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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Patienter med psykisk sjukdom har en ökad risk för somatiska sjukdomar, något som 

gör att de ofta är tvungna att söka sig till akutmottagningar där de ofta upplever att de inte blir sedda

och inte heller trodda på. Tidigare studier visar på att stigmatisering av patienter med psykisk 

sjukdom förekommer såväl i samhället som hos vårdpersonal. Miljön på akutmottagningar är ofta 

stökig och sjuksköterskorna har ofta ont om tid.

Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor i den somatiska akutsjukvården upplever att det 

är att vårda patienter med psykisk sjukdom.

Metod: Forskningsdesignen som valdes var intervjustudie med kvalitativ ansats. Nio sjuksköterskor

som jobbat på en akutmottagning i minst ett år intervjuades. Intervjuerna genomfördes på två 

akutmottagningar. Tematisk analys med induktiv ansats valdes som kvalitativ analysmetod.

Resultat: Huvudresultaten av studien sammanfattades i två övergripande teman; den kännande 

sjuksköterskan och den professionella sjuksköterskan. Följande kategorier kunde placeras in i de två

nämnda teman: känslor, fördomar, tid och miljö, bemötande och empati, kunskapsbrist och 

utbildning samt ansvar. Resultatet visade att sjuksköterskorna på akutmottagningar ofta upplevde 

känslor som frustration och hopplöshet då de vårdar patienter med psykisk sjukdom. 

Sjuksköterskorna upplevde att tidsbrist, kunskapsbrist och vårdmiljön på akutmottagningarna var 

faktorer som försämrade möjligheten till ett bra bemötande och god omvårdnad av patienter med 

psykisk sjukdom.

Slutsats: Studiens resultat visar att sjuksköterskor på akutmottagningar stod inför många 

utmaningar och vården av patienter med psykisk sjukdom försvårades på grund utav flera faktorer. 

Dessa faktorer var kunskapsbrist, tidsbrist, stress, fördomar, ansvar samt vårdmiljön. Känslor som 

sjuksköterskorna ofta upplevde vid vårdandet av patienter med psykisk sjukdom var frustration och 

hopplöshet.

Nyckelord: Erfarenhet, upplevelse, uppfattning, psykisk sjukdom, somatisk akutmottagning, 

omvårdnad
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ABSTRACT

Background: Patients with mental illness have an increased risk of somatic diseases, which means 

that they are often forced to turn to emergency departments where they often feel unseen nor 

believed in. Previous studies show that stigmatization of patients with mental illness is present both 

in the society and among health professionals. The environment in emergency rooms are often 

messy and nurses often have little time.

Aim: The aim was to examine how nurses in an emergency care experience about caring for 

patients with mental illness.

Method: The research design that were chosen was an interview study with a qualitative approach. 

Nine nurses who worked in an emergency department for at least a year were interviewed. The 

interviews were conducted in two emergency departments. Thematic analysis with inductive 

approach was chosen as qualitative analysis.

Results: The main results of the study were summarized in to two main themes; the sentient nurse 

and the professional nurse. The following categories could be placed into the two mentioned 

themes; feelings, prejudices, time and environment, attitudes and empathy, lack of knowledge and 

education, and responsibility. The results showed that nurses in emergency departments often 

experience feelings of frustration and hopelessness as they care for patients with mental illness. The

nurses felt that the lack of time, lack of knowledge and the un-adapted environment in emergency 

departments were factors that worsened the possibility of good treatment and good nursing care of 

patients with mental illness.

Conclusion: The results of the study show that nurses in emergency departments were facing many 

challenges and that the care of patients with mental illness was complicated because out of several 

factors. These factors were such as lack of knowledge, lack of time, stress, responsibility, 

preconception and the un-adapted environment. Feelings that nurses often experienced in the care of

patients with mental illness was frustration and hopelessness.

Keywords: Experience, perception, mental illness, general hospital emergency department, nursing
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INTRODUKTION

Sjuksköterskor inom alla former av sjukvård möter regelbundet patienter med psykisk sjukdom, då

många av dessa patienter tidvis vårdas utanför psykiatrin eftersom de ofta lider av både somatisk

och psykisk sjukdom. Antalet patienter med somatisk och psykisk sjukdom inom den somatiska

sjukvården ökar och uppskattningsvis 40 % eller mer av patienter inom den medicinska vården har

därav någon form av psykiatrisk samsjuklighet (van der Kluit & Goossens, 2011). Människor med

psykisk sjukdom uppvisar en större risk för att utveckla somatisk sjukdom, jämfört med människor

utan en psykiatrisk diagnos (Giandinoto & Edward, 2015). Rao et al. (2009) har funnit att de mest

stigmatiserade sjukdomarna har patienter med alkohol- och drogberoende samt patienter med

schizofreni. Flyckt och Torell (2015) konstaterar att där stigmatisering ännu märks tydligt är bland

annat på somatiska avdelningar där patienter söker för fysiska åkommor. Jones, Howard och

Thornicroft (2008) har funnit att sjuksköterskor och läkare ibland antar att de fysiska besvären

patienten med psykisk sjukdom söker för, just beror på den psykiska sjukdomen utan att undersöka

det tillräckligt. Detta kan bero på stigmatisering, diskriminering eller bristande kommunikation som

i sin tur kan bero på många orsaker, kunskapsbrist, personalens attityder eller deras obehag för att

vårda patienter med psykisk sjukdom.

BAKGRUND

Sjuksköterskans ansvar och omvårdnad

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet med hälso- och sjukvård att ge en lika vård för alla samt

en god hälsa (SFS, 1982:763). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för

sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra ansvarsområden vilka är: lindra lidande, förebygga sjukdom,

främja hälsa och återställa hälsa. Som sjuksköterska ska man bemöta patienten med respekt,

värdighet samt ge patienten rätten till liv och egna val. Omvårdnaden ska också ges respektfullt

oberoende av funktionsnedsättning eller sjukdom. Som sjuksköterska ska man även se till att

patienten får bra, lämplig och tillräckligt med information utifrån dennes behov och kultur.

Sjuksköterskan delar även ansvaret med samhället för att initiera och främja insatser för sociala

behov och hälsa, speciellt för sårbara befolkningsgrupper. Professionella värden för sjuksköterskan

är att uppvisa integritet, medkänsla, respektfullhet, trovärdighet och lyhördhet. Som sjuksköterska

har man även ansvaret att själv upprätthålla sin yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening,

2014). Svensk sjuksköterskeförening (2010) har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Där
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framgår att som vårdpersonal är det viktigt att ansvara för människors lika värde och rätt så att de

tillgodoses i vården. Patienten ska alltid ha rätt till lämplig vård och omvårdnaden ska ske på

personnivå. Inom vården ska man bemöta människor individuellt eftersom alla är unika och även

har unika förutsättningar. Omvårdnad bedrivs genom att patienten är i behov av till exempel aktiv

hjälp med något, guidning och stöd. Målet med omvårdnaden är att förebygga ohälsa, lindra lidande

samt främja välbefinnande och hälsa. Då en patient sökt vård är denne i beroendeställning där

sjuksköterskan har inflytande på patientens förståelse av sin situation och sig själv. I värdegrunden

konstateras att allt lidande patienten känner inte kan lindras, men vården måste lindra det lidande

som är möjligt att lindra. Det görs genom att sjuksköterskan bekräftar patientens upplevda lidande

och också är närvarande och tillgänglig för patienten.

Patienter med psykisk ohälsa i vården

Giandinoto och Edward (2015) har i Australien utfört semi-strukturerade intervjuer med

sjukvårdspersonal som inte arbetat i psykiatrisk vård men ändå vårdat patienter med en psykiatrisk

samsjuklighet inom akutsjukvården. I studien konstaterade de att patienter med psykisk sjukdom

löper högre risk att drabbas av fysisk sjukdom, till exempel cancer, diabetes och kardiovaskulära

sjukdomar. Patienter med en psykisk sjukdom, speciellt patienter med psykossjukdom, hade även

en tydligt högre dödlighet i yngre ålder än patienter utan psykisk sjukdom (Giandinoto & Edward,

2015). Orsaker till den ökade dödligheten kan vara att dessa patienter oftare behöver mer stöd för

att komma till vård, de är ofta i behov av mer information, upptäckten av den somatiska sjukdomen

tar längre tid hos dessa patienter och omhändertagandet av den somatiska sjukdomen är sämre

(Socialstyrelsen, 2014). Hackman et al. (2006) konstaterar i en studie att patienter med psykisk

sjukdom söker mer akutsjukvård än övriga befolkningen och har även en högre användning av

somatisk öppenvård. Det framkommer även att patienter med svår psykisk sjukdom kan

överanvända akutmottagningar. I en artikel av Clarke, Dusome och Hughes (2007) som presenterar

en undersökning om patienter med psykisk sjukdom och deras syn på akutmottagningar, där

beskriver de att patienterna upplever att personalen på akutmottagningen inte tycker att de är

tillräckligt sjuka för att söka vård där. Mather, Roche och Duffield (2014) påtalar att 45 % av

befolkningen i I-länder någon gång i sitt liv kommer att uppleva eller få en psykisk sjukdom.

Patienter med en svår psykisk sjukdom lever i snitt 10-30 år kortare än medelbefolkningen och

dödligheten hos de med substansberoende eller svår psykisk sjukdom är 2-3 gånger högre än övriga

befolkningen. Uppskattningsvis så innehar 4 % - 46 % en psykisk sjukdom bland patienter på en

icke psykiatrisk avdelning, till exempel på akutmottagning, kirurgavdelning och medicinavdelning.

Yngre patienter med schizofreni eller substansberoende har en ökad dödlighet inne på sjukhuset.
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Pat ien te r med psykisk s jukdom får o f ta sämre vård , e l l e r b l i r u tan v i ssa

undersökningar/behandlingar och har en ökad risk för sämre sjukdomsförlopp vid kirurgiska och

medicinska diagnoser. Patienter med drog- eller alkoholberoende samt ofta återkommande patienter

är de patientgrupperna som ofta får mindre utredningar och undersökningar (Van Nieuwenhuizen et

al., 2013). Jones, Howard och Thornicroft (2008) har studerat litteraturen om varför det är så, att

patienter med en psykisk diagnos har en ökad dödlighet jämfört med den övriga befolkningen. De

har funnit att personalen på akutmottagningar mer uppmärksammar de psykiska symtomen, istället

för de fysiska symtomen som patienten egentligen sökt för. Sjuksköterskor och läkare kan alltså

anta att de fysiska besvären beror på den psykiska sjukdomen utan att undersöka det tillräckligt.

Detta kan bero på stigmatisering, diskriminering eller bristande kommunikation som i sin tur kan

bero på många orsaker som kunskapsbrist, personalens attityder eller deras obehag för att vårda

patienter med psykisk sjukdom. Patienter med psykisk sjukdom i studien fick således både sämre

och mindre vård gällande behandling och diagnos. De kunde i denna studie inte säkert säga vad

detta exakt beror på men de lade vikt på att det behövdes mer forskning och fler studier om just

detta ämne.

Fördomar/Stigmatisering

Stigmatisering är då en person med psykisk sjukdom på grund av sin personlighet eller

personlighetsdrag blir missbedömd och beteendet ses som onormalt. Detta skapar skam hos

personer med psykisk sjukdom. Stigmatisering innebär att allmänheten upplever misstro, rädsla och

tar avstånd från personer med psykisk sjukdom på grund utav en samling negativa uppfattningar

och attityder (Link & Phelan, 2006). Stigmatisering bidrar till att patienten får det svårare med

rehabilitering, att återgå till samhället och att få en lyckad behandling. Media är en faktor som

bidrar till och bibehåller stigmatisering kring psykisk sjukdom (Mirnezami, Jacobsson & Edin-

Liljegren, 2016). Anderson (2003) har i Storbritannien undersökt hur patienter med psykisk

sjukdom speglas i samhället. Anderson har funnit att personer med psykisk sjukdom är avspeglade

inom filmvärlden och nyhetsvärlden som farliga, våldsamma, kriminella och oberäkneliga.

Avspeglingen som tidningar och media presenterar är för att underhålla och tillfredsställa publiken

och kan bidra till stigmatiseringen av dessa personer i samhället. Mirnezami et al. (2016) har i sin

studie undersökt förändringar angående personers attityder mot personer med psykisk sjukdom i

Sverige mellan åren 1976-2014. I studien fann de att attityderna inte förändrats så mycket över tid

och 58% ansåg att personer med psykisk sjukdom oftare begick våldshandlingar än personer utan

psykisk sjukdom. I studien fann de även att personer med högre utbildning ofta hade mer positiv

attityd till personer med psykisk sjukdom.
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Arvaniti et al. (2009) har i Grekland gjort en deskriptiv analys av frågeformulär de skickat ut till

slumpmässigt utvalda avdelningar på ett sjukhus i Alexandroupolis. I studien framkom det att det

fanns förutfattade meningar och stereotyper om personer med psykisk sjukdom i hela samhället och

även bland sjukvårdspersonal. De har dock funnit att dessa stereotyper är färre för

sjukvårdspersonal med högre utbildning och ju mer man bekantar sig med patienter med psykisk

sjukdom. Inom somatisk vård ansåg 30,7% av sjuksköterskorna att det inte ingick i deras

arbetsbeskrivning att vårda patienter med psykisk sjukdom. Även i en studie av Rao et al. (2009)

genomförd i sydöstra England framkom stigmatisering av personer med psykisk sjukdom bland

sjukvårdspersonal. De sjukdomar som i studien var mest stigmatiserade var alkohol- och

drogberoende samt personer med schizofreni. De fann att 75% av personalen finner de med

drogberoende farliga, vid schizofreni anser 66% och vid alkoholberoende är det 64% som anser

dem farliga. Flyckt och Torell (2015) konstaterar att där stigmatisering ännu märks tydligt, är bland

annat på somatiska avdelningar där patienter söker för fysiska åkommor, men inte blir trodda på

grund av sin schizofrenidiagnos. Van Nieuwenhuizen et al. (2013) har genom fördjupade intervjuer

med läkare och sjuksköterskor på akutmottagningar i London, undersökt om en patient med psykisk

sjukdom får dem att ställa andra diagnoser på grund av den psykiatriska samsjukligheten. En läkare

i studien berättar att så fort en patient kommer in och får stämpel psykiskt sjuk, så är det svårt att se

förbi det då de ska vårda det patienten egentligen sökt för. Den psykiska diagnosen distraherar

således personalen från den fysiska sjukdomen eller symtomen. Personalen på akutmottagningen

såg patienter med psykisk sjukdom som utmanande och att den psykiska stämpeln de får, gör att de

blir stigmatiserade.

Miljön i den somatiska vården

I en rapport från Socialstyrelsen om akutmottagningar i Sverige och dess verksamhet. I rapporten

framkommer det att då patienter kommer till akutmottagningen får de först en första bedömning,

sedan läkarbedömning, diagnostik, behandlingsbeslut och sedan utskrivning eller remittering för

ytterligare bedömning eller vård. Akutmottagningar tar hand om alla sorters sjukdomar och har

öppet dygnet runt. Tid och bemanning på akutmottagningen är viktig för att patienten ska få en så

god vård som möjligt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att göra korrekta och snabba

bedömningar (Socialstyrelsen, 2011). Patienter med psykisk sjukdom som söker vård på

akutmottagningar kan uppleva att de har för lite avskildhet, de behöver vänta för länge, miljön är för

överstimulerande och skrämmande. De kan även känna sig övergivna, ovälkomna, skamsna och

skyldiga samt att deras basala behov inte beaktas, de känner att de inte är prioriterade (Clarke et al.,

2007).
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Sjuksköterskorna på somatiska avdelningar kan uppleva att vårdmiljön inte är optimal för patienter

med psykisk sjukdom (Giandinoto & Edward, 2015; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011), att de

bland annat behövde bättre lokaler och bättre säkerhet för att vårda denna patientgrupp. Miljön

kunde anses som osäker och opassande då vissa patienter med psykisk sjukdom uppfattas som

oförutsägbara och våldsamma, att det var svårt att ge skydd för andra patienter och för personalen

(Reed och Fitzgerald, 2005). Det som påverkar både personalens arbete och patienten är även

tidspress, stress, (Hopkins, 2002; Innes et al., 2013; Van Nieuwenhuizen et al., 2013) och

personalbrist och långa väntetider (Innes et al., 2013). 

Sjuksköterskor på akutmottagningar upplevde att miljön ofta var ett hinder för att vårda patienter

med psykisk sjukdom och att den hade dålig inverkan på patientens beteende och mående

(Broadbent, Moxham & Dwyer, 2014 ; Innes, Morphet, O'Brien & Munro, 2013; Van

Nieuwenhuizen et al., 2013). Orsaken kunde vara att det ofta var alltför öppna ytor eller

flerpersonersrum på akutmottagningar, vilket innebar att då sjuksköterskan skulle samla

information från patienten med psykisk sjukdom, ville patienten kanske inte berätta eller

utelämnade viktig information då andra personer fanns i närheten. Detta medförde att

sjuksköterskan hade svårt att skapa en terapeutisk konversation med patienten (Broadbent et al.,

2014; Innes et al., 2013). Eftersom miljön på akutmottagningen ofta var stökig med mycket ljud och

distraktioner kunde det göra patienterna oroliga eller stressade. Det var inte en optimal miljö för

någon sjuk patient, speciellt inte för patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna eftersökte

mer privata, säkra rum där de även kunde ha uppsikt över patienter med psykisk sjukdom

(Broadbent et al., 2014). På grund av den negativa vårdmiljön med negativa konsekvenser för

patienter med psykisk sjukdom, ville personalen ofta skriva ut patienter så fort som möjligt eller

föra dem till en annan avdelning (Van Nieuwenhuizen et al., 2013). 

Kunskap

Sjuksköterskor på somatiska vårdavdelningar och akutmottagningar kan uppleva att de behöver mer

utbildning för att vårda patienter med en psykisk sjukdom (Van Nieuwenhuizen et al., 2013; Innes,

Morphet et al., 2013; Reed och Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskor känner även att de inte alltid har

tillräckligt med kunskap/utbildning för att vårda patienter med självskadebeteende och att de ofta

utmanar sjuksköterskorna (Giandinoto & Edward, 2015; Conlon & O'Tuathail, 2012; Hopkins,

2002). I en studie av Innes et al. (2013) beskrev sjuksköterskor att de försökte bedriva en god, etisk

omvårdnad, men att de upplever en brist på kunskap och eftersöker träning för att kunna bedriva

fullvärdig vård. Sjuksköterskor kan också uppleva att patienter med psykisk sjukdom är mycket
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utmanande i sig, oavsett hur mycket kunskap och färdighet de än har. De känner ofta en vilja att

hjälpa patienter med psykisk sjukdom, men tycker samtidigt att det är svårt då de upplever

kunskapsbrist och färdigheter inom behandling och diagnos (Giandinoto & Edward, 2015; Plant &

White, 2013). Kunskapsbrist kan leda till frustation och rädsla hos sjukvårdspersonal på grund av

upplevelse av att patienter med psykisk ohälsa är oförutsägbara (Poggenpoel et al., 2011).

Upplevelser och attityder

Vårdpersonalens rädslor och kvalité på vård kan påverkas av diagnoser som förknippas med

ostabila och ”svåra” patienter. Giandinoto och Edward (2015) fann i en studie att rädsla förhindrar

vårdpersonal från att ge effektiv vård till patienter med psykisk sjukdom. Svårigheterna berodde på

uppfattningar om psykiska sjukdomar och stigmatisering. I studien uttryckte vårdpersonalen att

patienter med psykisk sjukdom är oberäkneliga och farliga, något som skapade en oro för sin egen

säkerhet men också över andra patienter. Reed och Fitzgerald (2005) har studerat sjuksköterskors

attityder om att vårda personer med psykisk sjukdom på allmänna sjukhus. De fann varierande

attityder bland sjuksköterskorna, 50% hade en stark önskan om att vilja hjälpa och ge vård åt de

med psykisk sjukdom, medan de övriga 50% hade negativa attityder mot att vårda dem. Bland de

med negativa attityder fanns uppfattning om att patienterna inte uppskattade deras vård, att

sjuksköterskorna kände sig obekväma och sårbara, både lagligt och etiskt i sin professionella roll. I

en studie av Björkman, Angelman och Jönsson (2008) framkom att de mest negativa attityderna

bland vårdpersonal i psykiatrisk och somatisk vård fanns mot personer med drog- och

alkoholberoende samt schizofreni. Patienter med dessa diagnoser uppfattades som farliga och

oberäkneliga, detta gällde främst bland personalen på de somatiska avdelningarna. De patienter som

ansågs vara svårast att kommunicera med var patienter med schizofreni, demens och svåra

depressioner. 

Poggenpoel et al. (2011) har intervjuat sjuksköterskor på medicinska avdelningar om erfarenheter

av att vårda patienter med samtidig psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med

psykisk sjukdom inte är samarbetsvilliga, de är tidskrävande, verbalt och fysiskt hotfulla och att de

är svåra att handskas med. De upplevde även att de hade svårt att utföra sina arbetsuppgifter

eftersom dessa patienter är okontrollerbara, störande och att de inte förstår patienternas egentliga

problem. 

På en somatisk akutmottagning i Storbritannien har Hopkins (2002) använt en etnografisk metod,

där han observerat och haft semi-strukturerade intervjuer med sjuksköterskor om upplevelser av att
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vårda patienter med självskadebeteende. Sjuksköterskorna upplevde ofta en stor frustration då

patienterna ofta återkom gång på gång till mottagningen. De kände att de hade ansvar över dessa

patienters säkerhet och att det var deras ansvar att patienterna inte orsakade sig ytterligare

självskada. Sjuksköterskorna upplevde även att de blev utmanade i sin profession som

sjuksköterska vilket gjorde att de undvek dessa patienter. 

I en studie av Conlon och O'Tuathail (2012) visade det sig också att sjuksköterskor på

akutmottagningar upplevde att patienter med självskadebeteende var manipulativa och att deras

bekymmer inte var verkliga, vilket hos sjuksköterskorna skapade känslor av frustration, maktlöshet

och irritation. Sjuksköterskorna upplevde även att det egentligen är psykiatripersonalens ansvar att

vårda dessa patienter. Även Plant och White (2013) har undersökt hur sjuksköterskor på somatiska

akutmottagningar upplever vård av patienter med psykisk sjukdom. I studien fann de att

sjuksköterskorna upplevde att patienterna är svåra att hjälpa och att sjuksköterskorna ofta kände sig

osäkra på varför dessa patienter söker till akutmottagningen, till exempel om de söker vård för att få

uppmärksamhet. Känslor som sjuksköterskorna upplevde då de vårdar patienter med psykisk

sjukdom var frustration, maktlöshet och hopplöshet. De upplevde patienter som manipulativa och

att de utnyttjade systemet och personalen. De försökte dock alltid göra det bästa för dessa patienter

utifrån sina erfarenheter och färdigheter och de ville ofta veta om vården patienterna fick var till

hjälp. Sjuksköterskorna upplevde att ju längre erfarenhet de har inom yrket, ju bättre blev

förståelsen för dessa patienter och hur de bättre kunde möta deras behov. 

Van Nieuwenhuizen et al. (2013) har intervjuat sjuksköterskor och läkare på akutmottagning om

hur de upplever att det är att diagnostisera patienter som har en psykiatrisk samsjuklighet. Det de

fann var att personalen tycker att dessa patienter på grund utav sin psykiska sjukdom kan ha svårt

att svara på frågor på grund av till exempel medicinpåverkan, psykotiska symtom, tillbakadragenhet

eller apati. Personalen kände ibland rädsla för patienter med psykisk sjukdom vilket leder till att de

undvek denna patientgrupp, vilket i sin tur leder till att patienterna får mindre information om sin

vård.

Joyce Travelbees omvårdnadsteori: mellanmänskliga aspekter

Travelbee (2007) beskrev i sin teori att syftet med den professionella sjuksköterskans omvårdnad är

att hjälpa en individ eller familj med att hantera eller förebygga sjukdom eller lidande. Om det inte

går att förebygga eller hantera så ska sjuksköterskan inge hopp till patienten och hjälpa denne att

hitta någon mening i sjukdomen eller lidandet. Travelbee (2003) påtalar att sjuksköterskans roll är
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att få patienten att hålla fast vid hoppet och undvika hopplöshet. Detta gör den professionella

sjuksköterskan genom att vara villig att hjälpa samt att vara tillgänglig, till exempel att vara

behjälplig och villig att lyssna då patienten pratar om rädsla och ångest. Som sjuksköterska ska man

vara observant på såväl fysiska som psykiska besvär. Travelbee konstaterar även att det är den

professionella sjuksköterskans ansvar att ge den hjälp patienten ber om, utan att hon eller han måste

be om det. Om sjuksköterskan inte vet vad patienten vill, måste hon eller han fråga på ett bra sätt.

Tillit är något sjuksköterskan måste göra sig förtjänt av och detta uppnås genom att sjuksköterskan

hjälper patienten då behovet uppstår. Den professionella sjuksköterskan försöker alltid att hjälpa

patienten, hon eller han lyckas inte alltid men försöker alltid att ge tröst och hjälp. Som

sjuksköterska ska man kunna handskas med alla problem som har inverkan på patientens

välmående, såväl fysiska, psykiska och andliga. Travelbee (2007) menar att det viktiga i vårdandet

är att skapa en mellanmänsklig kontakt och det uppnås genom sympati och empati från

sjuksköterskan. Även att skapa en bra relation gör att man kan tillgodose patientens behov.

Patienten ska stå i centrum och ska ses som likvärdig. I det första mötet mellan patient och

sjuksköterska är båda främmande för varandra och har även ”stereotypa” uppfattningar om den

andra. Här är det viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om dessa stereotypa uppfattningar

hon eller han har, för att istället se den unika individen i alla patienter. Travelbee (2003) menar att

om en sjuksköterska har stereotyper och förutfattade meningar om patienter utan att vara medveten

om dessa så ser sjuksköterskan inte patienten som en unik individ. Detta medför att

kommunikationen inte kan bli meningsfull samt att omvårdnaden blir ytlig, opersonlig och

mekanisk. Travelbee betonar även i sin teori att all generalisering av patienter eller patientgrupper

är dålig. Som sjuksköterska ska man även vara medveten om hur patienten själv upplever sin

situation och inte enbart se till dennes diagnos.

Problemformulering

Den somatiska akutsjukvården är en komplex, hektisk och uppgiftsfokuserad miljö som i sig själv

innehåller flera välkända utmaningar för att alla patienter ska kunna få optimal vård. Dessa

utmaningar försvåras ofta när en patient uppvisar en psykiatrisk samsjuklighet (Giandinoto &

Edward, 2015). De utmaningar som omvårdnadspersonal inom den somatiska akutsjukvården ställs

inför vid vård av patienter med en psykiatrisk samsjuklighet inkluderar faktorer som stigmatisering,

diskriminering, rädsla för möjliga aggressionsutbrott, dålig kunskap om psykisk sjukdom samt

bristen på tid, lokaler och resurser för att kunna vårda patienten med psykiatrisk samsjuklighet

(Giandinoto & Edward, 2015; Reed och Fitzgerald, 2005). Få studier är genomförda inom detta

område.
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Syfte

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor i den somatiska akutsjukvården upplever att det är att

vårda patienter med psykisk sjukdom.
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METOD

Design

Då författarna har ämnat att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagning upplever att vårda 

patienter med psykisk sjukdom föll valet av design på intervjustudie med kvalitativ ansats. Valet av 

metod är lämpligt för att få svar på studiens syfte, då intervjuer generar kvalitativ data utifrån de 

deltagande sjuksköterskornas egna uppfattningar och upplevelser. Kvalitativ forskning strävar inte 

efter att generalisera på samma vis som kvantitativ forskning, utan har som mål att nå en djupare 

och mer detaljerad förståelse av ett fenomen (Kristensson, 2014).

Urval

Urvalet till studien skedde genom strategiskt urval, då målsättningen med strategiskt urval är att

datan ska ha bästa möjliga potential att besvara författarnas syfte (Malterud, 2014). Författarna

intervjuade nio sjuksköterskor vid två olika somatiska akutmottagningar. Detta motsvarade studiens

inklusionskriterie.

 Sjuksköterskor som har arbetat inom somatisk akutsjukvård och som har vårdat minst en

patient med psykisk sjukdom och har minst ett års erfarenhet av akutsjukvård.

Författarna hade ämnat att intervjua tio sjuksköterskor, totalt tackade nio sjuksköterskor ja till att

medverka. Urvalet bestod av två män och sju kvinnor. Yrkeserfarenheten hos de intervjuade

sjuksköterskorna varierade från 3 år till 38 år, där medellängden på yrkeserfarenheten var 13 år.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer som har en friare struktur än

strukturerade intervjuer och ger möjligheten att under intervjun bestämma ordningen och sättet som

frågorna ställs på (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån studiens frågeställning formulerade

författarna en intervjuguide med tre frågor, som uppfattades som väsentliga för studiens syfte:

1.1.1. Hur upplever du att det är att vårda en patient med en psykisk sjukdom?

1.1.2. Känner du att det finns något som skulle kunna förändras för att förbättra

omvårdnaden av patienter med psykisk sjukdom i akutsjukvården?

Då den semistrukturerade intervjuns struktur ger möjlighet till att ändra ordningen på frågorna och

även ställa följdfrågor utifrån informanternas svar, valde författarna att utgå från endast dessa tre

frågor som är nära knutna till studiens syfte. Vidare ger semistrukturerade intervjuer informanterna
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möjlighet att berätta fritt då frågorna är öppna (Kristensson, 2014). Innan datainsamlingen

påbörjades genomförde bägge författare varsin testintervju för att säkerställa att de strukturerade

frågorna lämpade sig för datainsamling och att de besvarade studiens syfte. Testintervjuernas utfall

var tillfredsställande och då en av testintervjuerna genomfördes med en sjuksköterska från en av de

två tillfrågade akutmottagningarna så beslutade författarna att data från den intervjun kunde

användas i studien.   

Tillvägagångssätt

Författarna kontaktade via mail och telefon respektive akutmottagnings avdelningschefer om

studien. Projektplan och informationsbrev (se bilaga 1) skickades till respektive avdelningschefer

samt till mottagningarnas verksamhetschefer/chefsläkare som tog del av ansökan om tillstånd för att

få genomföra en studie inom ramen för examensarbete och sände åter till författarna.

Informationsbrev (se bilaga 2) skickades via mail ut till alla sjuksköterskorna vid de två tillfrågade

akutmottagningarna för förfrågan om deltagande i studien. Sammanlagt tackade nio sjuksköterskor

ja till att medverka i studien. Författarna delade upp intervjuandet och genomförde enskilt fyra,

respektive fem intervjuer var och hanterade enskilt kontakten med de sjuksköterskor som de skulle

intervjua. Författarna tog kontakt med sjuksköterskorna som var intresserade av att medverka i

studien och bokade in tider för intervjuerna. Det var med respektive avdelningschef överenskommet

att intervjuerna skulle ske under sjuksköterskornas arbetstid och på deras arbetsplats. Under två

veckors tid genomfördes intervjuer med sjuksköterskorna. Under en av intervjuerna blev intervjun

avbruten när en annan sjuksköterska kom in i rummet för att leta efter ett schema, resterande

intervjuer genomfördes utan avbrott. Samtliga intervjuer spelades in med appen röstmemon på

iPhone och efter intervjuerna avslutats så exporterades filerna till dator för transkribering. Längden

på intervjuerna varierade mellan 20 minuter till 35 minuter, förutom en intervju som var 7 minuter.

Under intervjuernas gång använde sig författarna av intervjuguiden som grund för intervjuerna och

följdfrågor ställdes utav författarna utifrån sjuksköterskornas svar. Varje intervju började med den

första frågan i intervjuguiden och följdes sen upp av fråga två i guiden. Efter det ställde författarna

följdfrågor vars syfte var att få fördjupade svar med relevans för studiens syfte.
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Forskningsetiska överväganden

Det finns flera forskningsetiska frågor som måste beaktas i samband med en vetenskaplig studie.

Beauchamp och Childress (2001) sammanfattade de viktigaste aspekterna av detta genom fyra

principer: Autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. Dessa

innebär att all forskning ska ske med respekt för deltagarens självbestämmande, att all medverkan

är frivillig och att det är möjligt att när som helst avbryta sitt deltagande utan risk för konsekvenser.

Vidare så ska nyttan med studien överväga den möjliga risken för skada och genomföras på ett

sådant sätt att risken för skada minimeras och innebär att miljön där studien genomförs är säker, att

lagstiftning gällande sekretess och datahantering efterföljs. Forskarna ska ta hänsyn till att

upprätthålla anonymitet och konfidentialitet samt att deltagarnas integritet bevaras. Slutligen så ska

alla deltagare behandlas jämlikt och forskarna ska se till att alla deltar på samma villkor.

Författarna beaktade dessa fyra principer inför och under studiens genomförande för att säkerställa

att studien kommer att tillföra ytterligare kunskap till forskningsområdet, att den inte kommer att

orsaka någon deltagare skada. Inför studiens påbörjan och i samband med datainsamling erhöll

samtliga deltagare såväl muntlig som skriftlig information om konfidentialitet – deltagarna

garanterades att den insamlade datan skulle avidentifieras och att den ej kommer att spridas till

obehöriga (Kristensson, 2014), samt att de hade möjligheten att när som helst avbryta sitt

deltagande.

Bearbetning och analys

Tematisk analys med induktiv ansats valdes som kvalitativ analysmetod. Tematisk analys är en

metod där teman identifieras, analyseras och rapporteras. Induktiv ansats innebär att teman kopplas

till insamlad data och inte till intervjufrågorna, samt att kodningen formas av datan och inte av

författarnas eventuella förutfattade uppfattningar av resultatet (Braun & Clarke, 2006).

Analysmetoden har en minimal påverkan på organiserandet av insamlad data och beskriver data

detaljrikt. Tematisk analys söker igenom all data som ska användas i analysen för att finna

upprepade betydelsefulla mönster (teman) och tillhandahåller en kvalitativ och nyanserad

redogörelse av insamlad data (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys innebär att insamlad data

ger en mer eller mindre sanningsenlig bild av verkligheten, där målet är att beskriva faktiska

beteenden, attityder och motiv hos deltagarna (Vaismoradi et al., 2013).

Braun & Clarke (2006) beskriver detaljerat en process i sex steg för en grundlig och tematisk analys

av data. På nästa sida  följer en övergripande beskrivning av dessa sex steg.
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1. Bekanta sig med 
insamlad data

Transkribering av data, genomläsning och omläsning av data, anteckna sina första idéer.

2. Skapa de första 
koderna

Koda intressanta kännetecken i sin data på ett systematiskt vis från all data, samla ihop data relevant 
till varje kod.

3. Söka efter teman Sortera koder till möjliga teman, samla ihop data relevant till varje möjligt tema.
4. Granska teman Kontrollera att teman fungerar i relation till kodade utdrag och gentemot all data, skapa en tematisk 

”karta” utav analysen.
5. Definiera och 
namnge teman

Pågående analys för att förfina och definiera varje tema, och den helhetsbild som dessa ger, samt 
namnge varje tema.

6. Skapa sin rapport Den sista möjligheten till analys. Urval av tydliga och lockande utdrag som exempel, en sista analys 
av utvalda utdrag, knyt an till frågeställningen och litteraturen, skapa en vetenskaplig rapport.

Författarna har följt ovanstående steg i analysprocessen och började transkribera data under de två

veckorna som intervjuerna genomfördes. Intervjuerna transkriberades av den författare som utförde

intervjun. Den transkriberade datan är ordagrann från intervjuerna och både pauser och

känsloyttringar har skrivits ut. Vid ett tillfälle avbröts intervjun av att en annan sjuksköterska kom

in i rummet och det har transkriberats ut. I en annan intervju förekom ett utropningssystem vid flera

tillfällen och även det har transkriberats och finns med i den utskrivna datan. Alla intervjuer har

skrivits ut avidentifierade och innehåller inga namn på personer eller platser. Vid tematisk analys är

det viktigaste i transkribering att informationen från intervjun bevaras och att den i utskriven form

är ”sann” mot sin ursprungskälla. Till exempel så kan felaktig interpunktion förändra andemeningen

i en mening (Braun & Clarke, 2006). Författarna har strävat efter att vara så ”sanna” mot

källmaterialet som det går att vara och har tagit stor hänsyn till hur informanterna talade och i

största möjliga mån försökt placera interpunktion på ett korrekt sätt.

Efter att transkriberingen på alla intervjuer var avslutad läste bägge författare enskilt den samlade

utskrivna datan flera gånger och markerade betydelsefulla meningar. Vidare skrevs en första lista på

möjliga koder innan steg 2 enligt Braun & Clarke, påbörjades. I detta steg innehöll denna lista 37

preliminära koder (se bilaga 3). Under nästa steg läste författarna igenom intervjuerna tillsammans

och kodade alla meningar som möjligen skulle kunna vara intressanta för studiens syfte. Detta

gjordes med hjälp av ordbehandlare där de intressanta meningarna markerades och alla koder som

möjligen passade det stycket skrevs i en parentes i direkt anslutning. I detta steg kunde vissa

meningar eller stycken ha flertalet koder och författarna har efterföljt Braun & Clarkes (2006)

uppmaning att koda för så många potentiella teman/mönster som möjligt, då det i denna fas är svårt

att veta vad som kan vara intressant vid ett senare tillfälle. Steg 3 påbörjades med att utveckla en

tematisk karta där alla koder sorterades in i under sex olika teman (Se bilaga 4). Motsvarande

kodade textstycken sorterades om i ordbehandlare med ett dokument för varje tema. Då ett

textstycke kunde bära flera koder så hamnade dessa under flera olika teman. Steg 4 började med en

genomläsning av all data utifrån de teman de var sorterade efter. Under genomläsningen

analyserades den kodade datan mot de teman som de var sorterade under. Detta ledde efter
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genomläsning till att koder flyttades om och in under andra teman. I denna fas behölls alla teman

oförändrade. Under steg 4 gjordes en andra genomläsning av data samt sortering av koder som

minskade ned antal teman från fem till fyra och en ytterligare omflyttning av koder (se bilaga 5).

Under denna genomläsning minskades även textstycken ned och i vissa fall delades upp för att

matcha motsvarande tema om de innehöll flera koder. Under nästa del av steg 4 lästes all insamlad

data om med syftet att undersöka om den tematiska kartan fungerar i förhållande till det, samt att

undersöka om de har missat att koda någon data. Författarnas uppfattning är att den tematiska

kartan med kodad data matchade den insamlade datan och de fann inte något ytterligare att koda.

Under den sista genomläsningen av temanas kodade data framkom det att data i två av fyra teman

kunde sorteras in under de två kvarvarande temana. Koderna under de två teman som skalades bort

placerade i det tema som respektive kod samspelade med. Tre av koderna innehöll data som

författarna fann var ointressant eller irrelevant för att besvara studiens syfte och denna del av datan

kasserades. Detta ledde till steg 5 och en slutgiltig tematisk karta som består av två teman med

respektive underteman som definierats utifrån de tidigare koderna och innehållet i datan (se bilaga

6). Den sista delen av bearbetningen var att sammanställa och analysera datan utifrån varje tema.

Författarna har strävat efter att identifiera ”historien” som respektive tema berättar, men även hur de

passar ihop med vad författarna ämnar berätta om den insamlade datan i relation till studiens syfte.

Vid en sammanställning av resultat utifrån en tematisk analys, ska den komplicerade historien som

berättas framställs på ett sätt som är tydligt och ger styrka till författarnas analys. Resultatet styrks

och förtydligas med citat som fångar essensen i det som berättas. Men resultatet ska inte bara vara

en sammanställning av datan, utan ska innehålla ett analytiskt narrativ som lyfter fram historien

som berättas och går djupare än att bara göra en beskrivningen av datan (Braun & Clarke, 2006).
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RESULTAT

I detta kapitel presenteras en analys av studiens data. Citat från informanterna varvas med

författarnas analys för att visa hur tolkningarna av datan har gjorts. Analysen har genomförts utifrån

den tematiska analysens sex steg, med syftet att berätta och lyfta fram den historia som datan

formar utifrån ett analytiskt narrativ och gå djupare än att bara beskriva datan (Braun & Clarke,

2006). Efter analys av de nio intervjuerna framträdde två teman med flera underteman, som

definierades under analysen i föregående kapitel:

Huvudtema Den kännande 
sjuksköterskan

Den professionella 
sjuksköterskan

Undertema Känslor
Fördomar
Tid och miljö

Bemötande och empati
Kunskapsbrist och utbildning
Ansvar

 Resultatet presenteras utefter tema och undertema med illustrerande citat.

Den kännande sjuksköterskan

Känslor

Vid sammanställning av data blev det tydligt att informanterna beskrev mycket känslor utifrån att

vårda patienter med psykisk sjukdom. Känslor som informanterna beskrev var oftast kopplade till

hopplöshet och frustration. Frustration över patienter som de inte vet hur de ska vårda och som de

ser komma åter till akutmottagningen upprepade gånger på grund av intox eller suicidförsök.

Frustrationen över att patienter med intox kommer åter är blandad med en känsla av att de är

jobbiga att vårda, stökiga och skapar stor frustration hos sjuksköterskorna utifrån sitt agerande och

substanspåverkade tillstånd. Flera informanter uppfattade det som att dessa patienter inte får någon

uppföljning eller kontakt med psykiatrin, eller lyckas orsaka sig själva skada när de vårdas hos

psykiatrin. Något som inte borde få hända.

”Hur ska jag säga? Att de kommer igen och igen. Och så går de till psykiatrin och så 

kommer dom från psykiatrin och har lyckats där också gång på gång, både ta tabletter 

och skada sig. Och så känns det så här liksom att, jag tycker inte att de borde ha tillgång

till det när dom är där. Jag vet att dom är väldigt manipulativa men, ändå så känns det”. 

(Informant tre)
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Frustration över dessa situationer återkommer och färgas av en uttalad okunskap för hur psykiatrin

fungerar  och  en frustration över denna patientgrupps situation, där sjuksköterskorna i studien inte

har möjligheten att hjälpa annat än för stunden. Denna känsla av hopplöshet blir speciellt

framträdande i mötet med patienter som har försökt begå suicid.

”... självmordsbenägna eller har, har självskadebeteende. Och dom kanske är dom 

svåraste. För dom upplever man ju sällan att man hjälper”. (Informant ett)

”Och, ja, såna här som vi har haft nån gång som försökt hoppa från tak här på huset och 

(paus) ja, då kan man ibland känna att vi lite har misslyckats som vårdare då. Och det 

väcker ju också mycket känslor hos personalen, eller hos mig då”. (Informant fyra)

De två ovanstående citaten visade på en frustration av att inte kunna hjälpa och känslan av att ha

misslyckats med vården. Sjuksköterskorna uttryckte att de gör sitt jobb och att känslorna får vänta

tills de kommer hem eller att de utifrån sin arbetsmiljö är avtrubbade. Något som säkerligen

stämmer till viss del, men med tanke på att känslor som frustration, sorg och hopplöshets uttrycktes

frekvent i intervjuerna, nog inte ger hela bilden. När informanterna pratade om yngre patienter med

psykisk sjukdom, hade de som är föräldrar lättare att uttrycka att de kunde uppleva sorg och

frustration över deras situation.

”Ja, det, det väcker mycket känslor speciellt, många gånger är det ju unga människor, 

och, kanske lika gamla som ens egna barn och, och det är jobbigt. Det är jättejobbigt”. 

(Informant fyra)

Några informanter som reflekterade över sin egen avtrubbning sa, att de i såna situationer kunde

uppleva att de blev berörda av patientens situation och upplevde att de såklart kunde känna

medkänsla i en sån situation, men detta sades på ett sätt som om det handlar mer om vad författarna

önskade att höra än vad informanten själv kände. Vad detta står för, att flera upplevde sig

avtrubbade, men i vissa situationer kan tillstå att de upplevde medkänsla för patienten, är säkerligen

sammankopplat med de obekväma känslor flera informanter beskrev när de upplevde att de var

tvungna att ge patienten vård mot hens vilja.

”... måste liksom ha en diskussion med sig själv vad det är egentligen man gör, 

obehagligt ibland att måsta göra saker mot patientens vilja”. (Informant ett)
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Det beskrevss en svår balansgång där sjuksköterskan var tvungenatt  sätta patientens fria val mot

behovet av vård som sjukvården bedömer att hen har.

Fördomar

När det i intervjuerna handlade om känslorna av frustration och hopplöshet, var det ihopkopplat

med en oförståelse för patienter med psykisk sjukdom, deras symtom och behov. Denna oförståelse

tog sig en frekvent form av fördomar och visade på känslor av osäkerhet som sjuksköterskorna

kände i sin förmåga att kunna erbjuda god vård till patienter med psykisk sjukdom.

”... kan tolka en psykiatrisk patients, eh, hot mycket allvarligare än vad dom kanske är, 

känner oss kanske lite mera osäkra också”. (Informant ett)

”Det känns lite som att patienten vill testa oss, kan man uppleva emellanåt. Att det 

händer gång på gång på gång bara för att testa systemet, att hur länge håller sjukvården 

för det här” (Informant ett)

Att vara fördomsfri och ge jämlik vård, är något som framkommer att sjuksköterskorna tycker är

viktigt. Men sättet som sjuksköterskorna pratar om patienter med psykisk sjukdom matchar inte hur

angelägna de är om att vara fördomsfria.

”Och så vet man att dom här patienterna är speciella”. (Informant tre)

”... som vi brukar kalla för kaos och socialis”. (Informant fyra)

” Och också att patienten inte behöver uppleva att dom är störande för andra”. 

(Informant fyra)

Fördomarna som uttrycktes uppfattades vara färgade av samhälleliga uppfattningar om psykisk

sjukdom, där det är vanligt att man tror att psykisk sjukdom syns bara genom att titta på patienten.

”Psykisk ohälsa brukar komma fram ganska fort. Bara i mötet liksom, tycker jag. Och 

hur man klär sig, om man är skitig eller hel och ren, ja men såna där”. (Informant åtta)
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Men fördomar är även tydligt bundna till hur sjuksköterskorna upplevde eller i vissa fall upplevde

sig ha förutfattade meningar, kring hur patienter med olika diagnoser beter sig i sin sjukdom. De

diagnoser som omnämndes mest frekvent på ett fördomsfullt sätt är bipolär sjukdom, emotionell

instabil personlighetsstörning och substansberoende i olika former. Den röda tråden i fördomar mot

dessa patienter var att sjuksköterskorna upplever att de var svåra att kommunicera med, att de

gjorde utspel för att få uppmärksamhet och upplevdes som hotfulla.

”... kan ju också ha ett beteende som inte alla har. Ja, men man kan liksom spela ut, 

lägga sig på golvet eller hitta på lite grejer ibland, bara för att få uppmärksamhet … ”. 

(Informant sju)

”... vi vill ju att det ska vara väldigt fyrkantigt ofta och de här patienterna är så 

utsvävande”. (Informant sex)

”Nej, jag tycker till exempel de här med självskadebeteende. Så dom har ju ofta väldigt 

stor skillnad på vem som vårdar dom, det ska vara rätt personal på jobb och är det inte 

rätt personal så kan dom liksom helt slå bakut”. (Informant tre)

Det fanns även en medvetenhet kring fördomar inom akutsjukvården, framförallt när

sjuksköterskorna berättade om möten med kollegors fördomar och att de då försökte prata om det

när det kommer fram. Men sjuksköterskorna pratade även om existensen av egna fördomar, men

nämnde inte dessa närmare i detalj.

”Vi är inte så fördomsfria som vi tror. Ja, överhuvudtaget att, att personen är 

annorlunda, ställer andra krav, har inte en fungerande vardag vilket gör att, att du inte 

kan hantera kanske den här personen på samma sätt som andra. Kanske inte har samma 

sociala nätverk, man tänker att, att den här personen har behov av så mycket mer”. 

(Informant fyra)

En reflektion som kom fram var kring hur sjukvården egenhändigt upprätthåller fördomar och

stigmatisering kring psykisk sjukdom.

”Ja, på en systemnivå så tänker jag att det är märkligt att vi har såna, uhm, att vi har sån 

särskiljning på det fortfarande i sjukvården. Att det är somatisk och psykiatrisk vård. 
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Det är väl vad vi i sjukvården bidrar med tänker jag som, för att bara bibehålla den 

stigmatiseringen. Att vi särskiljer det så strikt”. (Informant fem)

Tid och miljö

Att inte ha tillräckligt med tid och hur sjuksköterskorna i studien upplever att akutmottagningarnas

miljö påverkade patienter med psykisk sjukdom var ett återkommande tema. Bristen på tid

omnämndes i relation till känslor.

”Har man tid när man inte har jättemycket patienter och kan ta sig tid för dem med 

psykisk sjukdom då tycker jag att det känns bra och att det går bra. Men är det så att 

man är ensam sjuksköterska med 15 patienter och har nån som mår jättedåligt psykiskt 

och man skulle behöva prata med en, och inte kan ge den uppmärksamhet som den 

patienten behöver då kan det bli jobbigt”. (Informant sju)

Frustrationen över att inte ha tid att prata med de patienter som skulle behöva det är tydlig och det

framkom att det upplevs som jobbigt att behöva begränsa sig i kontakten med patienten, när det var

tydligt att mer behövs för att kunna erbjuda god vård och trygghet.

”Inte hinner med att förklara och berätta vad som händer och så där, och om de är 

oroliga eller ...”. (Informant åtta)

”Vi har ju på det viset inte tid att sitta liksom med en patient, å blir dom ju kanske 

ensamma och så där. Och kanske tycker att det känns otryggt”. (Informant två)

Att akutmottagningars stökiga miljö kan uppfattas som oroande för patienter med psykisk sjukdom

var ett tydligt tema. Ansatser till att anpassa miljön i form av att försöka erbjuda patienterna

undersökningsrum förekom och även ansträngningar för att inte flytta runt patienter till olika delar

av akutmottagningen med hänsyn till deras psykiska mående.

”Jag tror att det blir alldeles för stökigt och rörigt för patient, dom patienterna. Mmm, 

att dom ska få ett, komma in på ett behandlingsrum ganska så snart, omgående och att 

man får behålla det rummet. Att man inte försöker flytta runt, annars blir det ju mycket 

in på behandlingsrummet, göra det vi ska göra, träffa läkaren och sen ut och sen hamnar
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man huller om buller i korridorer eller på övervakningsplatser, men att man försöker 

skapa nån form av lugn”. (Informant nio)

Patienter som inkom till akutmottagningen på grund av suicidförsök eller intoxikation och som

uppvisade oro blev svårare att erbjuda god miljö, då de inte kunde lämnas ensamma och det ofta

inte fanns personal att avsätta för att hålla dem sällskap.

”Där har vi problemet om man är lite svårare sjuk eller kommer in och har (paus) efter 

nåt suicidförsök för då måste vi ha dem på akutrummet där det är som allra mest stökigt 

och många gånger kan man ju kanske ha flera intoxer bredvid varandra ...”.

(Informant fyra)

Den professionella sjuksköterskan

Bemötande och empati

Att bemöta en patient med psykisk sjukdom på ett bra sätt är något som upplevdes som viktigt. På

grund av arbetsbördan på en akutmottagning kan det vara svårt att hitta tiden till att ge patienten ett

bra bemötande, men att försöka hitta ett sätt att ge ett bra bemötande ändå upplevdes som viktigt.

Ett ord som framstod i samtalen kring bemötande var värdighet. Att bemöta en patient med

värdighet uppnås genom att behandla dom som en medmänniska och att visa att man är intresserad

av hur de mår.

”... så man får göra, men oftast att om man lägger ned tid och bemöter dem värdigt. att 

man behandlar dom liksom, som en människa och ställer, frågar att man är intresserad 

och varför dom har gjort så här och, då tycker jag inte att det är några problem”. 

(Informant sju)

Att bemöta en patient med värdighet och visa empati var något som upplevdes som självklart och

detta uppnåddes ofta genom att sjuksköterskan tog sig tid och pratade med patienten, frågade om

vad som hade hänt och hur de mådde. Men syftet med att sträva efter ett gott bemötande uppfattades

som tudelat, där den ena sidan handlade om patientens mående och värdighet, men den andra sidan i

bemötandet handlade mer om att säkerställa en så friktionsfri vård som möjligt.
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”Det brukar jag säga, det är bättre att vi samarbetar så kommer det här att gå mycket 

smidigare än att doktorn ska skriva nått intyg”. (Informant sju)

”... det är just när de är psykotiska för att (paus) ja, men kunna, inte hantera patienten, 

men kunna bemöta patienten på rätt sätt. så då kanske det blir mer övertydligt, vem jag 

är, vad jag har för roll. Det här vill jag göra med dig nu och det här kommer vi att vilja 

göra, är det okej? Så mycket mer tydligt”. (Informant nio)

Att ta sig tid till ett bra bemötande med tydlig kommunikation upplevdes även ge större möjlighet

till att hjälpa patienter med psykisk sjukdom att förstå de symtom som de uppvisade och ge större

möjlighet till att patienten kände sig nöjd med sin vård.

”Men att försöka få dom att beskriva vad det, vad det är som är deras besvär och sen 

försöka få dom att förstå att kanske dom symtomen dom upplever är inte realistiska 

gentemot den diagnosen som dom tror, eller är helt inställda på att dom har. Så att man 

har en dialog och förklarar”. (Informant nio)

Men det fanns en upplevd konflikt i att bemöta patienter med psykisk sjukdom utefter deras behov,

som kunde upplevas vara av både psykiatrisk och somatisk art och där mötet mellan sjuksköterska

och patient kunde bli sämre.

”Min uppgift är ju då egentligen bara att återställa det rent somatiska. Vi har fått kritik 

ibland av patienter som tycker att vi känns hårda och kalla. Antagligen för att vi inte 

ställer några frågor, och liksom inte, vi gör bara vårt jobb”. (Informant fyra)

”... känner dom sig ju ofta, o, inte sedda och, och dom känner sig ju dåligt bemötta 

förstås. (Informant ett)

Svårigheter i att ge ett bra bemötande upplevdes också av sjuksköterskorna, då en patient trodde att

hen sökte för en somatisk åkomma. När det under vårdtiden blev uppenbart att det var utifrån hur

patientens symtom påverkade hens upplevelse av sina somatiska signaler, som gjorde att hen trodde

att hen hade en somatisk problematik.
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”Eh, men vi träffar ju ofta, ofta patienter som kanske är deprimerade, och söker för 

nånting annat”. (Informant ett)

Kunskapsbrist och utbildning

"Och sen vet jag ju inte, jag vet ju inte vad den psykiatriska patienten egentligen vill 

med besöket på akuten. Att har vi ens möjlighet att uppfylla det som patienten 

egentligen önskar?" (Informant ett)

Det framkom brist på kunskap i att kunna förstå patienternas psykiska sjukdom och hur den

inverkade på deras beteende och hur det kunde påverka deras somatiska mående. Framförallt

uttrycktes en brist på kunskap och handläggning i hur man pratar med patienter som har försökt

begå suicid. Denna patientgrupps första kontakt med sjukvården efter ett suicidförsök är oftast

akutmottagningen och där upplevde sjuksköterskorna att de saknade kunskap och utbildning i att

tala med patienterna om vad som har hänt.

”... sen känner jag mig absolut inte som en lämplig person att senare sitta och gå in på 

ämnet, alltså ha djupare samtal om varför, jaha, du vill dö för att och sen prata en längre

stund”. (Informant nio)

Kunskap i att bemöta intoxikerade patienter eftersöktes också, då det är en patientgrupp som ofta

inte vill samverka i den vård de ges och verktyg för att hantera deras motstånd efterfrågades. Det

framkom att utbildning kring olika psykiska sjukdomar och dess symtom saknas på båda

akutmottagningarna. Den utbildning som sjuksköterskorna får är fokuserad kring somatik och

katastrofsituationer, men önskan efter utbildning kring psykiska sjukdomar och bemötande av dessa

var tydligt.

”Skulle man vilja ha mer utbildning i det. I bemötande och handläggning av psykiatrisk 

patient”. (Informant fem)

En önskan framkom om ett tätare samarbete mellan psykiatrin och somatiken, där det fanns

möjlighet att utbyta erfarenheter uppfattades som något som sjuksköterskorna upplevde som viktigt.

Då det upplevdes att patienter med psykisk sjukdom ofta hamnade mellan somatiken eller

psykiatrin, eller bara fick vård av antingen somatiken eller psykiatrin när de ofta var i behov av

bägge delar, skapade det stor frustration och önskan om bättre samarbete.
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” Ätstörningspatienter kan ju vara en sån grupp som jag kan känna jättefrustration över, 

att man måste välja om dom ska ha somatisk vård eller psykiatrisk vård.” (Informant 

sex)

”… kräver förstås resurser och det kanske inte alltid finns. Men jag tror att, att, eh, jag 

tror att man skulle kunna samarbeta mer (paus) psykiatriska sjukskötare och 

akutsjukskötare tillsammans med patienten även i den akuta situationen”.

(Informant ett)

En bättre kommunikation vid överflyttning av patienter mellan somatiken och psykiatrin var något

som önskades, då det skulle kunna förbättra vården för patienterna med kortare väntetid innan de

fick komma till en avdelning. En bättre förståelse för respektive verksamheter skulle även öka

förståelse för hur vissa saker tar tid eller när vården inte fungerar.

”... försöka samla vården lite bättre inför dom här patienterna, och försöka kanske att 

jobba lite mer teambaserat. För du vet, ligga här, de kan ju bli liggande här på 

akutrummet i så många timmar ibland, att dom är färdigbehandlade och sen kunna åka 

till psykiatrin. Och det är ju inte nån bra miljö egentligen att ligga på akutrummet med 

allt vad som händer där”. (Informant sju)

Ansvar

Att sjuksköterskorna kände ett stort ansvar för sin egen, sina kollegors och framförallt sina

patienters säkerhet framkom under intervjuerna. Detta blev tydligt när drogpåverkade patienter

diskuterades, att sjuksköterskorna upplevde att de behövde vara på sin vakt för sin egen och sina

patienters säkerhet när drogpåverkade patienter anlände till akutmottagningen.

”Man vet ju ungefär vilka alltså, hur dem beter sig med vissa droger, om man får nått 

larm eller så. då, då kan vi vara förberedda, ambulansen kanske har polisen med i 

ambulansen och då förbereder ju vi oss här och tar hit vakter och så. Och sen får man ju 

vara lite alltså på sin vakt och inte bara, fram på patienten utan man måste tänka på sin 

egen säkerhet”. (Informant sju)

Ansvarskänslan blev tydlig även när sjuksköterskorna vårdar patienter som har försökt begå suicid.
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”... absolut på allvar, det dokumenterar jag alltid och säger till doktorn att här får vi vara

försiktiga när dom uttrycker att jag vill dö eller jag vill ta livet mig eller ja. Så det, det 

får man alltid ta på allvar”. (Informant sju)

Den öppna miljön med närhet till andra patienter på en akutmottagning och hur enkelt det är att

komma åt farliga föremål, skapade också en stark känsla av ansvar och krävde ett medvetet

säkerhetstänkande kring hur patienter placerades.

”Vi har rum med mycket nålar och knivar, eh, vassa saker. Eh, och det är stängda rum 

dit vi sällan vågar, eller vill lämna en, en patient som man känner till att har ett 

självskadebeteende”. (Informant ett)

”Ett säkerhetstänk att vi behöver ha en öppen yta där vi ser patienten och, eh, det inte 

finns speciellt mycket material som, som man kan ta till. Och det  gäller inte bara 

psykiatriska patienter det gäller ju egentligen alla våra patienter.  I synnerhet då, 

psykiatriska och kanske oberäkneliga patienter”. (Informant ett)
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DISKUSSION

Sammanfattning av huvudresultat

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor på somatiska akutmottagningen

upplever att det är att vårda patienter med psykisk sjukdom. Huvudresultaten av studien

sammanfattades i två övergripande teman. Det första temat var den kännande sjuksköterskan med

de tre kategorierna: känslor, fördomar samt tid och miljö. Det andra temat var den professionella

sjuksköterskan med de följande tre kategorierna: bemötande och empati, kunskapsbrist och

utbildning samt ansvar.

Resultatdiskussion

Känslor

Studiens resultat visar att sjuksköterskorna på akutmottagningar ofta känner känslor som frustration

och hopplöshet. Främst kände de frustration då de patienter de vårdade var självmordsbenägna eller

hade självskadebeteende. Plant och White (2013) har också funnit i sin studie att sjuksköterskor på

akutmottagningar upplever känslor som hopplöshet, frustration och även maktlöshet. Även Hopkins

(2002) fann i sin studie att frustration var en vanlig känsla som uppkom vid vården av patienter med

självskada. Patienter med självskadebeteende utmanade även sjuksköterskorna i sin profession,

vilket gjorde att de undvek denna patientgrupp. Föreliggande studie visar att sjuksköterskorna

upplever patienter med självskadebeteende som den svåraste patientkategorin att vårda. De upplever

frustration till att denna patientgrupp är ständigt återkommande. Studien visade även att

sjuksköterskor var avtrubbade från känslor men att de också kände medkänsla för patienterna. I

Travelbees (2007) teori beskriver hon, att för att skapa en mellanmänsklig kontakt behöver

sjuksköterskan visa sympati och empati. Även enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk

sjuksköterskeförening, 2014) ska man som professionell sjuksköterska visa integritet, medkänsla,

respektfullhet, trovärdighet och lyhördhet. Sjuksköterskorna i studien uttryckte återkommande

frustration över deras oförmåga att kunna hjälpa och patienternas situation, något som författarna

reflekterat kring. Kan känslor av sympati för patienten och hens ofta svåra situation omvandlas till

frustration, som ett sätt för sjuksköterskorna att hantera dessa känslor, som annars riskerar att bli för

starka? Att arbeta på en akutmottagning är känslomässigt krävande och ett sätt att hantera dessa

känslor är ett måste för att klara av jobbet, men hur blir skillnaden i känslohantering mellan ett akut
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somatiskt tillstånd, där det finns utarbetade åtgärder, till skillnad mot en patient med psykisk

sjukdom där sjuksköterskan saknar kunskap och möjlighet att hjälpa? Författarna har inget svar på

denna fråga, men upplever att det är något som skulle gynna forskningsområdet om det fanns

möjlighet att studera det närmare.

Fördomar

I studiens resultat framkommer det att sjuksköterskorna på akutmottagningar vill ge en fördomsfri

vård, men uttrycker i intervjuerna vissa aspekter som kan uppfattas som fördomsfullt mot patienter

med psykisk sjukdom. Ofta upplevde författarna att de fördomsfulla uttrycken var omedvetna och

skapar en tanke om att det inom sjukvården behöver fokuseras mer på det professionella språket och

att det är viktigt att det i personalgrupperna diskuteras vad som är ett professionellt språk. Dessa

fördomar uppfattades av forskarna vara färgade av samhällets allmänna fördomar mot personer med

psykisk sjukdom. Det de fann i studierna av Anderson (2003) och Mirnezami et al. (2016) var till

exempel att media bibehåller och återspeglar personer med psykiskt sjukdom som oberäkneliga,

farliga och allmänt väldigt annorlunda. Då detta är ett problem på samhällsnivå, så måste arbetet

mot stigmatisering och fördomar inte bara bemötas på individnivå, utan kommuner och landsting

måste synliggöra denna problematik och uppmuntra till en dialog kring detta problem. Författarna

tror att detta även påverkar sjukvårdspersonalen och deras tankar om personer med psykisk

sjukdom. Några av sjuksköterskorna i studien var dock medvetna om att de hade fördomar och inte

var så fördomsfria som de skulle vilja vara. Det kan återkopplas till vad Anderson (2003) och

Mirnezami et al. (2016) fann i sina studier; att personer med högre utbildning har en allmänt mer

positiv attityd till personer med psykisk sjukdom. Travelbee (2007) har i sin teori beskrivit

fördomar och att de alltid förekommer, såväl från personalen som patienten. För att kunna se

patienten som en unik individ är det viktigt att vara medveten om dessa stereotyper eller fördomar.

Även i värdegrunden skriven av Svensk sjuksköterskeförening (2010) framkommer det att man som

sjuksköterska har ansvar över att vården är på personnivå och individuellt anpassad, då alla

patienter är unika och har unika förutsättningar. Travelbee (2003) beskriver vidare att om

sjuksköterskan inte är medveten om dessa stereotyper, så kommer det att påverka kommunikationen

med patienten och omvårdnaden blir lidande. Även Aranti et al (2009) har funnit i sin studie att

fördomar finns såväl i samhället som hos vårdpersonal. En intressant reflektion från en av studiens

informanter var att sjukvården på egen hand upprätthåller stigmatiseringen utav psykiatrin och

patienter med psykisk sjukdom, genom att på en organisatorisk nivå dela in sjukvården i somatik

och psykiatri. Det är en god observation och en viktig del att diskutera inom sjukvården för att

medvetandegöra hur stigmatisering fungerar. Även om uppdelning är på en organisatorisk nivå
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skapar det säkerligen "vi mot dom" känslor som omedvetet upprätthåller fördomar mot olika

patientgrupper. Att för en patient som söker hjälp, oavsett för en psykisk sjukdom eller en somatisk

sjukdom, kunna känna att de söker sjukvård och inte somatisk  eller psykiatrisk vård, skulle nog

även ge patienten en ökad känsla av inkludering och att bli tagen på allvar. Van Nieuwenhuizen et

al. (2013) fann i sin studie att patienters psykiska diagnos distraherar vårdpersonalen från det

patienten egentligen sökt vård för och att patienten på så vis blir stigmatiserad. Travelbee (2003)

betonar att man som sjuksköterska ska se till patientens upplevda problem och inte till dennes

diagnos.

De psykiska sjukdomar som omnämndes mest i studiens resultat var patienter med bipolär sjukdom,

substansberoende och emotionell instabil personlighetsstörning. Sjuksköterskorna upplevde att

patienter med dessa sjukdomar var svåra att kommunicera med och att de ibland var hotfulla eller

gjorde utspel för att få uppmärksamhet. I studien av Björkman et al. (2008) fann de att en av de

mest stigmatiserade psykiska sjukdomarna var just drogberoende, men att de patienter

sjuksköterskorna i den studien ansåg var svårast att kommunicera med var patienter med demens,

schizofreni och svåra depressioner. Giandinoto och Edward (2015) har i sin studie funnit att

patienter med psykisk sjukdom betraktades som krävande och svåra att prata med vilket gjorde att

de påverkade vårdpersonalens attityd.

I studien nämner sjuksköterskorna även att de upplever patienter med emotionellt instabil

personlighetsstörning som manipulativa. Sjuksköterskorna i studien av Plant och White (2013)

anser allmänt att patienter med psykisk sjukdom är manipulativa och utnyttjar systemet.

Sjuksköterskorna i föreliggande studie påtalade även att de kände en frustration inför dessa

patienter, då de upplevde att de sällan hjälpte dem och upplevde att de misslyckats med vården.

Även sjuksköterskor i studien av Conlon och O'Tuathail (2012) upplevde dessa patienter som

manipulativa. Detta uppfattar författarna som en fördom eftersom patienter med självskadebeteende

ofta inte vet hur de ska kunna uttrycka sina känslor på annat vis och gör omedvetet det som kan

betraktas som manipulativt. Travelbee (2003) menar i sin teori att sjuksköterskan alltid försöker

hjälpa patienten, men att hon eller han kanske inte alltid lyckas. Sjuksköterskan ska enligt

Travelbees teori hjälpa patienten att hålla fast vid hoppet och undvika hopplöshet, vilket uppnås

genom att sjuksköterskan är villig till att hjälpa patienten, samt är tillgänglig och behjälplig. Även

vid denna patientgrupp är det viktigt att komma ihåg det som Travelbee betonar i sin teori; att alla

patienter är individer och unika.
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Tid och miljö

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskor på akutmottagningen upplevde tidsbrist som

frustrerande, speciellt vid vård av patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna i studien var

medvetna om att, för att ge en god och trygg vård till dessa patienter så behövde de mer tid. Även

Giandinoto och Edward (2015), Hopkins (2002), Innes et al. (2013) och Van Nieuwenhuizen et al.

(2013) har funnit i sina studier att sjuksköterskorna upplever tidsbrist som en bidragande faktor till

sämre omvårdnad av patienter med psykisk sjukdom.

I studiens resultat framkom att miljön på akutmottagningarna inte var optimal för patienter med

psykisk sjukdom då den ofta var stökig och rörigt. Sjuksköterskorna försökte ge en så god vård som

möjligt, men på grund utav miljön och tid så försämrades omvårdnaden. Enligt Broadbent et al.

(2014), Giandinoto och Edward (2015), Innes et al. (2013) och Van Niewenhuizen et al. (2013) har

funnit att sjuksköterskor upplevde att miljön på somatiska avdelningar och på somatiska

akutmottagningar var ett hinder vid vårdandet av psykiskt sjuka patienter. Miljön hade dålig

inverkan på patienternas mående och beteende. Broadbent et al. (2014) beskriver i sin studie att på

grund av den stökiga miljön på akutmottagningarna, är det inte en optimal miljö för patienter över

lag och den skapar oro och stress hos patienter med psykisk sjukdom. Innes et al. (2013) och

Giandinoto och Edward (2015) har i sina studier även funnit att personalbrist eller resursbrist är

faktorer som försämrar miljön och omvårdnaden av patienter med psykisk sjukdom. Detta visade

även resultatet i föreliggande studie. Något som författarna uppfattat är att brist på tid och resurser

är kopplat till ökade känslor av frustration och hopplöshet, när sjuksköterskorna upplever att tiden

inte räcker till för att möta en patient med psykisk sjukdom och ge hen den vård och kontakt som

behövs.

Bemötande och empati

Studiens resultat visade att sjuksköterskor på somatiska akutmottagningar uttryckte att det var svårt

att finna den där extra tiden för att ge ett bra bemötande till patienter med psykisk sjukdom.

Sjuksköterskorna uttryckte dock att möta patienterna med värdighet och att vara en medmänniska

var viktigt trots denna tidsbrist. Sjuksköterskorna upplevde, att då de fann tid för patienterna med

psykisk sjukdom, kunde de visa empati och möta dem med värdighet, dock gjordes detta ibland för

att göra själva omvårdnaden så smidig som möjlig och inte för patientens välmående. Författarna

undrar utifrån detta var gränsen går mellan empati för patienten och en egoism för att underlätta sin

egen arbetssituation och är detta ett etiskt beteende? Målet är fortfarande att säkerställa att patienten

får den vård som sjukvården har bedömt att hen behöver, oavsett sjuksköterskans inställning till
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detta. Att medvetet utnyttja sin empatiska förmåga och möta patienten med värdighet för att i första

hand underlätta vården, är det etiskt försvarbart? Travelbee (2007) beskriver i sin teori, att för att en

god vård ska förekomma så behöver sjuksköterskan skapa en bra relation och skapa en

mellanmänsklig kontakt genom empati och sympati till patienten. Enligt ICN:s etiska kod för

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ska man bemöta alla patienter med värdighet

och omvårdnaden ska ges respektfullt och med medkänsla oberoende av funktionsnedsättning eller

sjukdom.

I studien uttryckte sjuksköterskorna att deras uppgift var att endast återställa och vårda det

somatiska bekymret, vilket lett till att de fått kritik från patienter som upplevt det som dåligt

bemötande. I studien av Arvaniti et al. (2009) ansåg 30,7% av sjuksköterskorna att det inte ingick i

deras arbetsbeskrivning att vårda patienter med psykisk sjukdom. Enligt Travelbee (2003) ingår det

dock i den professionella sjuksköterskans roll att handskas med såväl fysiska som psykiska problem

som har inverkan på patientens välmående. Sjuksköterskan har även ansvar för att vara

uppmärksam på såväl fysiska som psykiska besvär och vara villig att lyssna och vara behjälplig då

patienten pratar om eller uttrycker ångest och rädsla.

I den föreliggande studien framkom det att tydlig kommunikation var en faktor som behövdes för

god omvårdnad av patienter med psykisk sjukdom. Här är det viktigt att komma ihåg det som

beskrivs i värdegrunden för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2010), att alla patienter

har rätt till lämplig vård och rätten till att bli vårdade som unika individer. Det är viktigt att ha i

åtanke, det som Socialstyrelsen (2014) konstaterar; patienter med psykisk sjukdom är ofta i behov

av mer stöd och mer information än patienter utan psykisk sjukdom. Jones et al. (2008) konstaterar

även i sin studie att patienter med psykisk sjukdom ofta får sämre vård och detta kan bero på

bristande kommunikation som i sin tur kan bero på kunskapsbrist, personalens attityder med mera.

Kunskapsbrist och utbildning

Nästan samtliga sjuksköterskor i studien upplevde en kunskapsbrist vid vårdandet av patienter med

psykisk sjukdom och ville ha mer utbildning om detta. Även i studierna av Giandinoto och Edward

(2015), Innes et al. (2013), Plant och White (2013), Poggenpoel et al. (2011), Reed och Fitzgerald

(2005) och Van Nieuwenhuizen et al. (2013) framkom det att sjuksköterskor inom somatisk vård

och på somatiska akutmottagningar upplever kunskapsbrist. Enligt ICN:s etiska kod för

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) är sjuksköterskan själv ansvarig för att

upprätthålla och förnya sin yrkeskompetens. Författarna upplever dock att för att sjuksköterskan ska
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kunna förnya sin yrkeskompetens och bredda sin kunskap, så måste arbetsgivaren ta ett ansvar och

möjliggöra för tid till studier och uppmuntra till att detta genomförs. Men finns det möjlighet att

utbilda all personal i allt? Utbildningsdagar är i alla verksamheter i första hand fokuserade på det

som ingår i verksamhetens uppdrag och detta måste upprätthållas. Författarna är positiva till att

sjuksköterskor inom akutsjukvården får en djupare utbildning inom psykiska sjukdomar, men en

reflektion som är viktigt att bära med sig är hur mycket utbildning kan man ge och hur höga

kunskapskrav kan man ställa på en enskild sjuksköterska. I studien framkom även en önskan om

bättre samarbete mellan psykiatriska avdelningarna och somatiska akutmottagningarna. Det skulle

kunna leda till kortare väntetider för patienterna och en bättre förståelse för respektive verksamhet.

Det är kanske inom ramen för tätare samarbete som fokus ska ligga och inte bara på mer utbildning

till befintlig personal. Ett mer utarbetat samarbete mellan somatik och psykiatri skulle kunna

innebära konsulterande specialistsjuksköterskor som bidrar med avancerad omvårdnadskunskap för

enskilda patienter, något som även skulle lägga ett tydligare fokus på personcentrerad vård. Ett

bättre samarbete skulle även kunna innebära att arbetsgivaren ger ökad möjlighet till hospitering

inom olika verksamheter för att möjliggöra ökad kunskap och förståelse för hur andra verksamheter

fungerar. Gemensamma utbildningsdagar utifrån erfarenhet och upplevelser med

diskussionsgrupper med sjuksköterskor som har olika yrkesmässig erfarenhet skulle säkerligen

bidra med en ökad förståelse och fördjupning av sjuksköterskors kunskap.

I studien upplevde sjuksköterskorna ibland att de inte visste syftet med varför patienten med

psykisk sjukdom sökte sig till akutmottagningen. Samma fråga framkom i studien av Plant och

White (2013) där sjuksköterskorna kände sig osäkra på varför dessa patienter sökte sig till

akutmottagningen och de upplevde ofta att de var svåra att hjälpa. Även Poggenpoel et al. (2011)

fann i sin studie att sjuksköterskorna inte förstod patienternas egentliga problem. I Travelbees

(2003) teori beskriver hon att den professionella sjuksköterskan alltid försöker hjälpa patienten och

det är dennes ansvar att ge den hjälp patienten ber om. Om sjuksköterskan inte vet eller förstår vad

patienten vill, måste hon eller han på ett bra sätt fråga patienten om dennes behov av omvårdnad.

Om sjuksköterskan inte lyckas hjälpa patienten ska sjuksköterskan försöka ge tröst och hopp. I

värdegrunden (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) framkommer att allt lidande hos patienten inte

kan lindras. Men det lidande som är möjligt att lindra ska sjuksköterskan lindra, vilket görs genom

att sjuksköterskan är tillgänglig och närvarande.

Ansvar
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Studiens resultat redovisar att sjuksköterskorna kände ett stort ansvar över sin egen, kollegors och

framförallt patienternas säkerhet. Detta upplevdes oftast vid vård av drogpåverkade patienter och

patienter med självskadebeteende eller suicidrisk. Den öppna miljön på akutmottagningarna bidrog

till ett ökat säkerhetsmedvetande hos sjuksköterskorna som var ansvariga för samtliga patienters

vård på mottagningarna. Socialstyrelsen (2011) betonar också att sjuksköterskan även är ansvarig

över att göra snabba och korrekta bedömningar, speciellt inom akutsjukvården. Giandinoto och

Edward (2015) belyser att sjuksköterskor har en vilja och ett ansvar att vårda patienter med psykisk

sjukdom effektivt men att det försvåras på grund utav kunskapsbrist. Även i studien av Hopkins

(2002) framkommer det att sjuksköterskor känner ett stort ansvar just för patienter med

självskadebeteende, att det är sjuksköterskans ansvar att patienten inte åsamkar sig ytterligare

skador och ansvar för patientens hela säkerhet. En fråga som kan ställas är, till vilken kostnad

lägger sjuksköterskan sitt fokus på ansvar för säkerheten? En viktig reflektion kring detta är vad

som prioriteras ned när sjuksköterskan behöver fokusera på säkerheten istället för patienten, något

som författarna upplever viktigt att genomföra studier om.

Metoddiskussion

Fokus vid tematisk analys ligger på om teman fångar upp något viktigt i förhållande till studiens

frågeställning (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). Detta gjorde att tematisk analys passade väl

för studiens syfte, att belysa hur sjuksköterskor på en akutmottagning upplever att det är att vårda

patienter med psykisk sjukdom. Författarna hade ämnat att fånga upp sjuksköterskornas, för

studiens syfte, betydelsefulla reflektioner och känslor för att kunna ge en ökad förståelse för

svårigheter som kan uppstå när psykiatri möter somatik. För denna målsättning passade tematisk

analys mycket väl, då styrkan i denna form av analys är att den möjliggör såväl en analys där man

rapporterar mönster, men även går djupare i analysen och till viss del tolkar olika aspekter av den

insamlade datan (Braun och Clarke, 2006). Då författarna har ämnat att följa Braun och Clarkes

(2006) beskrivning av den tematiska analysprocessen så har det inneburit att vissa tolkningar av

data gjordes under resultatdelen. Braun och Clarke (2006) förordar att resultat och diskussion skrivs

som en sammanhängande text, men då detta är ett examensarbete har författarna varit styrda av

mallen för examensarbete vid Uppsala Universitet och ej kunnat följa den processen helt och hållet. 

Författarna hade goda förkunskaper om psykiska sjukdomar och studerade tillgänglig forskning

kring vård av patienter med psykisk sjukdom inom akutsjukvården för att bredda sina kunskaper.

Att använda sig av en intervjuguide upplevde författarna som positivt och den utformades i samråd

med handledare och examinator, i samband med examination av projektplanen. Att tidsåtgången för
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att göra testintervjuer inför studiens datainsamling upplevdes som värdefullt och en av de två

testintervjuernas data inkluderades i studien.

Urvalet av informanter följde studiens syfte och den stora bredden på olika lång yrkeserfarenhet

inom akutsjukvård upplevdes som mycket positiv för kvalitén på den insamlade datan. I studien

ingick nio sjuksköterskor, där målet var att nå ett deltagande om tio. Då den nionde intervjun var

avslutad och en genomgång av den insamlade datamängden var omfattande och varierad, ansågs

data uppnått tillräcklig mättnad. Tider för intervjuerna hade bokats in med hjälp av teamledare eller

chefer för att den akuta verksamheten inte skulle störas, detta möjliggjorde att informanterna inte

behövde känna sig stressade och kunde genomföra intervjuerna i lugn och ro. Två av intervjuerna

upplevde störande moment. Det tycktes inte som att dessa störningsmoment påverkade

informanternas förmåga att prata om sina erfarenheter. Författarna var uppmärksamma under

intervjuernas gång och ställde följdfrågor utifrån vad informanterna svarade kring upplevelsen av

att vårda patienter med psykisk sjukdom.

Då författarna har eftersträvat en stark trovärdighet i sitt resultat har analysprocessen genomförts

och beskrivits så tydligt som möjligt, intervjuerna genomförts med öppna frågor och valet av metod

har gjorts utifrån lämplighet mot studiens syfte. Genom en tydlig beskrivning av

forskningsprocessen kan läsaren göra en bedömning om resultaten är överförbara till andra

kontexter. För en ökad tillförlitlighet, läste båda författarna all data på var och en för sig i första

fasen av analysen och valde självständigt ut data som bedömdes väsentligt för studien innan den

gemensamma bearbetningen påbörjades (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013).  

Slutsats

Studiens resultat visar att sjuksköterskor på akutmottagningar stod inför många utmaningar och

vården av patienter med psykisk sjukdom försvåras på grund utav flera faktorer. Dessa faktorer var

kunskapsbrist, tidsbrist, stress, fördomar, ansvar  samt vårdmiljön. Känslor som sjuksköterskorna

ofta upplevde vid vårdandet av patienter med psykisk sjukdom var frustration och hopplöshet. Det

finns en önskan bland sjuksköterskorna om mer utbildning och bättre samarbete mellan den

somatiska och den psykiatriska vården. 
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beräknas intervjun ta cirka 20 till 40 minuter och den kommer att spelas in med diktafon.
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Steg 2, de 47 ursprungliga koderna.

 Självskada – återkommande
 Frustration
 Tid
 Stress
 Samtal
 Hör inte hemma på akuten
 Uppgivenhet
 Inte anpassa sig
 Fördomar
 Stigmatisering
 Symtom
 Tas på allvar
 Kunskapsbrist
 Utbildning
 Manipulativa
 Medmänskliga
 Väcka känslor
 Sorgligt
 Andra krav/behov
 Skärmar av sig/avtrubbad
 Svåra
 Hopplöshet
 Bemötande från patienten
 Behandla det akuta

 Osäkerhet
 Insikt
 Somatisk fokus
 Tvång
 Samarbete
 Trygghet
 Misstänksamhet
 Miljö
 Egna rum
 Öppna ytor
 Säkerhet
 Bemötande
 Professionallitet
 Förbättring
 Intresse
 Lika värde
 Information
 Makt
 Lidande
 Hopp
 Sympati
 Empati
 Skapa relation
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Steg 3, den första tematiska kartan. 

Intresse
Skapa relation

Empati
Trygghet

Medmänskliga
Hopplöshet
Frustration

Känslor
Sorgligt

Proffesionallitet
Lika värde
Osäkerhet

Insikt
Makt

Kunskapsbrist
Hopp

Fördomar
Ta patienten på allvar

Bemötande
Bemötande från patienten

Inte anpassa sig
Svåra

Avtrubbad

Miljö
Säkerhet

Tid
Stress
Tvång

Förbättring
Utbildning
Samarbete

Diagnos
Symtom

Manipulativa
Andra behov
Information

Lidande

Behandla det akuta
Somatisk fokus

Hör inte hemma på akuten
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Steg 4, den tredje tematiska kartan. 

UPPLEVELSE
Känslor

Osäkerhet
Avtrubbad
Fördomar

Svåra

SJUKSKÖTERSKANS 
PROFESSIONELLA ROLL

Lika värde
Insikt
Makt

Kunskapsbrist
Hopp

Fördomar
Ta patienten på allvar

Bemötande
Bemötande från patienten

Inte anpassa sig
Svåra

Avtrubbad
Empati

Förmedla trygghet
Förmedla hopp

Behandla det akuta
Somatisk fokus

Utbildning
Samarbete 

AKUTMOTTAGNINGEN
Miljö

Säkerhet
Tid

Stress

PATIENTEN
Diagnos
Symtom

Andra behov
Lidande



Bilaga 6

Steg 5, slutgiltig tematisk karta med slutgiltiga namn på teman och underteman.

DEN KÄNNANDE

SJUKSKÖTERSKAN

Känslor

Fördomar

Tid och miljö

DEN PROFESSIONELLA

SJUKSKÖTERSKAN

Bemötande och empati

Kunskapsbrist och utbildning

Ansvar


