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Sammanfattning    

Alla människor med psykisk sjukdom har rätt till en likvärdig vård som baseras på kunskap, 
säkerhet och god kvalitet. För många patienter är detta tyvärr inte någon verklighet. Tidigare 
studier visar att psykisk sjukdom ökar i samhället, samt att tillgången till psykiatrisk vård är 
bristfällig. Personer med psykisk sjukdom har en ökad morbiditet, vilket gör att de, förutom 
den psykiatriska vården, är i behov av somatisk vård. Detta innebär att allt fler människor med 
psykisk sjukdom även kommer att behöva söka vård på en somatisk avdelning. 
 
Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
psykisk sjukdom på en somatisk vårdavdelning.  
 
Författarna har gjort en litteraturstudie där resultatet har sammanställts från nio vetenskapliga 
artiklar.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskor upplever känslor som rädsla, osäkerhet, frustration och 
hopplöshet då de vårdar patienter med psykisk sjukdom på en somatisk vårdavdelning. 
Bristande kunskap och otillräcklig praktisk erfarenhet inom området, samt undermåliga 
resurser är bakomliggande orsaker till sjuksköterskornas upplevelser.  
 
Sjuksköterskor som arbetar på en somatisk vårdavdelning bör få möjligheten att framförallt 
erhålla utökad praktiskt erfarenhet på psykiatriska avdelningar, men även mer teoretisk 
utbildning. Utökade resurser i form av ökad personaltäthet och ett mer sammanhållet 
arbetsteam är även viktiga åtgärder för att vården för dessa patienter ska bli så adekvat som 
möjligt. 
 
Nyckelord: Psykisk sjukdom, sjuksköterskans upplevelse, somatisk vårdavdelning, 
stigmatisering, vårdvetenskap, utbildning  
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INLEDNING 
Det är ett flertal människor som någon gång i livet drabbas av psykisk sjukdom, likväl som de 
kan drabbas av fysisk sjukdom. Skillnaden är att den psykiska sjukdomen inte är lika 
accepterad i samhället. 

Under våra praktikperioder har vi båda upplevt hur patienter med psykisk sjukdom som 
vårdas på en somatisk vårdavdelning bemöts med osäkerhet och rädsla. Vår erfarenhet av 
detta ger en känsla av att sjuksköterskor allra helst undviker dessa patienter. Vi upplevde att 
dessa patienter sågs som besvärliga av vårdpersonalen, och att sjuksköterskorna inte verkade 
veta hur de skulle bemöta dem. De kunde till exempel anta att patienten som blev överflyttad 
från en psykiatrisk avdelning skulle vara aggressiv eller mycket ostabil, och därmed ta tid från 
de andra patienterna. 
 

BAKGRUND 
Alla patienter med psykisk sjukdom har rätt till en likvärdig vård som baseras på kunskap, 
säkerhet och god kvalitet (Socialstyrelsen 2009). För många patienter är detta inte alltid någon 
verklighet. Det är uppskattningsvis mellan 20-40 procent av Sveriges befolkning som lider av 
någon form av psykisk sjukdom. Många patienter som får hjälp genom primärvården och 
närhälsan tycker att den är bristfällig. Undersökningar visar att det är 40 procent av 
patienterna som får läkemedelsbehandling, men som sedan inte får någon uppföljning 
(Socialstyrelsen 2009, ss.305-313).  

Att patienter med psykisk sjukdom stigmatiseras är inget nytt. Stigmatisering innebär en 
samexistens av följande faktorer; att en person bör betraktas som annorlunda, fördomar, 
separering vi- och-dem, förlorad status samt diskriminering (Björkman, Angelman & Jönsson 
2008, s. 170). Många sjuksköterskor inom den somatiska vården har en bristfällig kunskap 
och erfarenhet av patienter med psykisk sjukdom och bär på fördomar som leder till just 
stigmatisering. Detta kan hindra god vård och ett bra bemötande 

Tidigare studier visar på att psykisk sjukdom ökar i samhället samt att tillgången till 
psykiatrisk vård är bristfällig. Personer med psykisk sjukdom har en ökad morbiditet vilket 
gör att de, förutom den psykiatriska vården, är i behov av somatisk vård (Skärsäter 2010, 
s.18). 
 
På en somatisk vårdavdelning vårdas patienter med kroppsliga sjukdomar och andra fysiska 
åkommor, det kan till exempel vara medicinavdelning. Det är således inga avdelningar som är 
specialiserade på psykiatri.  
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Psykisk sjukdom 
Begreppet psykisk sjukdom skildrar ett utifrånperspektiv. Psykisk ohälsa är däremot ett 
begrepp som snarare syftar till den subjektiva erfarenheten, alltså mer ett inifrånperspektiv 
(Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke 2010, s.26).  

Det finns en rad olika psykiska sjukdomar och de kan vara ärftliga eller uppkomma till följd 
av individens psykologiska och sociala miljö. Sjukdomen kan visa sig i symptom som 
avvikelser i upplevelser och beteenden (Ottosson, & Ottosson 2009, ss. 9-14). Enligt 
socialstyrelsens senaste hälso-och sjukvårdsrapport (2009, s.309) är de vanligaste psykiska 
sjukdomarna olika typer av depression och ångest samt schizofreni och andra typer av 
psykoser eller missbruk.  

Människor som befinner sig i ett psykotiskt tillstånd har en förändrad verklighetsuppfattning 
och tillståndet kan innebära en osammanhängande, förvrängd och kaotisk tillvaro. Schizofreni 
är den allvarligaste formen av psykossjukdomar och visar symptom som vanföreställningar, 
hallucinationer och gravt desorganiserat beteende. Personer med olika psykostillstånd lider 
ofta även av missbruk, ångest och depression Den ena diagnosen kan således leda till den 
andra och det bildas en ond cirkel som är svår, eller rent av omöjlig, att bryta utan hjälp 
(Skårderud et al. 2010, ss. 285-299). 

 
 
Hur det svenska samhället ser på psykisk sjukdom 
 
Under de senaste decennierna har synen och vården av psykiska sjukdomar förändrats och 
utmanats av ny kunskap. Personer med psykisk sjukdom betraktades tidigare som om de vore 
detsamma som sin diagnos och sitt beteende. De förde sällan sin egen talan, då detta övertogs 
av vården och den personal som skulle vårda dem. Även idag är detta vanligt förekommande, 
trots att vården strävar efter att den ska ses som en representant för patienten. Många som 
arbetar inom vården har en tendens till att ta över patientens självbestämmande, speciellt då 
omvårdnaden inte får det resultat som är tänkt (Lilja & Hellzén 2010, s.384). 
 
Trots att kunskapen har ökat om psykiska sjukdomar, är det fortfarande många negativa 
attityder och fördomar som riktas mot de personer som drabbas. Människor med psykisk 
sjukdom stigmatiseras och diskrimineras. De betraktas som främmande, skrämmande och 
oberäkneliga. I olika studier som genomförts uppger patienterna själva att de har erfarenhet av 
att bli behandlade dåligt, bli utsatta för olika fördomar och upplever att andra människor 
undviker dem. Detta kan i sin tur leda till social isolering, depression, en sämre livskvalitet 
samt en sämre tillgång till vård (Björkman et al. 2008, s.170). 
 
 

Sjuksköterskans grundläggande ansvar 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges på lika villkor för hela befolkningen och målet 
med hälso- och sjukvården är en god hälsa (HSL 1982:763). Det är därmed sjuksköterskans 
ansvar att värna för alla människors lika värde och att omvårdnaden utförs med respekt till 
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varje enskild individ. Det finns några grundläggande uppdrag som en sjuksköterska har, 
oberoende vart i vårdkedjan de möter en patient. Dessa uppdrag är att utifrån ett holistiskt 
perspektiv identifiera, bedöma och ta ställning till vilka behov som ska tillgodoses utifrån det 
aktuella tillståndet. Omvårdnaden är sjuksköterskans huvudområde och den ska bidra med att 
stärka en patients livskvalitet och hälsa (Skärsäter 2010, s.18). Allt vårdande ska vara 
evidensbaserat, vilket innebär att sjuksköterskan ska arbeta på ett medvetet och 
kunskapsbaserat sätt. Vårdandet ska vara vetenskapligt förankrat och sjuksköterskan har ett 
ansvar för att hålla sin kunskap uppdaterad (Wiklund 2003, s.32). Detta innebär att oavsett om 
det är en psykisk sjukdom samt ett bensår, eller enbart ett bensår en patient lider av, så ska 
vården ges på lika villkor. 

 
 

Människan som helhet 
 

Enligt Liggins och Hatcher (2005, s.363) bör människan betraktas som en helhet, men som 
vården ser ut idag verkar det ha uppstått en spänning mellan kropp och själ. De ses som två 
skilda ting, som bör behandlas på varsitt håll.  

 
För att få ett helhetsperspektiv i sitt vårdande bör sjuksköterskan se människans kropp som 
psykisk, existentiell, andlig och fysisk på samma gång. Att vara ledsen är en känsla som både 
kan kännas i magen, ryggen eller som obehag i ens tankar (Dahlberg & Segesten 2010, 
ss.131-132). Människans kropp är således så mycket mer än det vi kan se med blotta ögat. 
Kroppen är en bärare av ens livshistoria, självbild och mening. Som vårdare är det viktigt att 
vara medveten om detta, för annars finns risken att endast se till den fysiska skadan. För att se 
människan som en helhet bör vårdaren sträva efter att lindra lidandet och ge stöd för att 
främja hälsan, istället för att med hjälp av enbart mediciner bota sjukdomen (Wiklund 2003, 
ss. 45-47, 78-79). 

 
 

Vårdrelation 
 

Vårdrelationen bygger på tillit och respekt, och påverkas av bemötande och hur mycket 
uppmärksamhet vårdaren ger patienten. Vårdaren har ett ansvar för att lyssna på patientens 
egna upplevelser och vad denne har för mål. Patienten bör aldrig pressas i att passa in en norm 
(Wiklund 2003, s.157). 
 
Relationen mellan patienten och vårdaren är alltid en ojämn relation, där vårdaren är den som 
har mest makt. Denna makt bör användas för att gynna patientens bästa. Vårdaren kan styra, 
manipulera eller ta över för patienten. Makten som vårdaren har bör användas för att stärka 
patienten, att finnas där som ett stöd och hjälpa patienten att nå sina mål (Wiklund 2003, 
s.156). Att mötas inom vården kräver att personalen är öppen och har mod att möta patienten 
ansikte mot ansikte. Det är följaktligen vårdarens ansvar att se till att patienten känner sig 
trygg för att undvika onödigt lidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-193).  
 
Om sjuksköterskan möter patienten utan att lägga undan sin förförståelse, och har ett dåligt 
bemötande kommer detta påverka patienten negativt. Vårdpersonal är inte immuna mot de 
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attityder som finns ute i samhället och därför kan stigmatisering och diskriminering mot 
människor med psykisk sjukdom även ske inom vården. Vårdpersonalen verkar inte ha 
tillräcklig förståelse för människor med psykisk sjukdom och de behov och problem som de 
har. På en somatisk vårdavdelning kan detta skapa segregation och ett undvikande av 
patienten med psykisk sjukdom (Brinn 2000, s.32). 
 
 

Vårdlidande 
 

Ett vårdlidande uppstår när vården inte längre är vårdande. Okunskap samt en avsaknad av 
reflektion kan leda till ett omedvetet handlande som resulterar i ett vårdlidande (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss.211-212). Människor med psykisk sjukdom upplever negativa attityder och 
att de blir behandlade som mindre kompetenta (Björkman et al. 2008, s.170). Signaler som 
visar på att man inte är värd vård kan vara förödande för patienter som redan är utsatta och 
sårbara (Dahlberg & Segesten 2010, s.212). Om en patient ges felaktig eller utebliven vård 
kan detta leda till att de symptom som sjukdomen medför förvärras. Detta innebär att den som 
vårdar har ett ansvar för att genom en god och adekvat omvårdnad eliminera denna typ av 
lidande (Wiklund 2003, ss.104-105).  
 
Patienter med psykisk sjukdom upplever att sjuksköterskor skuldbelägger dem för deras 
psykiska sjukdom. De kunde till exempel säga till patienterna att rycka upp sig. 
Sjuksköterskorna visade också ett ointresse för patienterna och behandlad dem som mindre 
värda. Många patienter med psykisk sjukdom var med om situationer där sjuksköterskorna 
pratade om dem över deras huvud, och ignorerade det faktum att de stod mitt framför dem. 
Sjuksköterskorna behandlade patienterna som barn som behövdes tas om hand, oförmögna att 
fatta egna beslut. De ansåg att patienterna inte borde ha för höga livsmål, och aldrig befinna 
sig för långt bort ifrån vården. De skulle anpassa sina liv totalt efter sin sjukdom, och på så vis 
vara sin sjukdom (Charles 2013, ss. 365-370). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Allt fler människor med psykisk sjukdom kommer att behöva vårdas på en somatisk 
avdelning. Detta medför utmaningar för sjuksköterskorna som jobbar på dessa avdelningar 
och mottagningar.  

Eftersom den psykiatriska och somatiska vården är uppdelad kan detta resultera i osäkerhet 
kring vårdandet när en patient lider av både psykisk och fysisk sjukdom. Osäkerheten kan 
grundas i om patienten bör vårdas inom den psykiatriska vården eller den somatiska, att det 
kan vara svårt för sjuksköterskan att bedöma patientens tillstånd. Oavsett vart en 
sjuksköterska jobbar så kan denne möta en person med psykisk sjukdom och det är därför 
viktigt att känna sig tillräckligt kompetent inom området, både för sin egen skull och för 
patientens. Som sjuksköterska får du i din grundutbildning grundläggande kunskaper kring 
psykiska sjukdomar och hur dessa behandlas, men är detta tillräckligt? Har sjuksköterskor det 
som krävs för att vårda dessa patienter eller krävs det mer teori och praktik inom området 
psykiatri? Hur upplever egentligen sjuksköterskor att vårda patienter med psykisk sjukdom?  
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SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom på en 
somatisk vårdavdelning. 

 

METOD 
Författarna har gjort en litteraturstudie där resultat har sammanställts från vetenskapliga 
artiklar. Axelssons (2013, ss.208-214) beskrivning av hur en litteraturstudie genomförs har 
varit ett stöd genom arbetsprocessen. 

 

Datainsamling 
 

I första hand har artiklar genomförda med kvalitativa metoder sökts, då dessa berör levd 
erfarenhet och människors egna upplevelser. Även några artiklar med kvalitativ metod har 
tagits med eftersom dessa har varit relevanta för att besvara studiens syfte. Databasen Cinhal 
har varit förstahandsvalet, men några artiklar har även hittats med hjälp av PubMed. Enligt 
Axelsson (2013, s.208) är dessa databaser bra att använda sig av när det gäller 
omvårdnadsforskning.  

Exklusionskriterier: Många av de artiklar författarna har fått fram vid sökningarna har varit 
utifrån psykiatrisjuksköterskans upplevelse och även från patienternas upplevelse. Dessa har 
valts bort för att fokus ska ligga på allmänsjuksköterskan. Tidigare litteraturstudier 
exkluderades eftersom de är sekundärkällor.  

Inklusionskriterier: Tidsperiod år 2005-2015. Studierna ska vara publicerade på engelska.  De 
ska vara peer reviewed. Studiernas resultat ska beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av 
att vårda patienter med psykisk sjukdom på en somatisk vårdavdelning.  

Författarna har inte valt någon specifik diagnos i uppsatsen eftersom att alla patienter är unika 
individer med olika behov, och sjuksköterskans ansvar är att vårda patienterna efter bästa 
förmåga, oavsett vad patienten har för diagnos. De sjuksköterskor som författarna arbetat med 
under grundutbildningens praktikperioder reagerade ofta negativt när de fått information om 
att en patient skulle bli överflyttad från psykiatrisk avdelning redan innan de visste vad 
patienten hade för diagnos. Författarna ville även behålla ett brett perspektiv, eftersom 
stigmatiseringen är något som i princip drabbar alla människor med psykisk sjukdom, oavsett 
om diagnosen är depression eller schizofreni.  

Axelsson (2013, ss.208-209) rekommenderar att göra en pilotsökning, vilket är en sökning 
utan några begränsningar. Detta görs för att finna relevanta sökord och för att se om det finns 
vetenskapliga artiklar inom det område som avses att undersökas. Författarna använde 
sökorden ”nurses” AND ”experience” AND” mental illness” och fick 171 träffar. Sökningen 
visade att det fanns många tidigare studier inom områdes psykisk ohälsa. Genom att läsa 
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några av titlarna fann författarna lämpliga sökord som till exempel ”general nurses”, ”nurses 
attitudes” och ”mental health”. Det blev nödvändigt att precisera sökningen med limiters för 
att hitta artiklar relevanta till studiens syfte. Genom att skapa exklusions-och 
inklusionskriterier smalnades sökningen av och författarna fick mer relevanta träffar.  

 
 

Litteratursökning 
 

Sökningar med Cinahl:  

”Attitudes towards” AND “mental illness” med subject major heading stigma, nurses 
attitudes: 49 träffar - 1 artikeln valdes. 

”Mental illness” AND ”general hospital”: 37 träffar - 2 artiklar valdes. 

”Mental illness” AND ”general nurses”: 36 träffar - 1 artikel valdes. 

”Psychiatric patients” med subject Major heading nurses attitudes: 75 träffar - 1 artikel 

“Nurses experiences” AND “mental health” AND “interaction”: 3 träffar- 1 artikel valdes 

“Nursing” AND “nurses attitudes” AND “emergency department”: 18 träffar. 1 artikel valdes  

Sökningar med Pubmed: 

”Mental illness” AND “caring” AND “nurses” AND “attitude” AND “general hospital”: 25 
träffar- 2 artiklar valdes 

Totalt nio artiklar valdes ut till arbetet som finns beskrivna i bilaga 1. Dessa granskades 
utifrån Axelsson (2013, ss. 208-214). 

 
 
Dataanalys 
 

Författarna fann nio artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna. Analysmetoden som står 
beskriven i Axelsson (2013, ss.212-214) användes för att granska artiklarna. Alla artiklar 
lästes noggrant igenom för att få en uppfattning om innehållet. När artiklarna lästes fördes 
anteckningar på det som verkade relevant för syftet. Artiklarnas syften sammanställdes i en 
tabell, och vilka metoder som använts antecknades, samt vilka som ingått i studien. 

Genom att använda tabellen hittades nyckelord så att teman kunde skapas. Genom analysen 
har ett antal återkommande beskrivningar av sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
människor med psykiska sjukdomar identifierats. Dessa presenteras under olika rubriker i 
resultatet. Efter att rubrikerna skapats lästes de valda artiklarna och anteckningarna igenom 
igen för att se vad som hör hemma var. Detta hjälpte författarna att skapa en ny helhet. Med 
hjälp av färgpennor ströks de olika upplevelserna under med olika färger för att skapa en 
meningsfull struktur. Upplevelsen av frustration fick exempelvis en orange färg, medan 
upplevelsen av rädsla och osäkerhet fick en blå färg. Detta underlättade överblicken av allt 
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material och författarna kunde lättare plocka ut meningsfull och innehållsrik information 
under varje rubrik. Analysen resulterade i totalt fem teman. 
 

RESULTAT 
Resultatet kommer att presenteras med hjälp av de olika upplevelserna som identifierats i 
analysen. Dessa presenteras i följande teman: Upplevelsen av rädsla och osäkerhet, 
upplevelsen av hopplöshet, kunskapens betydelse för vårdandet, upplevelsen av att inte räcka 
till samt vårdmiljöns betydelse för vårdandet. 
 
 

Upplevelsen av rädsla och osäkerhet 
 
Upplevelsen av rädsla och osäkerhet var ett genomgående tema från samtliga artiklar. I en 
studie av Liggins och Hatcher (2005, s.361) uttryckte sjuksköterskor upplevelsen av att känna 
sig rädda och osäkra på hur de ska bete sig i möten med patienter som har en psykisk 
sjukdom. Detta visar även en studie av Poogenpoel, Myburgh och Morare (2011, s.955) där 
sjuksköterskor beskrev att det verkade som deras närvaro gjorde patienterna ännu mer 
aggressiva. Enligt sjuksköterskorna själva grundades dessa känslor i okunskap och att de inte 
hade tillräckligt med erfarenhet. Rädslan för att säga fel saker, eller osäkerhet kring hur de ska 
bete sig kan leda till att de undviker patienten i den mån de kan (Liggins & Hatcher 2005, 
s.361).  
 
En del sjuksköterskor upplevde att deras vård av psykiskt sjuka var otillräcklig. De upplevde 
därigenom en osäkerhet och rädsla för att göra fel inför både patienten, dennes anhörige och 
att i värsta fall mista sin legitimation (Reed & Fitzgerald 2005, ss. 251-252).  
 
Patienterna med psykisk sjukdom betraktades som annorlunda, vilket ökade rädslan för att de 
skulle vara oberäkneliga eller farliga. Hellre undvika patienten än riskera en konfrontation. 
Sjuksköterskorna redogör även för attityder som kommer ur en rädsla för att patienter med en 
psykisk sjukdom är farliga och inte går att lita på (Björkman et al. 2008, s.172, Arvaniti, 
Samakouri, Kalamara, Bochtsou, Bikos & Livaditis 2008, ss. 661-662). En person med 
psykisk sjukdom kan upplevas ha ett riskbeteende som både utgör en fara för dem själva och 
människor i deras omgivning (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O´Mahony 2012, s.205). Att 
inte känna sig bekväm i mötet med denna patientgrupp och att bära på en känsla av att känna 
sig hotad på grund av bristande kontroll framkallar en rädsla. Sjuksköterskorna beskrev att de 
fruktade för att bli utsatta för våld (Reed & Fitzgerald 2005, ss.251).  

 
 
Upplevelsen av hopplöshet  
 

Sjuksköterskorna beskrev upplevelsen av hopplöshet med att patienter med psykisk sjukdom 
inte går att vårda till ett tillfrisknande. De hade en tendens att tro att patienten aldrig kommer 
kunna återhämta sig ordentligt trots vård (Björkman et al. 2008, ss. 172-174). Att inte veta hur 
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de ska möta patienten, eller hur de ska vårda denne på bästa sätt visade sig leda till frustration 
och en känsla av maktlöshet. Känslan kvarstår efter att sjuksköterskan gjort sitt bästa för att 
hjälpa patienten, men ändå inte upplever något resultat (Liggins & Hatcher 2005, ss. 361-
363). Upplevelsen av maktlöshet visade sig även i Conlon och O´Tauathail (2012, s. 9) studie. 
Här upplevde sjuksköterskorna att patienter med psykisk sjukdom var hopplösa fall.  
 
Frustration upplevdes av många sjuksköterskor. En förklaring till detta var att patienter med 
psykisk sjukdom sågs som oförutsägbara och svårhanterliga. Sjuksköterskorna upplevde att de 
på grund av detta aldrig riktigt visste hur de skulle handla. Patienterna beskrevs som störande, 
svåra att arbeta med samt fysiskt och verbalt aggressiva (Poogenpoel et al. 2011 ss.952-954). 
En allmän motvilja till att vårda dessa patienter visade sig tydligt och några sjuksköterskor 
upplevde patienterna som manipulativa och att deras besvär inte var på riktigt (Conlon & 
O´Thail 2012, ss.9-10).  Deras fysiska symptom togs inte på lika stort allvar som andra 
patienter. Sjuksköterskorna uppgav att de misstrodde dessa patienter, att det enbart handlade 
om ett behov av uppmärksamhet. De uppgav även att de ofta rådfrågade kollegor för att 
försäkra sig om huruvida dennes fysiska problem var verkliga eller inte. Patienten uppfattades 
ofta vara på fel plats och att denne inte hörde hemma på en somatisk vårdavdelning (Liggins 
& Hatcher 2005, ss. 361-363). 
 
Sjuksköterskorna beskrev att deras förmåga att vårda dessa patienter var bristfällig. De 
upplevde att patienterna var tidskrävande och de kunde inte förstå sig på varför de betedde sig 
som de gjorde. Ren ilska hos sjuksköterskorna var inte ovanligt när den hjälp som de gav till 
patienten inte togs emot. Ett missnöje med att behöva vårda dessa patienter påverkade deras 
arbetsförmåga negativt. Sjuksköterskorna ville ha patienter med fysiska sjukdomar, inte 
psykiska (Poogenpoel et al. 2011, ss.952-954). Ett bristande tålamod och en mindre tolerans 
ledde till känslor som frustration och irritation (Conlon & O´Thail 2012, ss.9-10). Irritation 
och frustration mot patienter som ansågs uppföra sig illa kunde sjuksköterskor på en 
akutavdelning visa, genom att straffa dem med en längre väntetid för att få vård (Kerrison & 
Chapman 2006, ss. 51-52). 
 

 

Kunskapens betydelse för vårdandet 
 

Många sjuksköterskor berättade om upplevelsen av att inte ha tillräckligt mycket kunskap. 
Upplevelser som frustration, missnöje och ilska kopplade sjuksköterskorna till deras bristande 
kunskaper och färdigheter i psykiatri (Poogenpoel et al. 2011, s.955, Conlon & O´Thail 2012, 
ss.9-1, Liggins & Hatcher 2005, ss. 361-363, Reed & Fitzgerald 2005, ss. 251). De kunde 
bemöta patienter med attityder om att de borde rycka upp sig. Detta visar på att kunskapen om 
dessa tillstånd är liten och detta står i vägen för en god vård. Patienternas problem tas inte på 
allvar (Björkman et al. 2008, ss 172-174). Många upplevde det som ett stort problem att inte 
veta hur de skulle kommunicera med patienter som var aggressiva (Kerrison & Chapman 
2006, s.51-52). Sjuksköterskor visade sig ha ett bristande säkerhetstänkande och de hade 
dåliga kunskaper om hur de skulle skydda sig själva mot olika sorters våldshandlingar 
(Kerrison & Chapman 2006, ss.51-52). 
 
Sjuksköterskor beskrev att deras bristande kompetens ledde till ett ineffektivt vårdande som 
gav upphov till ångest hos dem själva. En del sjuksköterskor var bekymmersamma över att 
deras otillräckliga kunskaper skulle kunna orsaka skada för patienten. De som däremot fått 
tillgång till en bredare utbildning inom området hade en mer positiv och självsäker attityd till 
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att vårda patienter med psykisk sjukdom. De upplevde att den rädsla och ångest de tidigare 
känt inför mötet med dessa patienter minskat (Reed & Fitzgerald 2005, ss.252-253). Tyvärr 
upplevdes möjligheter till kompetensutveckling inom området psykiatri som svår av ett flertal 
sjuksköterskor eftersom arbetsplatsen inte erbjöd någon. De uttryckte att de önskade mer 
utbildning i både omvårdnad och kommunikation och många såg detta som en nyckel till att 
känna sig tryggare samt mer självsäker i sin arbetsroll. Sjuksköterskor upplevde även att de 
många gånger hade en tendens att främst fokusera på det medicinska snarare än det 
psykologiska. De hade svårt att göra bedömningar och veta vilken vård patienten var i behov 
av (Conlon & O´Tauathail 2012, s.9).  
 

 

Upplevelsen av att inte räcka till 
 

Utbrändhet på grund av ett hektiskt arbetsschema och känslan av att inte räcka till kommer till 
följd av tidsbrist och otillräckliga resurser (Poogenpoel et al. 2011, s.955). Stöd och support 
från arbetsplatsen och ledningen upplevdes vara bristande. I Reed och Fitzgerald studie (2005, 
s.252) framkommer det att sjuksköterskornas förfrågningar efter hjälp och stöd inte tas på 
allvar. Majoriteten av de sjuksköterskor som deltog i studien uttryckte en vilja att hjälpa dessa 
patienter men de upplevde att det fanns för dåligt med resurser. Poogenpoel et al. (2011, 
ss.953-954) studie visade på att sjuksköterskorna upplevde patienter med psykisk sjukdom 
som särskilt tidskrävande. Patienter kunde komma in och verka mentalt stabila till en början, 
men sedan när beteendet förändrades med förvirring så upplevde sjuksköterskorna att det tog 
lång tid innan åtgärder sattes in av läkaren. Sjuksköterskorna upplevde att de andra 
patienterna på avdelningen kom i andra hand på grund av tidsbristen som uppstod när en 
förvirrad eller aggressiv patient skulle tas om hand om (Poogenpoel et al. 2011, s.955).  
En studie av Sharrock och Happell (2006, s.13) visade liknande resultat. Deltagande 
allmänsjuksköterskor känner att de inte har förutsättningar för att kunna ge patienter med 
psykisk sjukdom den vård som de har rätt till. Faktorer som hög arbetsbelastning, hög 
patientgenomströmning, otillräckligt med resurser samt organisationens fokus på den fysiska 
vården inverkade på sjuksköterskornas möjligheter att ägna den extra tid som patienter med 
psykisk sjukdom ofta var i behov av. Enligt sjuksköterskorna så är prioriteringarna 
annorlunda på en somatisk vårdavdelning eftersom patienterna gärna ska skrivas ut så fort 
som möjligt. 
 

 

Vårdmiljöns betydelse för vårdandet 
 

Många sjuksköterskor i de olika studierna upplevde att den miljön som de arbetade i inte var 
lämpad för patienter med psykisk sjukdom. De beskrev att deras arbetsmiljö inte kändes 
tillräckligt säker. I Poogenpoel et al. (2011, ss.953-954) studie uttrycker sjuksköterskorna att 
det inte kändes bra att vårda patienter med psykisk sjukdom på deras avdelning eftersom den 
var belägen på våning åtta och nio. De upplevde detta som en risk för självmordsbenägna 
patienter, eftersom de skulle kunna kasta sig ut genom något av fönstren. I en studie av 
MacNeela et al. (2012, ss. 205-206) så fann de att sårbar var ett återkommande ord när 
sjuksköterskorna skulle beskriva ett videoklipp med ett rollspel i mötet mellan sjuksköterska 
och patient med psykisk sjukdom. Några av sjuksköterskorna i studien upplevde att patienten 
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befann sig i en olämplig miljö. En sjuksköterska uttryckte att säkerheten för patienten brister 
genom att de inte alltid är övervakade.  

Den rädsla som tidigare beskrivits som sjuksköterskor upplevde kan delvis bero på att en 
vårdavdelning inte har den utrustning som en psykiatrisk avdelning har. Begränsade 
möjligheter för övervakning, obevakade utgångar och trappor, lättåtkomliga redskap som kan 
användas för att skada sig själv eller andra är exempel på olämpligheter (Reed & Fitzgerald 
2005, ss. 252). En del sjuksköterskor ansåg till och med att personer med psykisk sjukdom 
ska vara mer socialt begränsade än andra människor, och att de helst inte ska vårdas på en 
somatisk avdelning trots att de har drabbats av fysisk sjukdom (Arvaniti et. al. 2008, ss 661-
662). Många upplever att det är psykiatripersonalens ansvar att ta hand om dessa patienter 
(Conlon & O´Tauathail 2012, s. 9). 

 

 

DISKUSSION 

 
 
Metoddiskussion 
 

Det hade varit intressant att göra en empirisk intervjustudie eftersom författarna då hade mött 
sjuksköterskorna på plats och därmed kunnat ta del av deras upplevelser på ett annat sätt, än 
att endast läsa färdiga studier genomförda av någon annan. Författarna valde dock att 
genomföra en litteraturstudie eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för att kunna utföra 
en välgjord intervjustudie inom det valda området. Enligt Axelsson (2013, s.205) är det aldrig 
fel att göra en översikt av redan befintlig forskning. En litteraturstudie kan vara till stor hjälp i 
sträva efter att vården ska vila på en vetenskaplig grund (Axelsson 2013, s.205).  

Författarna fann nio artiklar som kunde besvara syftet och som uppnådde våra inklusions- och 
exklusionskriterier. Samtliga artiklarna har använt begreppet psykisk sjukdom övergripande, 
och inte varit inriktade på en specifik diagnos. Kanske detta kan ses som en svaghet. Det hade 
möjligen varit fördelaktigare om författarna istället använt sig av en specifik diagnos. Detta 
för att veta vilka hälsobefrämjande insatser som just denna patientgrupp är i behov av.  

Begreppet psykisk sjukdom valdes eftersom ett utifrånperspektiv skildrades, alltså 
sjuksköterskors upplevelser. Utifrånperspektiv innebär hur en person utifrån upplever en 
människa med psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa däremot skildrar mer ett inifrånperspektiv, 
alltså hur personen som lever med sjukdomen upplever sig bli bemött av andra (Skårderud et 
al. 2010, s.26). Det hade således varit mer aktuellt att använda sig av ett inifrånperspektiv om 
vi skulle beskriva patientens upplevelse av att vårdas av en sjuksköterska.  

Artiklarna som används har olika författare och detta anses vara en styrka för studien eftersom 
det ger en större trovärdighet till resultatet. Studier gjorda av olika forskare som ger liknande 
resultat ökar pålitligheten till att studien ger en övergripande bild av sjuksköterskors 
upplevelser.  
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Artiklarna kommer från olika länder, exempelvis Sydafrika, Sverige, Australien och Irland. 
Detta visar att kunskapsbrist och stigmatisering av människor med psykisk sjukdom är ett 
problem som inte bara finns i Sverige, utan i många fler länder.  

Sjuksköterskorna som deltagit i studierna i de artiklar som granskats arbetade på olika sorters 
somatiska vårdavdelningar. De kunde till exempel arbeta på en medicinavdelning eller en 
kirurgavdelning. Hade studier inkluderats genomförda med sjuksköterskor inom psykiatrin 
hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Detta eftersom sjuksköterskor som arbetar 
inom psykiatrin både har kunskap och erfarenhet om psykiska sjukdomar. 

I några av artiklarna är studierna gjorda med sjuksköterskor som arbetar på en akutavdelning. 
Då akutavdelningar tar emot många personer med psykisk sjukdom så har dessa inkluderats. 
Majoriteten av dessa sjuksköterskor har inte mer än grundutbildning och har därmed samma 
utgångsläge som vilken allmänsjuksköterska som helst. 

 
 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att sjuksköterskans förmåga att möta patienter med psykisk sjukdom ser ut att 
vara bristfällig. Upplevelser av rädsla, osäkerhet, frustration och hopplöshet, visade sig vara 
vanligt förekommande känslor hos sjuksköterskor som vårdar personer med psykisk sjukdom. 
Tidsbrist, dåligt med resurser samt upplevelsen av att vårdandet sker i en olämplig vårdmiljö 
bidrog till att dessa känslor uppstod. Även bristande erfarenhet samt otillräcklig kunskap inom 
ämnet visade sig vara bakomliggande faktorer. De sjuksköterskor som hade en bredare 
kompetens, framförallt i form av praktisk erfarenhet, inom området kände sig mer positivt 
inställda till denna patientgrupp. Praktisk erfarenhet och mer resurser kan ses som en nyckel 
till en bättre vård.  

Som resultatet visar är många sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården 
främmande inför att vårda patienter med psykisk sjukdom. De upplever känslor av rädsla, 
frustration och osäkerhet samt anser att patienten inte bör vårdas på deras avdelning. Wiklund 
(2003, ss. 54-55) beskriver hur viktigt samspelet med andra människor är. Hur vi bemöter 
andra påverkas av våra tidigare möten. Vidare beskriver Wiklund (2003, ss. 162-163) att det 
är viktigt att sjuksköterskor har modet att möta patienter utan osäkerhet för att ta del av deras 
livsberättelse och de känslor som de ger uttryck för.  

I samtal med patienten har en bred beskrivning förklarats vara viktig. Med en bred 
beskrivning kan sjuksköterskan vara en hjälp för patienten att separera sig själva från de 
problem som finns i deras liv. Detta görs för att hitta perioder i deras liv där problemen inte 
påverkade patienten, så att patienten inser att sjukdomen inte behöver styra hela dennes 
tillvaro. I en tunn beskrivning däremot, ses diagnosen som den enda förklaringen till att 
problem uppstår. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att se sina egna styrkor 
genom att använda sig av en bred beskrivning av sjukdomen (Morrison 2009). Detta visar hur 
viktigt det är att sjuksköterskan har mod att möta patienten och även tar sig tid att sitta ner för 
att samtala med patienten, och hjälpa denne att våga dela med sig av sin livsvärld. 

Resultatet visar att de upplevelser som sjuksköterskorna beskriver grundar sig framförallt i 
brist på praktisk erfarenhet, men även på grund av bristfällig kunskap. En utökad praktisk 
erfarenhet kan därför hjälpa sjuksköterskor att bättre bemöta och vårda patienter med psykisk 
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sjukdom. Temadagar, föreläsningar och gruppövningar är förslag på sådant som 
sjuksköterskor på olika avdelningar skulle kunna delta i tillsammans för att utöka sin kunskap. 
Som Skårderud et al. (2010, s.51) beskriver så kan inte kunskap utvecklas i en arbetsmiljö 
som är opåverkbar och självbelåten. För att nå utveckling i sin yrkesroll krävs det att 
arbetsmiljön är stödjande och inkluderande samt skapar möjligheter för en intellektuell 
nyfikenhet (Skårderud et al. 2010, s. 51). 

En studie av Shafer, Wood och William (2011, ss.328-332) visar att egen upplevd erfarenhet 
av psykisk sjukdom bidrog till att sjuksköterskorna hade en bättre förståelse för patienterna, 
och att de därmed hade ett bättre bemötande. Det visade sig även att dessa sjuksköterskor inte 
upplevde rädsla eller osäkerhet i samma utsträckning som de sjuksköterskor som saknade 
erfarenhet.  

I en studie av Lethoba, Netswera och Rankhumise (2006, ss 7-10) rekommenderar de att den 
praktiska delen i sjuksköterskeutbildningen ska utökas. Alla sjuksköterskor bör redan under 
utbildningen få möjlighet att vårda patienter med psykisk sjukdom, för att få erfarenhet och 
för att utmana sina fördomar. Författarna till studien föreslår även att sjuksköterskor som 
arbetar på en somatisk vårdavdelning ska få möjlighet att arbeta inom en psykiatrisk 
avdelning med jämna mellanrum för att vidga sina perspektiv och inhämta ny kunskap samt 
erfarenhet.  

Sjuksköterskor som arbetar på en somatisk vårdavdelning och de som arbetar inom psykiatrin 
skulle vinna på ett tätare samarbete. Detta skulle kunna ge möjligheten att utbyta erfarenheter 
och kunskap med varandra. Om sjuksköterskor ges möjlighet att utveckla sin kunskap inom 
psykiatri får de en ökad förståelse för denna patientgrupp. De kan därmed bemöta patienter 
med psykisk sjukdom på ett sätt som gör att både sjuksköterskan och patienten känner sig 
trygga. Psykisk sjukdom kan yttra sig på många sätt, men dessa patienter har ofta gemensamt 
att de behöver någon som kan stanna upp och lyssna på dem.  Enligt Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 37) är det sjuksköterskans plikt att inhämta ny kunskap och tillämpa denna för att ge 
patienten bästa möjliga vård. De beskriver vikten av att lägga undan sin förförståelse och 
möta varje patient som en unik individ samt att vara öppen och följsam. Patienten måste få en 
chans att vara deltagande och bestämmande i sin egen vård, och sjuksköterskans uppgift är att 
vara ett stöd (Dahlberg & Segesten 2010, ss 184-188).  

Sjuksköterskan har ett grundläggande ansvar att främja hälsa och lindra lidande. Det är även 
sjuksköterskans uppgift att se till att vårdande sker på ett korrekt och lämpligt vis (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014). Resultatet visar på att sjuksköterskor upplever tidsbrist och 
otillräckligt med resurser. Det är därför betydelsefullt att utöka resurser gällande mer personal 
och ett effektivare samarbete mellan kollegor. Skårderud et al. (2010, s.52) talar om 
integrerad kompetensinlärning som innebär att man arbetar tillsammans med en erfaren 
kollega. Om en oerfaren sjuksköterska får arbeta med en erfaren sjuksköterska ges möjlighet 
att bli tillägnad dennes kunskaper, förhållningssätt och färdigheter.  

Många sjuksköterskor som arbetar inom området psykiatri är erfarna. Det skulle kunna vara 
en bra idé att låta en erfaren psykiatrisjuksköterska få jobba några dagar tillsammans med en 
oerfaren sjuksköterska från en somatisk vårdavdelning. I en studie av Ennis, Happell, 
Broadbent och Reid-Searl (2013, ss.816-817) ansåg psykiatrisjuksköterskor att en fungerande 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient är en förutsättning för god vårdkvalitet. I 
studien framkom vikten av att inte vara dömande och att visa sitt stöd i mötet med patienter 
med psykisk sjukdom. Empati, respekt och förståelse ansåg psykiatrisjuksköterskorna vara tre 
viktiga komponenter för att kunna nå fram och kommunicera med denna patientgrupp. Att 
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vara tydlig och konsekvent men samtidigt empatisk är en viktig förmåga, samt att kunna sätta 
gränser och hålla patienten fokuserad.  
 

 

Betydelsen för en hållbar samhällsutveckling 
 

Vården står inför utmaningar när det gäller ansvaret att förebygga psykisk ohälsa. Som 
sjuksköterska är det viktigt att använda sig av de kunskaper som finns om hälsoskadliga och 
hälsofrämjande psykosociala förhållanden i mötet med patienten. Detta är betydande för att 
uppnå en hållbar samhällsutveckling.  Det är viktigt att förstå bakgrunden till varför en person 
drabbas av psykisk ohälsa för att kunna utveckla sin förmåga att arbeta förebyggande. Det är 
viktigt att komma ihåg att sjuksköterskans hälsofrämjande arbete får återverkningar för hela 
samhället och för våra kommande släktled (Skårderud et al. 2010, ss.227-228). 

 

 

SLUTSATSER 

Studiens resultat visar att flertalet sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningar 
upplever rädsla, osäkerhet och hopplöshet, i vårdandet av patienter med psykisk sjukdom. 
Bakomliggande orsaker har visat sig vara tidsbrist, dåligt med resurser samt upplevelsen av 
att vårdandet sker i en olämplig vårdmiljö. Otillräcklig erfarenhet samt kunskapsbrist inom 
ämnet kan även ses som bidragande faktorer till sjuksköterskornas upplevelser. Resultatet 
visar således att sjuksköterskor som arbetar på en somatisk vårdavdelning är i behov av mer 
praktisk och teoretisk kunskap.  
 
Förslag på åtgärder för att kunna tillgodose vårdbehovet hos patienter med psykisk sjukdom: 

• Föreläsningar inom psykiatri. 
• Att sjuksköterskor inom somatisk vård får möjlighet att arbeta på psykiatriavdelning. 
• Förlängd psykiatrikurs under grundutbildningen med en längre praktikperiod. 
• Utökade resurser gällande mer personal och ett effektivare samarbete mellan den 

somatiska och psykiatriska vården. 
• Införa psykteam som finns tillgängliga för personalen på de somatiska 

vårdavdelningarna. 
 

Denna studie kan ses som ett hjälpmedel för att veta hur vården kan utvecklas när det gäller 
somatiska vårdavdelningars ansvar att även kunna vårda patienter med psykisk samsjuklighet. 
Framtida forskning inom området är betydande för att bidra med fler konkreta förslag på vad 
som kan få vården för denna patientgrupp så god som möjligt och vilka verktyg som kan 
gynna sjuksköterskans kompetens inom områdes psykiatri. 

 
 
 
 



18 
 

REFERENSER 

Arvaniti, A., Samakouri, M., Kalamara, E., Bochtsou, V., Bikos, C., Livaditis, M. (2009). 
Health service staff’s attitudes towards patients with mental illness. Social Psychiatry and 
Psychiatric Epidemiology, vol. 44(8), ss. 658-665.  
 
Axelsson, Å. (2013). Litteraturstudie. I Granskär, M & Höglund-Nielsen, B. (red.) Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  
 
Björkman, T., Angelman, T., Jönsson, M. (2008). Attitudes towards people with mental 
illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, vol. 22(2), ss 170-177. 
 
Brinn, F. (2000). Patients with mental illness: general nurses’ attitudes ans expectations. 
Nursing standards, vol. 14(21), ss 32-36.  
 
Charles, L-K, J. (2013). Mental health Provider-based stigma: Understanding the experience 
of clients and families. Social work in Mental health, vol. 11(4), ss 360-375. 
 
Conlon, M. & O’Tuathail, C. (2012). Measuring emergency department nurses’ attitudes 
towards deliberate self-harm using the Self-Harm Antipathy Scale. International Emergency 
Nursing, vol. 20(1), ss. 3-13. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010) Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 
& Kultur.  
 
Ennis, G., Happell, B., Broadbent, M, & Reid-Searl, K. (2013). The Importance of 
Communication for Clinical Leaders in Mental Health Nursing: The Perspective of Nurses 
Working in Mental Health. Issues In Mental Health Nursing, vol.34,(11), ss. 814-819.  
 
Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763. Stockholm. Socialdepartementet. 
 
Kerrison, S.A. & Chapman, R. (2006). What general emergency nurses want to know about 
mental health patients presenting to their emergency department. Accident and Emergency 
Nursing, vol. 15, ss. 48-55. 
 
Lethoba, KG., Netswera, FG., Rankhumise, E. (2006) How professional nurses in a general 
hospital setting perceive mentally ill patients. Curationis, vol. 29(4), ss 4-11. 
 
Liggings, J. & Hatcher, S. (2005) Stigma toward the mentally ill in the general hospital: a 
qualitative study. General hospital psychiatry, vol. 27, ss. 359-364. 
 
Lilja, L. & Hellzén, O. (2010). Vårdarens attityder och stigmatisering. I Omvårdnad vid 
psykisk ohälsa. Skärsäter, I (red). Lund. Studentlitteratur AB.  
 
MacNeela, P, Scott, P, Treacy, M, Hyde, A, & O'Mahony, R. (2012). A risk to himself: 
Attitudes toward psychiatric patients and choice of psychosocial strategies among nurses in 
medical-surgical units, Research In Nursing & Health, vol. 35(2), ss. 200-213. 
 
Ottosson, H., & Ottosson, J-O., (2009) Psykiatriboken. Stockholm: Liber  



19 
 

 
Poggenpoel, M., Myburgh, C.P.H. & Morare, M.N. (2011). Registered nurses experiences of 
interaction with patients with mental health challenges in medical wards in Johannesburg. 
Journal of Nursing Management, vol.19, ss. 950-958.. 
 
Reed F. & Fitzgerald L. (2005). The mixed attitudes of nurses’ to caring for people with 
mental illness in a rural general hospital. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 
14, ss. 249-257.  
 
Schafer, T., Wood, S. & Williams, R. (2011). A survey into student nurses' attitudes towards 
mental illness: Implications for nurse training'. Nurse Education Today, vol. 31(4), ss. 328-
332. 
 
Sharrock, J, & Happell, B (2006). Competence in providing mental health care: a grounded 
theory analysis of nurses' experiences, Australian Journal Of Advanced Nursing, vol. 24(2), 
ss. 9-15.  
 
Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2010). Psykiatri. Stockholm: Liber 
 
Skärsäter, I. (2010). Omvårdnad vid psykisk ohälsa. Lund. Studenlitteratur AB. 
 
Socialstyrelsen (2009) Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. ss.305-313 
 
Socialstyrelsen, (2009). Psykisk ohälsa. http://www.socialstyrelsen.se/psykiskohalsa [2015-
04-06] 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [broschyr]  
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf [2015-05-11] 
 
Wiklund, L. (2003) Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/psykiskohalsa
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


20 
 

 
 
Bilaga 1 
 

Författare, 

år, land 
Syfte Metod Urval 

Poogenpoel 

et. al 
2011 
Sydafrika 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse och erfarenhet av 

att vårda patienter med 

psykiska besvär på en 

medicinavdelning i 

Johannesburg. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologiska intervjuer. 

Alla legitimerade 

sjuksköterskor som jobbade på 

allmänna sjukhus i 

Johannesburg fick delta i 

studien. De skulle jobba på en 

medicinsk avdelning och ha 

arbetat där i minst ett år. De 

skulle ha vårdat patienter med 

psykisk ohälsa och de skulle 

tala engelska. 

Reed & 

Fitzgerald 
2005 
Australien 

Att undersöka hur 

allmänsjuksköterskans 

attityder mot psykisk sjukdom 

ser ut och hur detta påverkar 

vårdandet, problemen de 

associerar med att ge vård och 

inverkan av 
utbildning, stöd och 

erfarenhet. 

Kvalitativ beskrivande studie. 
Intervjuer på 

allmänsjuksköterskor utfördes. 

Ett stratifierat randomiserat 

urval gjordes på de 

sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna var att 

sjuksköterskorna inte fick ha 

någon specialistkompetens i 

psykiatri och de måste ha 

patientnära kontakt. 

Kerrison & 

Chapman 
2006 
Australien 

Att undersöka vilka besvär 

akutsjuksköterskor står inför 

när det ska vårda en patient 

med psykisk sjukdom. När 

dessa hinder identifierats så 

var syftet även att ta fram ett 

utbildningsprogram för att 

sjukhuset ska kunna ta itu 

med pedagogiska briser. 

Kvalitativ metod 
Fokusgrupper med 

sjuksköterskor och 

semistruktuerade intervjuer 

utfördes på ett sjukhus i 

Australien. 

De sjuksköterskor som 

arbetade på en 

akutmottagning inkluderades 

i denna studie. Författarna 

använde sig av en 

målmedveten utvald 

fokusgrupp. 

Conlon & 

O´Tauathail 
Att mäta sjuksköterskors 

attityder gentemot 

Kvantitativ metod användes 

för att mäta sjuksköterskornas 

Randomiserat urval av 

sjuksköterskor från fyra olika 
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2012 
Irland 

självskadepatienter attityder till 

självskadebeteende. Forskarna 

använde sig av ett slumpässigt 

urval av sjuksköterskor som 

fick besvara enkäten; 

Självskade Antipati-skalan, 

som är en validerad enkät. 

sjukhus där de arbetade på en 

akutmottagning. 

MAcNeela 

et. al 
2012 
Irland 

Vårdpersonal har ofta en 

stereotyp syn på hur en 

person med psykisk sjukdom 

är. Den här studien 

undersöker sjuksköterskans 

attityder och hur de väljer att 

handla i mötet med en 

patient med psykisk ohälsa. 

En multi-metod design 

användes för att studera 

sjuksköterskorna. Designen 

inkluderade ett tänka-högt- 
beslutfattande- 
formulär och en intervju där 

sjuksköterskorna fick beskriva 

en verkligen incident där de 

vårdat en patient med psykisk 

sjukdom. När de skulle besvara 

frågorna i tänka-högt-

formuläret fick de samtidigt 

kolla på en film där ett 

skådespel mellan sjuksköterska 

och en patient med psykisk 

sjukdom utespelade sig. 

13 sjuksköterskor som 

arbetade på medicinska eller 

kirurgiska avdelningar på två 

irländska sjukhus. 

Liggins & 

Hatcher 
2005 
Nya 

Zeeland 

Att beskriva upplevelsen av 

stigmatisering hos patienter 

och sjuksköterskor på ett 

allmänsjukhus 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Fem patienter och fem 

sjuksköterskor på en 

medicinsk och en 

kirurgavdelning deltog i 

studien. 

Aikaterini, 
Samakouri, 
Kalamara, 
Bochtsou, 
Bikos 
Livaditis 
2009 
Grekland 

Att undersöka hur attityder 

mot psykisk sjukdom ter sig 

hos sjuksköterskor på ett 

allmänsjukhus. 

Kvantitativ metod. 
Beskrivande analys. 
Enkätundersökning. 

480 sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal tillfrågades. De 

arbetade på olika avdelningar 

på ett sjukhus, till exempel 

kirurgen och medicin. 
Även 300 

sjuksköterskestudenter deltog 

i studien. 

Björkman et Att jämföra attityden mot Empirisk tvärsnittstudie med 150 sjuksköterskor på en 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aikaterini+Arvaniti%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Maria+Samakouri%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Eleni+Kalamara%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Valentini+Bochtsou%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Constantinos+Bikos%22
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al. 
2008 
Sverige 

människor med psykisk 

sjukdom hos sjuksköterskor 

som arbetar på en somatisk 

och psykiatrisk avdelning. 

bekvämlighetsurval. 
Enkätundersökning. 

pyskiatrisk och en somatisk 

avdelning på ett sjukhus i 

Sverige tillfrågades om de 

ville delta. 

Sharrock & 

Happell 
2006 
Australien 

Att undersöka och beskriva 

sjuksköterskors subjektiva 

upplevelse av att vårda 

patienter med psykisk 

sjukdom. 

De har använt sig av grundad 

teori och all data samlades in 

genom semistruktuerade 

individuella intervjuer. Datan 

analyserades med hjälp av 

komparativ metod. 

Bekvämlighetsurval. 
Fyra sjuksköterskor deltog 

som var inne på sitt andra 

yrkesår som sjuksköterskor. 
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Bilaga 2 
 

Sökord Antal träffar Antal utvalda 
artiklar 

 
“Attitudes towards” AND “Mental 
illness” 
 
Subject Major Heading 
Stigma, nurses attitudes 

 

 
 

49 

 
 
1 

 
“Mental illness” AND “General 
hospital” 

 

 
 

37 

 
 

2 

 
“Mental illness” AND “General 
nurses” 

 
 

36 

 
 

1 

 
“Psychiatric patients” 
 
Subject Major Heading 
Nurses attitudes 

 
 

75 

 
 

1 

 
“Nurses experience” AND “Mental 
Health” AND  “Interaction” 

 
3 

 
1 

“Nursing” AND “Nurses attitudes” 
AND “Emergency departments” 

 
18 

 
1 

 
“Mental illness” AND “Caring” 
AND “Nurses” AND “Attitude” 
AND “General hospital”  

 
 

25 
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