

 

De flesta människor med psykisk sjukdom som vårdas inom den somatiska sjukvården 

upplever en känsla av bristande kompetens från sjuksköterskor. De upplever att 

sjuksköterskor inte engagerar sig i patientkontakten. Patienter upplever dåligt bemötande och 

känner sig ofta ignorerade av sjuksköterskor (Zolnierek & Clingerman, 2012).  

 

Sjuksköterskors ansvarsområde 
Ett bra bemötande skapar en trygg relation mellan psykiskt sjuka och sjuksköterskor under 

behandling. Det är viktigt att patienter vid det första mötet känner sig respekterad. 

Sjuksköterskors grundläggande riktlinjer i mötet med patienter är professionalitet, 

medmänsklighet och empati (Ottosson, 2011). 
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Vid arbete inom sjukvård är det viktigt att ha en humanistisk människosyn som innebär att 

människovärdet inte graderas, utan att alla människor har ett lika stort värde. Det innebär 

fokus på människan och att det inte läggs vikt på egenskaper eller social position (Ottosson, 

2011). Människovärdet är ifrån ett humanistiskt synsätt inte kopplat till begåvning, ägodelar 

eller prestation (Björkman m.fl., 2008). McCabe och Leas (2008) beskriver att sjuksköterskor 

bör behandla människor med psykisk sjukdom utifrån ett holistiskt synsätt. Det innebär att 

fysiska och psykiska aspekter av hälsan undersöks utifrån ett helhets perspektiv. För att kunna 

ge patienter en bra och personcentrerad omvårdnad bör sjuksköterskor ha en helhetssyn och 

ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Joyce Travelbee är en känd omvårdnadsteoretiker som inriktat sig på psykiatrisk sjukvård och 

omsorg. Hon beskriver vikten av att patienter upplever mellanmänsklighet vilket innebär att 

de relationer som skapas inte innehåller värderingar eller åsikter. Travelbees teori är en 

existentiell omvårdnadsteori som fokuserar på patienter och dess relation till omgivningen. 

Det finns också beskrivet att mellanmänsklig dimension är som en balansgång mellan 

sjuksköterskors och patienters inställning till kunskap i vården. Hennes teori utgår från sex 

steg för att skapa mellanmänsklig relation till psykiskt sjuka patienter. Människan som 

individ, lidande, hopp, mening, mänsklig relation samt kommunikation. Syftet med att skapa 

en mellanmänsklig relation leder till hanterbarhet i vården samt en trygghet mellan patienter 

och sjuksköterskor. För att uppnå mellanmänsklighet krävs det engagemang, kunskap och en 

medveten inställning från både sjuksköterskor och patienter. Relationen är en viktig del i 

vården då känslan av sammanhang och samhörighet reflekteras in i samtalet (Jormin, 

Augustsson & Forsberg, 2003). 

 

För att vården av patienter med psykisk sjukdom ska bli en helhetsvård där människan ställs i 

fokus för att underlätta lidande krävs det att sjuksköterskor ser till hela patienten. Samt att de 

tar hjälp av anhöriga eller annan vårdpersonal för att tillgodose alla behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Autonomi och integritet är två viktiga begrepp i vården av 

psykiskt sjuka människor då betydelsen av ett fungerande samspel är av prioritet. Detta för att 

patienter ska känna trygghet i den okända miljö som upplevs på somatiska sjukhus (Van der 

Kluit & Goossens, 2011). 
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Det beskrivs i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att sjuksköterskors huvuduppgifter är 

omvårdnad i teori och praktik, forskning, utveckling, utbildning samt ledarskap 

(Socialstryrelsen, 2005). ICN (International Council of Nur-ses) har tagit fram en etisk kod 

för sjuksköterskor, som innebär fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa ska främja 

hälsan, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Utifrån ICN:s ansvarsområden 

har sedan fyra riktlinjer utarbetats vilket innefattar sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan 

och medarbetaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

 

Vården idag är inriktad på behandling, diagnos och rutin samtidigt som människor med 

psykisk sjukdom upplever sin sjukdom som ett hot mot sin existens. Sjuksköterskor är en 

viktig del i planering av omvårdnadsåtgärder samt i behandlingen av patienter på medicinska 

och kirurgiska avdelningar. Då sjuksköterskor tillsammans med övriga i vårdlagen är 

specialister på att identifiera risker som kan uppstå samt att förebygga dessa (Zolnierek & 

Clingerman. 2012). Detta innebär att sjuksköterskor ska leda och planera omvårdnaden 

specifikt till varje patient utifrån dennes behov. Patienter bör ges möjlighet att självständigt 

vara med och planera vården samt att själv delta i omvårdnaden om detta är möjligt för att 

bibehålla autonomi och integritet (Ottosson, 2011). 

 

Problematik i den somatiska sjukvården 
Med den samhällssyn som idag präglas av fördomar och stigmatisering leder det ofta till 

problem inom den somatiska sjukvården då patienter med psykisk sjukdom söker vård. Det 

uppstår missuppfattningar mellan sjuksköterskor och patienter då det finns en rädsla för att 

skapa en vårdrelation. Det föreligger även en osäkerhet vid planering och utförande av 

omvårdnadsåtgärder (Zolnierek & Clingerman, 2012). McCabe och Leas (2008) beskriver att 

de påvisats att sjuksköterskor ser patientens somatiska sjukdomar som en följd av deras 

psykiska sjukdom. Något som kan ha en negativ inverkan i vården av patienter (Björkman 

m.fl., 2008).  
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Psykiskt sjuka patienter som vårdas inom den somatiska sjukvården har ökat vilket medfört 

att sjuksköterskor fått ett större ansvar (Parks m.fl., 2006). Björkman m.fl. (2008) beskriver 

uttryckligen att sjuksköterskor anser att patienter har sig själva att skylla för sin psykiska 

sjukdom. Det uttrycks att dessa patienter inte är värda den professionella vård som den 

somatiska sjukvården kan erbjuda. Osborn, Levy och Nazareth (2007) redogör att det ofta kan 

ge negativa konsekvenser om det finns misstankar om psykisk sjukdom för patienter då 

sjuksköterskor ofta ignorerar deras behov. En bristande tillgång till lämplig vård och 

samordning mellan psykiatrisk sjukvård och den somatiska sjukvården påverkar också 

patienter på ett negativt sätt (Parks m.fl., 2006).  

 

Björkman m.fl. (2008) beskriver att sjuksköterskor uppvisar ett negativt förhållningssätt till 

patienter med psykisk sjukdom vilket kan leda till att denna patientgrupp upplever 

diskriminering. De beskriver i sin studie att människor med psykisk sjukdom känner 

svårigheter med att få hjälp i den somatiska sjukvården. Detta leder till att de inte söker vård i 

samma utsträckning. Detta uppmärksammas då patienter med psykisk sjukdom avstår att söka 

vård (Parks m.fl., 2006). Svediene m.fl. (2009) samt Dahl & Nordin (2009) menar att 

patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukvården ofta får en högre dosering av 

läkemedel. Då sjuksköterskor saknar möjlighet till och kunskap om alternativa behandlingar 

som till exempel samråd, information, rådgivning eller stöd. 

 

2.1 Problemformulering 
Studiens författare har genomgått verksamhetsförlagd utbildning inom den somatiska 

sjukvården under sjuksköterskeutbildningen och har då upplevt att kunskapen i kontakt med 

psykiskt sjuka patienter är bristfällig. Psykisk sjukdom tilltar bland befolkningen runt om i 

världen. Detta bidrar till att behoven och kraven på ett professionellt bemötande inom den 

somatiska sjukvården ökar (Allgulander, 2008). Därför är det viktigt att öka kunskapen och 

förståelsen om hur sjuksköterskor verksamma inom den somatiska sjukvården kan bemöta 

och vårda patienter med psykisk sjukdom. Denna litteraturstudie beskriver sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukvården. 
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2.2 Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukvården. 

 

2.3 Frågeställning 
Hur upplever sjuksköterskor att vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska 

sjukvården? 

 

3 METOD 
 

3.1 Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

 

3.2 Urval av litteratur 
Sökning av artiklar relevant för studiens syfte och frågeställning genomfördes i följande 

databaser PubMed, CINAHL, PsykInfo, PsykArticles samt ERIC. Dessa sökord användes 

Attitudes, Care, Caring, Experience, General nurse, General hospital, Health professionals, 

Nurse*, Nurse experience, Mental illness, Perceptions, Psychiatry, Psychiatric, Somatic care 

och Stigma. Sökorden kombinerades på olika sätt med det booleska alternativet AND 

(Forsberg & Wengström, 2008). Datasökningen redovisas i tabell 1 (Bilaga 1).  

 

De vetenskapliga studier som inkluderades var originalartiklar, detta för att öka 

litteraturstudiens trovärdighet. Valda artiklar berörde sjuksköterskors upplevelser i vården av 

patienter med psykisk sjukdom. Studier av både kvantitativ och kvalitativ ansats inkluderades. 

I litteraturstudien valdes att endast inkludera vuxna deltagare, det vill säga personer över 18 

år. Artiklar publicerade före 2003 exkluderades då studiens författare ansåg denna litteratur 

som förlegad. Enligt Polit och Beck (2008) anses det resultat som redovisas i litteraturstudier 

som sekundärkällor, därför har även dessa exkluderats. Exkluderade blev också studier som 

berörde sjuksköterskor specialiserade inom psykiatrisk sjukvård, då de i sin 

specialistutbildning har fördjupade kunskaper. 
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3.3 Kvalitetsvärdering av valda artiklar 
Studiens författare har gått igenom samtliga artiklar med hjälp av granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier (bilaga 2 och 3). De granskningsmallar som används är 

modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström 

(2008). Dessa är uppbyggda av frågor som kräver ”ja och nej svar” och som ger ett resultat 

om artikeln är av hög, medel eller låg kvalité.  De frågor som ger ”ja svar” omvandlas till en 

procentsats, dessa avgör sedan vilken kvalité artikeln har. Vid hög kvalité är procenten mellan 

80-100%, medel är 60-79% och låg är under 60%. Vetenskapliga artiklar av låg kvalité har 

exkluderats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Kvantitativa studier har granskats för 

kontroll av validitet och reliabilitet och de kvalitativa för trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet samt överförbarhet (Wallenberg & Henricson, 2012). För att stärka 

trovärdigheten utfördes detta av studiens båda författare var för sig, för att sedan jämföra, 

diskutera och enas om resultat. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Studiens författare sökte vetenskapliga artiklar ur valda databaser för att göra ett urval som 

stämmer överens med studiens syfte och frågeställning. I sökningen lästes först titeln, om den 

var relevant lästes abstrakt. När abstrakt lästes sökte studiens författare svar på studiens syfte 

och frågeställning. För att öka studiens reliabilitet har artiklar bearbetats enskilt, sedan 

diskuterades likheter och skillnader för att slutligen sammanställas till ett resultat.  

 

Av 22 lästa artiklar har två exkluderats då de inte svarade på studiens syfte och frågeställning, 

två har även exkluderats då de var litteraturstudier. Sex artiklar har använts till studiens 

bakgrund och tolv valdes ut till studiens resultat. 

 

Jarrick och Josephson (1996) samt Rienecker och Jörgensen (2009) användes som stöd i 

format och språkhantering. Under arbetets gång använde studiens författare ett webbaserat 

program som heter Dropbox. Vilket är ett distribuerat bibliotek där åtkomst begränsas till 

valda medlemmar.   
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3.5 Analys  
Tolv artiklar har valts ut till analys, tio kvalitativa och två kvantitativa. Studiens författare har 

säkrat kvaliteten från valda artiklar med vedertagen granskningsmall (Willman m.fl., 2006; 

Forsberg & Wengström, 2008). Utifrån artiklars resultat tematiserades innehållet, kategorier 

identifierades för att underlätta samt för att identifiera likheter och skillnader (Friberg, 2006).  

 

3.6 Forskningsetiska aspekter 
Då litteraturstudier inte kräver etiska tillstånd har detta heller inte införskaffats, dock har 

endast etiskt godkända studier använts. Studiens författare har använt ett etiskt reflekterande 

arbetssätt för att redovisa resultatet sanningsenligt (Forsberg & Wengström, 2008). Det har 

även reflekterats över sex etiska principer i denna litteraturstudie för att bedöma värdet av 

litteratur. Dessa innefattar att göra gott för andra, inte skada, utgå från att alla människor har 

samma värde, främja rättvisa, respektera människors självbestämmande och göra största 

möjliga nytta med givna insatser (Nilstun, 1994). 

 

4 RESULTAT  
 

Litteraturstudiens resultat grundades på tolv vetenskapliga artiklar som var publicerade 

mellan år 2003 och 2013, dessa presenteras i tabell 2 (Bilaga 4). Valda artiklar var av olika 

ursprung då få studier gjorts inom ämnet. De länder vilka dessa studier genomförts i är 

Australien, England, Litauen, Nya Zeeland, Sydafrika samt USA. Under analysen 

identifierades återkommande teman som kategoriserades; sjuksköterskors upplevelser av 

känslor och hinder samt efterfrågat stöd i sjukvården resulterade i tio kategorier (Figur 1). 

 

Figur 1. Sjuksköterskor upplevelser av känslor och hinder samt efterfrågat stöd. 

Känslor Hinder  Efterfrågat stöd 

Rädsla och oförutsägbarhet Brist på kunskap och 

erfarenhet 

Självförtroende och 

inställning 

Osäkerhet Kommunikationsproblem Samarbete 

Frustration och Hopplöshet Stress och tidsbrist Utbildning 

 Fördomar och stigmatisering  
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4.1 Upplevda känslor 
 

Rädsla och oförutsägbarhet 
Sjuksköterskor upplevde rädsla då patienter upplevdes som utåtagerande, aggressiva och 

våldsamma i kontakt med personal eller andra patienter (Reed & Fitzgerald, 2005; Rao, 

Pillay, Abraham & Luty, 2009; Gerdtz, Weiland, Jelinek, Mackinlay & Hill, 2012). Det fanns 

rädsla hos sjuksköterskor för att övriga patienter eller personal skulle komma till skada 

(Lester, Tritter & Sorohan, 2005). Sjuksköterskor ansåg att det inte borde finnas avdelningar 

för psykiskt sjuka patienter på somatiska sjukhus. Kvinnliga sjuksköterskor påvisade en större 

rädsla än de manliga (Chikaodiri, 2009).  

 

I Rao m.fl. (2009) beskrevs rädslan som det största hindret i vården av patienter med psykisk 

sjukdom. Många sjuksköterskor upplevde vården av denna patientgrupp som svårhanterlig då 

rädslan gjorde att de tog avstånd i omvårdnaden (Reed & Fitzgerald, 2005). Rädsla upplevdes 

då en relation skulle skapas med dessa patienter. Det berodde på sjuksköterskors okunskap 

om hur de skulle bete sig i mötet. Vilket ledde till en negativ upplevelse för både 

sjuksköterskor och patienter (Liggins & Hatcher, 2005). Rädslan orsakade att avståndet 

mellan sjuksköterskor och patienter ökade då sjuksköterskor valde att undvika dessa patienter 

(Nankivell, Happell & Scott, 2013).  

”You do feel frightened. I mean any human would. . . . and some of these people 

are violent too. . . . you got to think of yourself, too.” (Reed & Fitzgerald, 2005, 

sid 255). 

 

Det framkom även i Chikaodiri (2009) att rädslan medförde att patienter med psykisk 

sjukdom lättare ignorerades. 

”People are frightened of that sort of things, you know, also people are 

frightened of offending people. You know there´s a lot of stigma attached to 

mental health, so sometimes you just ignore it” (Liggins & Hatcher, 2005, sid 

361). 
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Psykisk sjukdom upplevdes som skrämmande hos sjuksköterskor då patienter upplevdes 

oförutsägbara och känslomässigt krävande. Sjuksköterskor kände rädsla då det inte kunde 

förutsäga hur patienter skulle svara eller bete sig (Chikaodiri, 2009; Nankivell m.fl., 2013). 

Att patienter med psykisk sjukdom hade svårt att uttrycka känslor upplevde sjuksköterskor 

som ett hinder då de skulle avläsa dessa patienters kroppsspråk. De upplevde även att det var 

svårt att känna hur patienter reagerade i olika omvårdnadssituationer (Reed & Fitzgerald, 

2005). I Rao m.fl. (2009) beskrevs att sjuksköterskor upplevde trygghet vid bemötandet av 

patienter med psykisk sjukdom i närvaro av anhöriga. 

 

Osäkerhet 
Sjuksköterskor upplevde osäkerhet i samband med bemötande, vård och behandling av 

patienter med psykisk sjukdom (Lester m.fl., 2005; Arnold & Mitchell, 2008). Osäkerhet 

upplevdes till följd av egna värderingar och fördomar vilket berodde på sjuksköterskors olika 

erfarenheter (Nankivell m.fl., 2013). Osäkerhet upplevdes även när sjuksköterskor skulle 

identifiera risker och genomföra en patientsäker vård. Sjuksköterskor upplevde en dålig 

förberedelse till att genomföra en bra bedömning av patienter med psykisk sjukdom (Arnold 

& Mitchell, 2008). I Atkin, Holmes och Martin (2005) beskrevs sjuksköterskors upplevelse av 

osäkerhet när de i vissa situationer inte visste vad de skulle göra för att tillgodose dessa 

patienters behov. 

”You know, sometimes I think, there´s a confused patients, do I re-orientate 

them? Do I explain that they´re in a hospital? or do I just let them think they´re 

in the middle of the Sahara desert? I don´t know what´s best, you know, is it best 

to put them in a side room on their own? I hate that feeling of not knowing what 

to do. . .” (Atkin m.fl., 2005, sid 1082). 

 

I Arnold och Mitchell (2008) upplevde sjuksköterskor sin osäkerhet som något negativt och 

på grund av osäkerheten fick dessa patienter inte en likvärdig vård som övriga patienter. 

”In terms of managing somebody´s mental illness, we are doing them a 

disservice, and if it was a medical problems, you know, it wouldn´t be tolerated, 

but because it´s mental health problems it is. These are definitely the patients 

that are unpopular with the staff and some of them nurses do treat them 

differently, you know, less polite or just keeping out of their way, but you can 

see it escalating sometimes. And some people can be really cruel. . . Like taking 

sticks off people, and move the table away so they can´t even get their water, 

cause they throw it” (Atkin m.fl., 2005, sid 1082). 
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Sjuksköterskor i Liggins och Hatcher (2005) upplevde osäkerhet i kontakt med patienter då de 

hade svårt att ta deras symtom på allvar. Deras medicinska symtom antogs bero på den 

psykiska sjukdomen. Sjuksköterskor i Chikaodiri (2009) ansåg att det var deras osäkerhet till 

patienters symtom som var problemet. Många sjuksköterskor ansåg att det skulle vara bättre 

att patienter med psykisk sjukdom sökte vård inom den psykiatriska sjukvården i stället för att 

vårdas i den somatiska, eftersom de ansåg att de fysiska symtomen berodde på de psykiska 

måendet (Chikaodiri, 2009). Oftast upplevdes osäkerhet då sjuksköterskor blev osäkra på 

patienters reaktioner av information och behandling (Svediene m.fl., 2009). Sjuksköterskor 

valde medvetet att inte utföra vissa omvårdnadsåtgärder då de upplevde osäkerhet på 

resultatet av åtgärder (Reed & Fitzgerald, 2005). 

  

I Letoba, Netswera och Rankhumise (2006) presenterades att manliga sjuksköterskor 

upplevde sig säkrare i vården av psykiskt sjuka patienter än de kvinnliga. Sharrock och 

Happell (2005) skildrade en delad åsikt om upplevelser av osäkerhet då hälften av studiens 

deltagare upplevde vården av dessa patienter likvärdig som övriga patienter.  

 

Frustration och hopplöshet 
Sjuksköterskor beskrev frustration och hopplöshet som en följd av att inte ha kunskap om hur 

dessa patienter reagerar i nya situationer (Reed & Fitzgerald, 2005; Arnold & Mitchell, 2008). 

Sjuksköterskor inom akutsjukvården upplevde frustration då de hade samma skyldighet att ta 

hand om psykiskt sjuka patienter som de med enbart fysisk sjukdom. Hopplösheten handlade 

främst om när patienter med psykisk sjukdom återkom flera gånger till sjukhuset trots att det 

tidigare gjorts allt för att hjälpa patienten (Liggins & Hatchter, 2005). 

”We`ve been down that road. I don`t know what to do with her any more, we`ve 

had psych liaison, We`ve had the pain team, we`ve had meetings about her and 

she still comes back” (Liggins & Hatcher, 2005, sid 361). 

 

Många sjuksköterskor menade att de saknade förståelse hur patienter med psykisk sjukdom 

fungerar i ovana situationer och miljöer. Detta medförde att de tog avstånd  i omvårdnaden 

(Liggins & Hatcher, 2005).  
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Frustration upplevdes också i samband med att dessa patienter krävde större 

omvårdnadsinsatser vilket medförde ökade arbetsuppgifter (Rao m.fl., 2009). Ökade 

arbetsuppgifter medförde att känslor av hopplöshet växte då sjuksköterskor inte hann med alla 

patienter (Nankivell m.fl., 2013). Sharrock och Happell (2005) framställde även 

sjuksköterskors känslor av frustration för avdelningens övriga patienter då de inte hann med 

att tillgodose allas behov.  

  

4.2 Upplevda hinder 
 

Brist på kunskap och kompetens 
I Liggins och Hatcher (2005) samt Gerdtz m.fl. (2012) identifierades en stor brist på kunskap 

inom psykiatri av samtliga sjuksköterskor. Letoba m.fl. (2006) beskrev de hinder som 

sjuksköterskor upplevde i vården av patienter med psykisk sjukdom som brist på kunskap, 

kompetens och erfarenhet inom psykiatrisk sjukvård. De beskrevs att sjuksköterskor på grund 

av sin okunskap nedvärderade patienter med psykisk sjukdom (Letoba m.fl., 2006). 

 

I Letoba m.fl. (2006) beskrevs att sjuksköterskor som hade någon form av erfarenhet inom 

ämnet upplevde att psykiskt sjuka patienter på avdelningen inte störde sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Det beskrevs att sjuksköterskor upplevde hinder i att bemöta och utforma en 

patientsäker vård (Sharrock & Happell, 2005). Många sjuksköterskor uttryckte en känsla av 

otillräcklighet då de ansåg att den vård som bedrevs till patienter med psykisk sjukdom inte 

var likvärdig som vården till andra patienter (Nankivell m.fl., 2013). I Arnold och Mitchell 

(2008) uppgav samtliga att de behövde en djupare introduktion till ämnet psykiatri i 

sjuksköterskeutbildningen. På samma sätt beskrev sjuksköterskor i Svediene m.fl. (2009) att 

brist på kunskap och erfarenhet kunde bero på få utbildningstimmar. I Atkin m.fl. (2005) 

ansågs sjuksköterskors dåliga kunskap och kompetens inte helt kunna avhjälpas med 

utbildning. De ansåg istället att det måste finnas fler resurser vid vård av psykiskt sjuka 

patienter inom den somatiska sjukvården (Atkin m.fl., 2005).  

” We don`t know enough about psychiatric illness to pick up exactly what it is, 

we know, that person`s not right, we know that. You know, there`s something 

mentally wrong with them, but we won`t know what it is, because our experience 

isn`t good enough. That`s how I feel” (Atkin m.fl., 2005, sid 1082). 
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Sjuksköterskor beskrev att det även fattades kunskap om miljöns betydelse för denna 

patientgrupp. Akuta sjukhusavdelningar är ofta stressiga och lämpar sig inte till en psykisk 

sjuk patient som behöver lugn och ro (Arnold & Mittchell, 2008). 

 

Kommunikationsproblem 
I en studie identifierades stora brister i bedömningar av patienter på grund av 

kommunikationsproblem. Sjuksköterskor kände att psykiska sjukdomar var känsligt att 

diskutera. Det uppgavs att svårigheter uppstod när anhöriga förväxlade psykisk sjukdom med 

de symtom medicinska sjukdomar medför. Sjuksköterskor hade svårt att kommunicera med 

anhöriga, vilket försvårade behandlingen (Arnold & Mitchell, 2008). Samarbetet mellan 

sjuksköterskor och patienter blev begränsat då sjuksköterskor upplevde hinder i att 

kommunicera (Atkin m.fl., 2005). I Nankivell m.fl. (2013) beskrevs att de upplevde 

svårigheter i att förstå psykiskt sjuka patienter. Viket ledde till kommunikationsproblem samt 

att kommunikationssituationen upplevdes som o hanterbar (Lester m.fl., 2005). 

 

Sjuksköterskor i Atkin m.fl. (2005) beskrev att deras kommunikationsproblem handlade om 

barriärer mellan den somatiska- och psykiatriska sjukvården. Istället menar Liggins och 

Hatcher (2005) att det berodde på sjuksköterskors stigmatisering. De ansåg att dessa patienter 

var hopplösa och de upplevde arbetet som otäckt. Vilket gjorde att psykiskt sjuka patienter 

undveks (Liggins & Hatcher, 2005). 

 

Stress och tidsbrist 
Sjuksköterskor upplevde stress i bemötandet av psykiskt sjuka patienter då bedömning och 

omvårdnad av denna patientgrupp tog längre tid (Gerdtz m.fl., 2012). Dessutom beskrevs 

regelbundna upplevelser av stress på avdelningar då sjuksköterskor hade hög arbetsbelastning. 

Vilket orsakade att de inte hade samma tid för alla patienter (Sharrock & Happell, 2005). 

Vidare beskrevs att sjuksköterskor upplevde mycket stress i sitt arbete då de ofta var 

underbemannade (Rao m.fl., 2009). Stress och tidsbrist resulterade i att sjuksköterskor fick 

dålig med tid för patienter och omvårdnadsarbete (Lester m.fl., 2005). Sjuksköterskor 

berättade att de i stressiga situationer valde bort att titta till patienter med psykisk sjukdom för 

att hinna med alla arbetsuppgifter (Reed & Fitzgerald, 2005). Samma resultat framkom i 

Letoba m.fl. (2006) som beskrev ignorering som den bästa lösningen. 
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Ytterligare beskrevs arbetsbelastningen som ett stressande moment då de i sitt arbete hade 

mer uppgifter än vad de hann med under dagen (Nankivell m.fl., 2013). Liknande åsikter 

uttrycktes i Arnold och Mitchell (2008) som berättade att sjuksköterskor upplevde vården av 

patienter med psykisk sjukdom som en omfattande och ytterligare börda på de arbetsuppgifter 

som redan fanns.  

 

Fördomar och stigmatisering 
I Arnold och Mitchell (2008) ansåg sjuksköterskor att ett ökande antal människor har 

psykiska problem. Dock är denna patientgrupp fortfarande stigmatiserade och behandlade 

annorlunda. Det framkom dessutom i Liggins och Hatcher (2005) att det fanns enighet hos 

sjuksköterskor där denna patientgrupp behandlades annorlunda samt att de stigmatiserade 

dessa patienter omedvetet. Det beskrevs att sjuksköterskor tvivlade på psykiskt sjuka 

patienters fysiska symtom på grund av fördomar om psykisk sjukdom (Nankivell m.fl., 2013). 

  

Sjuksköterskor beskrev att stigmatisering och brist på engagemang i vården kring patienter 

med psykisk sjukdom ofta förekom inom den somatiska sjukvården (Nankivell m.fl., 2013). 

Den stigmatisering av patienter med psykisk sjukdom som förekom av menade Lester m.fl. 

(2005) ha sitt ursprung i värderingar och fördomar. Sjuksköterskor beskrev även att de själva 

bör välja sin egen inställning till vården av dessa patienter för att öka patientsäkerheten (Reed 

& Fitzgerald, 2005). 

 

I Svediene m.fl. (2009) upplevde sjuksköterskor att de var delaktiga och engagerade i 

patienters vård och att de inte stigmatiserade utan behandlade dem likvärdigt. Det beskrevs 

även att sjuksköterskor tappade sitt engagemang till patienter med psykisk sjukdom då de 

upplevde att det var svårt att hålla dessa fokuserade (Gerdtz m.fl., 2012) 
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4.3 Efterfrågat stöd  
 

Självförtroende och inställning 
Sjuksköterskor uttryckte en önskan om ökad kunskap och en förbättrad inställning till vården 

av psykiskt sjuka patienter (Sharrock & Happell, 2005). Det beskrevs att sjuksköterskor ville 

ändra sin syn till denna patientgrupp för att ge ett bättre bemötande i vården (Reed & 

Fitzgerald, 2005). De berättade att de hade insett att inställningen till psykiskt sjuka patienter 

ligger på varje enskild individs ansvar att förbättra. Det måste finnas ett intresse hos 

sjuksköterskor för att inställningen ska ändras och kunskaper i vården ska öka. Det leder till 

en mer patientsäker vård (Nankivell m.fl., 2013). I Chikaodiri (2009) ansågs det föreligga ett 

stort behov av att informera och upplysa allmänheten i olika media för att sprida kunskap om 

psykisk sjukdom hos befolkningen. Eftersom det i studien ansågs att ett stort problem är att 

sjuksköterskor påverkades av den generella samhällssynen. En bredare förståelse hos 

allmänheten tros kunna minska fördomar hos sjuksköterskor inom den somatiska sjukvården 

(Chikaodiri, 2009).  

 

 

Samarbete 
Stöd, reflektion och handledning i omvårdnadsarbetet efterfrågades av sjuksköterskor (Gerdtz 

m.fl., 2012). Sjuksköterskor efterfrågade handledning och uppföljning från psykiatriska 

kliniker då patienter med psykisk sjukdom vårdats inom den somatiska sjukvården (Lester 

m.fl., 2005). De önskade ett större samarbete för att vården av patienter med psykisk sjukdom 

skulle bli en helhetsvård som tog hänsyn till alla behov (Nankivell m.fl., 2013). 

Sjuksköterskor önskade även att samarbetet på avdelningen kunde bli bättre för att öka 

patientsäkerheten (Reed & Fitzgerald, 2005). Det bör även vara mer öppet att diskutera 

psykiska sjukdomar mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga (Liggins & Hatcher, 2005). 

 

Utbildning 
Det efterfrågades utbildning om psykisk sjukdom så som föreläsningar eller liknande av 

sjuksköterskor (Reed & Fitzgerald, 2005; Gerdtz m.fl., 2012), för att med hjälp av utbildning 

inom området kunna få en mer öppen och tydlig bild av hur människor med psykisk sjukdom 

fungerar (Svediene m.fl., 2009).  
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Sjuksköterskor ansåg att en fördjupad utbildning inom psykiatri och dess följdsjukdomar kan 

förbättra inställningen till dessa patienter (Lester m.fl., 2005). I Reed och Fitzgerad (2005) 

efterfrågas handledning och utbildning för sjuksköterskor i bemötande av patienter med 

psykisk sjukdom. I Letoba m.fl. (2006) framkom att avdelningschefer bör använda personal 

med psykiatrisk kunskap och erfarenhet för fortbildning till övrig personal. Det bör även 

finnas utrymme för sjuksköterskor att hospitera inom den psykiatriska sjukvården för att få 

utökade kunskaper.  

 

Arnold och Mitchell (2008) menade att utbildning kan förbättra kunskaper hos sjuksköterskor 

så att en helhetsbedömning kan ske. De identifierade också att det krävs mer specifik 

utbildning om psykiska sjukdomar. Samtidigt fanns behov av psykiatrisk handledning från 

specialistsjuksköterskor i den somatiska sjukvården (Arnold & Mitchell, 2008). 

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Sammanfattning av resultatet 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom 

inom den somatiska sjukvården. Resultatet visade att sjuksköterskor kände rädsla, 

oförutsägbarhet, osäkerhet samt frustration och hopplöshet. De hinder som upplevdes var brist 

på kunskap och kompetens, kommunikationsproblem, stress och tidsbrist, fördomar samt 

stigmatisering. De stöd som sjuksköterskor efterfrågade för att kunna ge en god omvårdnad 

och där med öka patientsäkerheten var ökad kunskap, stöd och handledning, utbildning samt 

ett ökat samarbete med psykiatriska sjukvården (Arnold & Mitchell, 2008).  

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

Upplevda känslor 
Rädsla och osäkerhet hos sjuksköterskor berodde på okunskap om psykiskt sjuka patienter 

(Atkin m.fl., 2005; Lester m.fl., 2005; Liggins & Hatcher, 2005; Chikaodiri, 2009; Nankivell 

m.fl., 2013). 
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Rädsla och osäkerhet låg till grund för hur denna patientgrupp blev bemött. Sjuksköterskor 

valde att undvika dessa, vilket också beskrevs av Chikaodiri (2009), där osäkerhet i 

bemötandet resulterade i att sjuksköterskor ignorerade denna patientgrupp. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning beskrevs att sjuksköterskor ska ha förmåga att kommunicera med 

patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Vilket kan 

försvåras då känslan av rädsla och osäkerhet finns. Samtliga studier i denna litteraturöversikt 

beskrev osäkerhet i bemötande till psykiskt sjuka patienter. Manliga sjuksköterskor upplevde 

mindre rädsla i vården (Chikaodiri, 2009), vilket lämnar frågan av vad som ligger till grund 

för denna skillnad.  

 

Stigmatisering av denna patientgrupp inträffade då sjuksköterskor kände sig osäkra i 

bemötande och vård (Rao m.fl., 2009). Sjuksköterskor i Björkman m.fl. (2008) menade att 

patienter har sig själva att skylla för sin psykiska sjukdom. Vilket kunde vara en bidragande 

faktor till att denna patientgrupp behandlas annorlunda. Sjuksköterskor valde även att 

underlätta för varandra genom att ge en högre dosering av lugnande läkemedel. Att 

sjuksköterskor nedvärderar och behandlar patienter utifrån egna fördomar och värderingar kan 

leda till en sämre vård och minska patientsäkerheten (Svediene m.fl., 2009). 

 

Upplevda hinder 
Flera studier beskrev brist på kunskap vilket gjorde att sjuksköterskor upplevde hinder i 

bemötandet och utformningen av en patientsäker vård (Atkin m.fl., 2005; Liggins & Hatcher, 

2005). Det kan ifrågasättas varför ingen kunskapsutveckling skett. Det framgick att 

sjuksköterskor saknade engagemang till kunskap och utveckling inom ämnet (Svediene m.fl., 

2009). Detta kan vara en bidragande orsak som påverkar sjuksköterskors osäkerhet i 

bemötandet och utförandet av en patientsäker vård.  

 

I Liggins och Hatcher (2005) samt Chikaodiri (2009) beskrevs att sjuksköterskor hade 

liknande åsikter om patienter med psykisk sjukdom som övriga samhället. En åsikt som tolkas 

tillhöra människors fördomar och samhällsklass. Skillnader som framkom i studien var 

sjuksköterskors syn på om kroppen och själen hörde ihop eller inte. Då sjuksköterskor 

fortfarande använder detta delade tankesätt kommer det uppstå problem i vården (Liggins & 

Hatcher, 2005).  
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Wiklund (2003) ansåg det som omöjligt att skilja själens delar från kroppen. Det uttrycktes att 

om inte själen mår bra så mår inte kroppen bra. Därför bör sjuksköterskor se alla patienters 

behov utifrån en helhetssyn. Vilket också beskrevs i sjuksköterskans kompetensbeskrivning, 

att sjuksköterskors förhållningssätt bör utgå från en värdegrund med en humanistisk 

människosyn. Vidare beskrev Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskor ska visa respekt för 

patienters autonomi, integritet och värdighet. I Atkin m.fl. (2005) identifierades att 

sjuksköterskor prioriterade patienters fysiska vårdbehov över de psykiska. Wiklund (2003) 

menade att människor ska behandlas med medmänsklig kärlek, medlidande och barmhärtighet 

för att skapa en god vård. Detta tankesätt bör kopplas till alla vårdrelationer då patienter bör 

vårdas med omtanke och respekt i alla situationer. Studiens författare var kritiska till det 

litteraturen beskrivit om att psykiskt sjuka patienter stigmatiserats och kategoriserats. Vården 

av dessa patienter bör tillgodoses utifrån Travelbees teori om att se till hela människan. 

Sjuksköterskor ska bidra till att patienter upplever mellanmänsklighet vilket innebär att 

patienter vårdas utifrån enskilda behov (Jormin m.fl., 2003). 

 

I Letoba m.fl. (2006) beskrevs religioners olika syn på psykiskt sjuka patienter. De skilda 

synsätt på psykisk sjukdom kan bidra till olika åsikter om hur vården ska bedrivas till denna 

patientgrupp. De artiklar som använts i denna litteraturstudie representerar flera länder. 

Studiens författare har inte kunnat identifiera några skillnader i sjuksköterskors bemötande 

och behandling baserat på kultur och religion.  

 

Efterfrågat stöd 
Det har beskrivits i samtliga studier att sjuksköterskor önskade en ökad kunskap och 

kompetens inom psykiatri för att öka patientsäkerheten till psykiskt sjuka patienter. I Atkin 

m.fl. (2005) beskrevs att sjuksköterskor saknade kunskaper om psykiska sjukdomar och hur 

de ska upptäcka dessa med hjälp av till exempel screeninginstrument. Sjuksköterskor 

efterfrågade även grundläggande kunskaper i psykofarmaka och biverkningar. I Svediene 

m.fl. (2009) beskrevs att psykiskt sjuka patienter blir behandlade med psykofarmaka vid 

oroligt beteende då sjuksköterskor antas sakna kunskaper om sjukdomen. Liknande 

erfarenheter har upplevts av studiens författare, det förefaller inte ha skett någon utveckling i 

kunskap om hur psykotiska läkemedel påverkar människor vilket är av vikt för 

patientsäkerheten (Reed & Fitzgerald, 2005). 
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Letoba m.fl. (2006) samt Arnold och Mitchell (2008) menade att sjuksköterskor önskade en 

ökad tillgång och mer samordnat arbete med den psykiatriska sjukvården. Det efterfrågades 

en samordning mellan somatisk- och psykiatrisk sjukvård för att öka förståelsen mellan dessa 

instanser. Studiens författare tror att den bristande förståelsen också påverkar sjuksköterskors 

beteende och delaktighet i patienters vård. Då kommunikationen mellan somatisk- och 

psykiatrisk sjukvård är bristfällig (Letoba m.fl., 2006).  

 

5.3 Metoddiskussion 
Litteratursökning till denna studie genomfördes i databaser CINAHL, PubMed, ERIC, 

PsykInfo samt PsykArticles då dessa databaser berör forskning inom omvårdnad och 

psykiatri.  

 

Det har exkluderats artiklar publicerade före år 2003 detta kan ha medfört att relevant 

forskning fallit bort. Men de artiklar som använts var aktuell forskning. Studiens författare 

ansåg att resultatet troligen inte hade förändrats då forskning inom ämnet var begränsad. Vald 

litteratur representerar sex olika länder där kulturella aspekter, samhällssyn och syn på 

psykisk sjukdom var olika. Samtidigt fanns inte tillräcklig litteratur i ämnet för att välja länder 

eller kulturer med liknande ursprung. 

 

Tolv vetenskapliga artiklar har legat till grund för resultatet, vilka tydligt svarade mot studiens 

syfte och frågeställning. Tio hade en kvalitativ ansats vilket är relevant då syfte och 

frågeställning sökte svar på upplevelser.  

 

5.4 Slutsats 
Antal psykiskt sjuka patienter som vårdas inom den somatiska sjukvården ökar. Men det finns 

en rädsla och okunskap hos sjuksköterskor i hur de skall bemöta och vårda denna 

patientgrupp. Det har också beskrivits att de hinder som upplevdes antogs bero på 

stigmatisering, egna negativa fördomar samt den stress och tidsbrist som idag upplevs. 
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Insatser så som utbildning och ett fungerande samarbete mellan somatisk- och psykiatrisk 

sjukvård behövs. Ökade kunskaper och samarbete kan bidra till att sjuksköterskor kan anpassa 

omvårdnaden efter patienters behov och därmed öka patientsäkerheten. 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 
Det har visats att psykisk sjukdom ökat drastiskt hos befolkningen runt om i världen. Därför 

anser studiens författare att framtida forskning är av stor betydelse för att öka kunskaper och 

engagemang hos sjuksköterskor. Brist på kunskap och erfarenhet har påvisats i samtlig 

litteratur. Det finns en begränsad forskning inom ämnet psykiatri. Därför behövs ytterligare 

forskning om hur patienter med psykisk sjukdom blir behandlade av sjuksköterskor inom den 

somatiska sjukvården.  

 

Mer forskning kan förebygga och förhindra den okunskap, fördomar och värderingar som 

finns hos allmänheten. Det är viktigt att skapa kunskap om psykiskt sjuka patienter redan 

under sjuksköterskeutbildningen för att förebygga osäkerhet och rädsla i bemötandet till 

dessa. Denna litteraturstudie har visat att sjuksköterskor saknar kunskap och förståelse för 

patienter med psykisk sjukdom som vårdas inom den somatiska sjukvården. De upplever stora 

svårigheter och använder egna värderingar som skapar fördomar i vården. Därför är det också 

viktigt med kunskaper om hur sjuksköterskor kan förändra sina värderingar och fördomar till 

patienter med psykisk sjukdom. Vidare skulle empiriska studier om upplevelser av sjukvården 

vara intressant att studera utifrån en kvalitativ ansats då en sådan studie innebär första 

handsinformation. Det är önskvärt att förändringar sker i klinisk praxis för att öka 

patientsäkerheten, exempelvis genom ökade kunskaper inom bemötande. Problematik inom 

den somatiska sjukvården bör undersökas och resultatet bör förmedlas till sjuksköterskor.  
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7 Bilaga 1 

7.1 Tabell 1. Redovisning av artikelsökning. 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

n=21 

Valda 

artiklar 

till 

resultat 

n=12 

CINAHL Nurse 

experience 

AND Mental 

illness AND 

General 

hospital 

1595 

22 

1 

1 1 1 1 

CINAHL General 

nurse AND 

Caring AND 

Mental 

illness 

317 

19 

7 

5 2 1 0 

CINAHL Attitudes 

AND Health 

professionals 

AND Mental 

illness 

57210 

2273 

87 

60 10 4 2 

CINAHL General 

nurse AND 

Experience 

AND Mental 

illness 

 

317 

44 

16 

9 3 2 1 
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CINAHL Travelbee 

AND 

Perspective 

16 

3 

1 1 1 0 

CINAHL Perceptions 

AND 

Psychiatric 

AND Nurse  

 

 

 

24004 

432 

59 

 

23 12 1 0 

PubMed General 

hospital 

AND Stigma 

AND Mental 

illness AND 

Psychiatric 

168802 

203 

93 

57 

16 9 1 1 

PubMed Nurse 

experience 

AND Mental 

illness AND 

General 

hospital 

7856 

633 

43 

23 6 3 2 

PubMed General 

nurse AND 

Caring AND 

Mental 

illness 

 

 

9123 

480 

73 

 

10 9 4 3 
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PubMed Attitudes 

AND Health 

professionals 

AND Mental 

illness AND 

Experience 

AND Nurse 

 

9145 

2894 

370 

47 

12 

10 4 0 0 

PubMed Mental 

illness AND 

Experience 

AND 

Somatic care 

29950 

1248 

3 

 

 

 

 

2 1 0 0 

PsycInfo 

 

 

 

 

Nurses 

experience 

AND Mental 

illness AND 

General 

hospital 

1595 

28 

2 

 

2 0  0 0 

PsycInfo Mental 

illness AND 

General 

nurse AND 

Care 

 

14306 

37 

33 

6 5 2 1 

PsykInfo Psychiatric 11418 1 1 1 1 
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patients 

AND 

attitude 

AND health 

workers 

 

 

 

 

905 

13 

PsycArticle Mental 

illness AND 

Health 

Professionals 

AND 

Experience 

676 

61 

15 

6 2 0 0 

ERIC Health 

professional 

AND 

Experience 

AND Mental 

illness 

3387 

766 

15 

10 2 0  0 
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9 Bilaga 2 

9.1 Granskningsmall för kvalitativa studier. 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
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21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 
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10 Bilaga 3 
10.1 Granskningsmall för kvantitativ bedömning. 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   
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18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 



37 

 

 

11 Bilaga 4 

11.1 Tabell 2. Presentation av artiklar som ligger till grund för resultatet. 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

sgrad 

Gerdtz,M., 

Weiland, T., 

Jelinek, G., 

Mackinlay, C. 

& Hill, N. 

2012 

Australien 

 

Perspectives of 

emergency department 

staff on 

the triage of mental health-

related 

presentations: Implications 

for education, 

policy and practice 

Undersöka 

akutsjukskötersk

ors upplevelse 

av att behandla 

och prioritera 

patienter med 

psykisk sjukdom 

Kvalitativ 

enkät 

undersöknin

g 

N=36 

Sjuksköterskor 

och läkare 

som arbetar i 

akutsjukvårde

n. 

Studiens författare har identifierat 4 

kategorier ”möta utmaning” ”arbeta 

med utmaningen” ”oflyttbara barriärer” 

”sjunka in i hopplöshet och söka 

upplösning”. De beskriver också att 

den största rädslan i att vårda dessa 

patienter är att de upplever 

hopplöshet. 

21 

-Hög 

Lethoba, KG., 

Netswera, FG. 

& 

Rankhumise, 

E. 

2006 

Sydafrika 

How professional nurses 

in a general hospital 

setting perceive mentally 

ill patientes 

Att beskriva 

sjuksköterskors I 

den somatiska 

sjukvårdens 

upplevelse att 

vårda psykiskt 

sjuka patienter. 

Kvalitativ 

intervjustudi

e 

N=124 

utbildade 

sjuksköterskor 

som arbetar 

inom den 

somatiska 

sjukvården 

Sjuksköterskor saknar självförtroende i 

vårdandet av dessa människor, de 

sammanställde att behovet är att 

sjuksköterskor får mer kunskap, 

skicklighet samt att de utsätts för det 

för träning.  

16 p 

-medel 

Reed, F. & 

Fitzgerald 

2005 

Australien 

The mixed attitudes of 

nurse’s to caring for 

people with mental illness 

in rural general hospital 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

attityd och 

kunskap I 

vårdandet av 

psykisk sjuka 

patienter inom 

den somatiska 

sjukvården 

Kvalitativ 

intervjustudi

e 

N=20 

sjuksköterskor 

deltog från två 

avdelningar 

från somatiskt 

sjukhus. 

4 teman som identifierade varför 

sköterskor hade olika synsätt på dessa 

patienter ”inte vårt ansvar” ”rädlsa” 

”osäkerhet och för lite utbildning” & ”att 

involvera psykiatrin mer i utbildningen” 

19 p 

-hög 

Svediene, L., 

Jakauskiene, 

L., Kusleikaite, 

M. & 

Razbadauska, 

A. 

2009 

Litauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competence of general 

practice nurses caring for 

patients with mental 

problems in the somatic 

departments 

Att utreda 

sjuksköterskor 

Inom den 

somatiska 

sjukvårdens 

kompetens I 

vården av 

psykiskt sjuka 

patienter. 

En 

kvantitativ 

enkätunders

ökning 

N=128 

Ett anonymt 

frågeformulär 

skickades ut 

till 

sjuksköterskor 

inom den 

somatiska 

sjukvården. 

Resultatet sammanställdes och 

identifierade att ca 40% av de som 

svarade upplever att de har kunskap 

att vårda dessa patienter, ca 20% 

saknade helt kunskap och 30% sa att 

de skulle kunna lösa situationen om 

den uppstår. Resultatet speglar att 

sköterskornas kunskap inom området 

är begränsad och att de önskar 

utbildning för att bli bättre i vårdandet 

av dessa patienter. 

16 p 

-medel 



38 

 

Arnold, M. & 

Mitchell, T. 

2008 

England 

Nurses’ perceptions of 

care received by older 

people with mental health 

issues in an acute hospital 

environment 

Att undersöka 

ett urval av 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

psykiskt 

sjukvård av 

äldre personer i 

akuta 

vårdsituationer 

Kvalitativ. 

Individuella 

intervjuer 

som 

inspelas och 

transkribera

s 

N=14 

sjuksköterskor 

på en 

akutvårds 

avdelning 

Det visade att kommunikationen om 

psykiskt sjukas sjukdomar mellan 

vårdpersonal och patienter och deras 

anhöriga behöver en klar förändring 

för att kunna ge patienten en bra vård. 

22 p 

-medel 

Sharrock, J. & 

Happell, B. 

2005 

Australien 

Competence in providing 

mental health care: a 

grounded theory analysis 

of nurses’ experiences  

Att utforska och 

beskriva de 

subjektiva 

erfarenheterna 

sjuksköterskorna 

I den somatiska 

sjukvården 

upplever I 

vården av 

psykiskt sjuka 

patienter 

Kvalitativ 

intervjustudi

e 

N=4 

sjuksköterskor 

med två års 

erfarenher 

deltog i 

intervjun. 

Kompetens inom området saknasdå 

de upplever att patienterna har rätt till 

en värdig vård. De uppmärksammar 

svårigheter i bemötande och vårdande 

då de saknar grundläggande kunskap 

och den kliniska kunskapen som 

kommer i arbetet 

14 p 

-medel 

Rao, H., Pillay, 

P., Abraham, 

A. & Luty, J. 

2009 

England 

 

 

 

A study of stigmatized 

attitudes towards people 

with mental health 

problems among health 

professionals 

Att identifiera 

stigma och 

attityder bland 

sjukvårdsperson

al inom den 

somatiska 

sjukvården till 

patienter med 

psykisk sjukdom 

Kvantitativ 

intervjustudi

e/enkätstudi

e 

N=8 

Ett 

frågeformulär 

skickades ut 

till 

vårdpersonal, 

fyra arbetar i 

den somatiska 

sjukvården, 

två i den 

psykiatriska 

och två i 

akutsjukvård. 

Sjukvårdspersonal stigmatiserade 

patienter beroende på ursprung, social 

status, vart de hade vårdats innan 

samt vilken psykisk sjukdom de led av. 

Personalen hade mest svårighet att 

behandla obehandlade schizofrena 

och personer som var uppe i ett 

missbruk, där upplevde personalen 

brist på kunskap samt motivation till att 

hjälpa. 

16 p 

-medel 

Nkereuwem-

Chikaodiri, A. 

2009 

Nigeria 

Attitude of health workers 

to the care of psychiatric 

patientes 

Förklara hälso- 

och sjukvårds 

personals 

attityder samt 

bemötande mot 

människor med 

psykisk sjukdom 

Kvanitativ 

enkätstudie  

N=362 

Sjuksköterskor 

och läkare 

Attityder till psykiskt sjuka liknar 

samhällets syn att se på denna grupp. 

Tror att de är farliga och 

oförutsägbara. Förknippat med 

fördomar, tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Olika syn på hur 

vårdavdelningar ska delas in. Kvinnor 

har sämre inställning i vården. 

22 p 

-medel 

Lester, H., 

Tritter, J. & 

Sorohan, H. 

2005 

England 

 

 

 

 

Patients’ and helth 

professionals’ views on 

primary care for people 

with serious mental illnes: 

focus group study 

Att utforska 

patienters och 

vårdpersonals 

upplevelse i 

primärvården i 

samband med 

psykisk sjukdom 

En kvalitativ 

intervjustudi

e 

N=45 

Deltagarna 

blev indelade i 

grupper 

beroende på 

patient/person

al/blandad 

grupp. 

Personalen upplever en liknande 

känsla med att inte vara tillräckliga i 

sitt arbete, de upplever också brist på 

kunskap och engagemang då som de 

säger att dessa patienter är 

tidskrävande och söker ofta många 

gånger om likande symtom 

15 p 

-medel 



39 

 

Atkin, K., 

Holmes, J. & 

Martin, C. 

2005 

England 

Provision of care for older 

people with co-morbid 

mental illness in general 

hospitals: general nurses’ 

perceptions of their 

training needs 

Att undersöka 

utbildningsbehov 

hos allmänna 

sjuksköterskor 

att vårda 

patienter med 

psykisk sjukdom 

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuades 

och 

transkribera

s. 

N=19 

allmänna 

sjuksköterskor 

på ett akut 

sjukhus. 17 

kvinnor, 2 män 

Det har identifierats att personer med 

psykisk sjukdom störde vården och de 

vanliga rutinerna för att det krävde mer 

omvårdnadsresurser 

17 p 

-medel 

Nankivell, J., 

Happell, B. & 

Scott, D. 

2013 

Australien 

 

 

 

 

 

Access to physical health 

care for people with 

serious mental illness: A 

nursing perspective and a 

human rights perspective-

common ground? 

Att identifiera 

sjuksköterskors 

upplevelse och 

människosyn på 

patienter med 

psykisk sjukdom 

som vårdas I 

den somatiska 

sjukvården  

Kvalitativ 

intervjustudi

e 

N=36 

Intervjuver 

med 

sjuksköterskor 

på somatiska 

vårdavdelning

ar runt om i 

landet 

Vårdpersonal har svårt att tillgodose 

allas behov samt att gapet mellan 

personal och vårdtagarna. De 

beskriver vikten av att ha tillgång till all 

information om patienten för att kunna 

ge denne den bästa vården under 

omständigheterna. 

21 p 

-hög 

Liggins, J. & 

Hatcher, S. 

2005 

Nya Zeeland  

Stigma toward the mentaly 

ill in the general hospital: a 

qualitative study 

Att beskriva 

patienters och 

vårdpersonals 

upplevelse av 

stigma på 

somatisk 

vårdavdelning 

Kvalitativ 

intervjustudi

e 

N=10 

Intervjuer med 

fem 

vårdpersonal 

och fem 

patienter. 

Resultatet delades upp i 6 delar där 

rädsla och osäkerhet i vårdandet läggs 

till grund för den stigmatisering som 

patienter upplever i den somatiska 

sjukvården  

23 p 

-hög 

 


