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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i den somatiska vården innebär främst att möta patienter 

som har fysisk ohälsa, men även patienter med psykisk ohälsa som söker vård. Många 

sjuksköterskor inom den somatiska vården känner osäkerhet i mötet med patienter med psykisk 

ohälsa och upplever att de varken har utbildning eller erfarenhet hur dessa patienter ska bemötas.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors attityder, känslor och upplevelser i 

mötet med patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård samt synliggöra vilka faktorer som 

påverkar sjuksköterskan i mötet med dessa patienter. 

Metod: Undersökningsmetoden var en systematisk litteraturstudie. Tio kvalitativa studier 

analyserades och sammanställdes.  

Resultat: I resultatet framkom två teman. Det första temat var negativa och positiva attityder, 

känslor och upplevelser hos sjuksköterskorna i mötet med patienter med psykisk ohälsa. De 

negativa handlade i många fall om frustration, misstro och osäkerhet medan de positiva handlade 

om ett ansvarstagande och positivt synsätt i mötet med patienterna. Det andra temat handlade om 

faktorer som påverkade sjuksköterskorna. De faktorer som påverkade var kunskap och utbildning, 

tid och organisation samt vårdmiljö och samarbete.  

Slutsats: Sjuksköterskor i den somatiska vården har flera negativa men även positiva attityder, 

känslor och upplevelser i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Ökad utbildning och kunskap 

leder till mindre negativa attityder, känslor och upplevelser samt ökar tryggheten hos 

sjuksköterskorna. Även tid, organisation, vårdmiljö och samarbete är faktorer som påverkar 

sjuksköterskorna och behöver ses över och utvecklas. 

Nyckelord 

Upplevelser, attityder, sjuksköterskor, psykisk ohälsa. 

 

 

 

 

 



2 

 

ABSTRACT 

Background: Working as a nurse in somatic care means primarily to meet patients who have 

physical illness, but also patients with mental illness who seek care. Many nurses in somatic care 

feel insecure in the meeting with mental ill patients and feel that they neither have the training or 

experience how these patients should be treated.  

Objective: The purpose of this study was to investigate nurses' attitudes, feelings and experiences 

in the meeting with mental ill patients in somatic care and show which factors affect the nurse in the 

meeting with these patients.   

Method: The survey method was a systematic literature review. Ten qualitative studies were 

analyzed and summarized.  

Result: The result revealed two themes. The first theme was negative and positive attitudes, 

feelings and experiences among nurses in meeting patients with mental illness. The negative was in 

many cases about frustration, disbelief and uncertainty while the positive was about a responsible 

and positive approach in the meeting with the patients. The second theme was about the factors 

affecting nurses. The factors that affected were knowledge and training, time and organization, and 

healthcare environment and cooperation.   

Conclusion: Nurses in somatic care has several negative but also positive attitudes, feelings and 

experiences in the meeting with patients with mental illness. Increased education and knowledge 

leads to less negative attitudes, feelings and experiences and increase security among the nurses. 

Even time, organization, healthcare environment and cooperation are factors that affect the nurses 

and should be reviewed and developed. 

Keyword 

Experiences, attitudes, nurses, mental illness 
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1 BAKGRUND 

1.1 Psykisk hälsa och ohälsa  

World Health Organisation (WHO, 1948) har en klar definition av hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 

funktionshinder (WHO, 1948). En del av hälsobegreppet är psykisk hälsa och enligt WHO (2001) 

innebär det människans möjligheter att ta tillvara sina egna resurser och skapa utrymme för sig 

själv. Det handlar om att vara delaktig, göra sitt till samhället och att kunna möta livets svårigheter. 

Som jämförelse till psykisk hälsa är psykisk ohälsa ett begrepp som det inte finns någon klar 

definition på. Det är ofta en flytande gräns mellan symtom orsakade av vardagens påfrestningar och 

psykiska sjukdomstillstånd enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2016). Exempel på 

symtom vid psykisk ohälsa är huvudvärk, ängslan, oro eller ångest, trötthet, stress, sömnbesvär, 

nedsatt psykiskt välbefinnande, självmordstankar och självmordsförsök (Folkhälsomyndigheten, 

2015a). Psykiska sjukdomstillstånd är diagnoser som till exempel schizofreni, bipolär sjukdom, 

panikångest och andra former av psykiska störningar som psykoser eller tvångssyndrom (Psykiska-

sjukdomar, 2016). 

Psykisk ohälsa kan delas upp i tre grupper enligt SKL (2016). Den första gruppen tillhör människor 

som upplever psykisk ohälsa men inte har någon psykiatrisk diagnos. Den andra gruppen tillhör de 

som har psykiatrisk diagnos eller en samsjuklighet det vill säga flera diagnoser men ingen 

nedsättning i den psykiska funktionen. Den tredje gruppen tillhör de människor som har psykiatrisk 

diagnos eller flera diagnoser med en samsjuklighet vilket orsakar en nedsättning i den psykiska 

funktionen. Utifrån denna indelning så betyder det inte alltid att personer med psykisk ohälsa har en 

psykiatrisk diagnos och att människor med psykiatrisk diagnos inte alltid har en psykisk 

funktionsnedsättning (SKL, 2016). Kvinnors psykiska ohälsa visar sig oftare som ångestsyndrom 

och depression, och de har större tendens till självskadebeteende medan män i högre grad drabbas 

av problem relaterade till alkohol och droger samt begår självmord i större utsträckning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

1.2 Psykisk ohälsa i samhället 

WHO (2016) konstaterar att en av de främsta orsakerna till sjukdom och funktionsnedsättning i 

världen är psykisk ohälsa. Förekomsten är i stort sett lika oavsett om landet är ett hög- eller 

låginkomstland och oberoende av människors ålder, kön och sociala status (WHO, 2016). Enlig 

Folkhälsomyndigheten (2015b) framkommer det i folkhälsoenkäten att psykisk ohälsa är betydligt 

vanligare hos kvinnor än hos män.  
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Folkhälsomyndigheten (2015b) har jämfört det psykiska välbefinnandet i Sverige de senast tio åren 

och det framkommer att den  psykiska hälsan har förbättrats. Enligt folkhälsoenkäten år 2015 har 

cirka 20 procent av kvinnorna och 13 procent av männen nedsatt psykiskt välbefinnande. Det 

framgår dock att yngre människor i åldersgruppen 16 till 29 år mår betydligt sämre psykiskt än 

övriga (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Specialistvård i psykiatri ges till cirka tre procent av den 

vuxna befolkningen varje år, medan större delen av människor med psykisk ohälsa får vård och 

behandling i primärvården. Det är dock svårt att få en bra bild på omfattningen av vården avseende 

denna patientgrupp på grund av bristfällig registrering och uteblivna formella diagnoser 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

1.3 Samsjuklighet 

Socialstyrelsens (2010) undersökning visar att människor med psykisk ohälsa ofta också har dålig 

fysisk hälsa och många gånger avlider på grund av fysisk sjukdom. Samsjukligheten det vill säga att 

lida av två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt ses vara förklaringen till det ökade behovet av 

somatisk vård hos patienter med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2014). Många av dessa fysiska 

sjukdomar kan förbyggas om de uppmärksammas i tid. Exempelvis är dödligheten inom 28 dagar 

efter stroke eller hjärtinfarkt högre bland personer med en samtidig psykiatrisk diagnos än för dem 

utan. En förbättrad överlevnad kan ses i befolkningen totalt efter hjärtinfarkt och stroke de senaste 

fem åren, men inte hos personer med en samtidig psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 2010). 

Människor som lider av psykisk ohälsa har i större utsträckning än andra sämre levnadsvanor vilket 

leder till att hälsan påverkas. Exempel på bidragande faktorer är rökning, missbruk, sämre matvanor 

och minder fysisk aktivitet (Socialstyrelsen 2014). Flera studier beskriver ett samband mellan fysisk 

och psykisk samsjuklighet (Zolnierek, 2009; van der Kluit, Gossen & Leeuw, 2013). Det är vanligt 

att när människor har problem med missbruk så lider de oftare av psykisk ohälsa det vill säga 

samsjuklighet (Kunskapsguiden, 2016). Socialstyrelsen (2014) ställer krav på att vårdpersonalen 

ska ha en helhetssyn, detta för att även patienter med psykisk ohälsa ska få ta del av den positiva 

kurvan i den somatiska vården av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.  

1.4 Attityder, diskriminering och stigma mot människor med psykisk ohälsa 

Enligt WHO (2015) så står vi inför ett stort globalt problem rörande den psykiska ohälsan. Över 

hela världen upplever människor med psykisk ohälsa dåligt bemötande och kränkningar. En del 

länder har inte fungerande sjukvård som kan ta hand om människor med psykisk ohälsa. 
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Konsekvenserna blir att människor med psykisk ohälsa stöts ut från samhällena och inte får samma 

möjligheter som andra människor.  

Stigma och diskriminering plågar en del människor med psykisk ohälsa genom hela livet och är ett 

av de största hindren för ett fullständigt och tillfredställande liv enligt Canadian Mental Health 

Association (CMHA, 2016). Stigma är en persons identitetsmärkning som beror på till exempel 

hudfärg, etniskt ursprung, nationalitet, sexuell läggning eller handikapp, inklusive psykisk störning. 

Stigmatisering förklaras som en avvikande negativ stereotyp av en människa. Diskriminering är 

däremot ett beteende och en orättvis behandling som människor utsätts för på grund av denna 

negativa stereotyp (CMHA, 2016). Attityd är ett begrepp som innebär en inställning till något eller 

ett förhållningssätt. En attityd kan vara kritisk, vetenskaplig, accepterande, abstrakt och konkret 

(Egidius, 2008). 

I en studie (Ineland, Jacobsson, Renberg Salander & Sjölander, 2008) tillfrågas studiedeltagarna om 

deras syn på psykisk ohälsa. Studien visar att 90 procent av de som svarat tycker att psykisk 

sjukdom är mer negativt att få än en fysisk sjukdom. Det framkommer också att cirka hälften av de 

som svarat förknippar psykisk störning med att begå våldshandlingar. Studien visar också att 88 

procent av de tillfrågade skulle rekommendera andra att söka hjälp om de drabbas av psykisk ohälsa 

medan bara 26 procent skulle söka hjälp själv om de mår psykiskt dåligt. Vid jämförelse med en 

liknande studie som gjordes år 1976 visar det sig att den negativa bilden ökat i samhället (Ineland 

et., al, 2008). En bidragande faktor till den negativa attityden gentemot patienter med psykisk 

ohälsa kan vara medias beskrivning av denna grupp. Narin, Coverdale och Clasasen (2001) 

rapporterar att medias bild ofta är negativ och överdriven. Beskrivningar som oförutsägbara och 

farliga människor är vanligt förekommande. 

1.5 Patienter med psykisk ohälsa  

I en studie av Wahl (1999) framkommer det att människor som lider av psykisk ohälsa är oroliga 

för att andra människor i samhället ska få information om deras psykiska sjukdom. De försöker ofta 

dölja sin sjukdom för att inte få ett dåligt bemötande. Många i studien beskriver också att 

självkänslan har minskat på grund av att de blivit dåligt bemötta. 

I en studie av MacCabe och Leas (2008) fick patienter med psykisk ohälsa beskriva deras syn på 

den somatiska vården, i det här fallet primärvården. Där beskriver patienterna att deras fysiska 

besvär inte tas på allvar, att det inte finns möjligheter eller tid att ställa frågor och få sin fysiska 

http://abstrakt/
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sjukdom förklarad. Barbo, DePadilla, MacCarty, von Esenwein, Druss, & Sterk (2011) har också 

undersökt vad patienter med psykisk ohälsa har för upplevelser av att söka somatisk vård. 

Patienterna upplever att personalen är dömande och respektlösa. Patienterna känner sig 

diskriminerade och upplever att de får ett dåligt bemötande. Flera studier visar att många patienter 

med psykisk ohälsa upplever att när de söker vård för fysiska besvär så överskuggas dessa av deras 

psykiska åkomma (Barbo et. al., 2011; MacCabe & Leas, 2008; Clarke, Dusome & Hughes 2007). 

Det framkommer att patienterna upplever att de inte får specialistvård för deras fysiska besvär i den 

utsträckning de behöver (MacCabe & Leas, 2008).  

Clarke och medarbetare (2007) har undersökt patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelser av 

att söka vård på en akutmottagning. Deltagarna i studien upplever sig lågt prioriterade, att de inte är 

tillräckligt sjuka och att deras psykiska ohälsa inte är värd någon uppmärksamhet. Patienterna 

förespråkar att personalen ska öka sin medvetenhet och sensitivitet om psykisk ohälsa. De önskar 

också att personalen ska få mer utbildning om psykisk ohälsa. Enligt MacCabe och Leas (2008) 

beskriver många patienter att det är viktigt att sjuksköterskorna har en helhetssyn vilket innebär att 

se både den fysiska och psykiska ohälsan. 

1.6 Sjuksköterskans roll 

Det finns mycket som styr hur sjuksköterskan ska arbeta inom vården och många krav ställs på 

sjuksköterskan i mötet med patienten. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska 

sjuksköterskan ta hänsyn till patientens grundläggande och speciella vårdbehov såväl fysiska, 

psykiska, sociala, kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska även synliggöra och bemöta patientens 

upplevelse av sin sjukdom och sitt lidande. Patientlagen (SFS 2014:821) belyser att hälso- och 

sjukvården ska lyfta fram och synliggöra patientens ställning samt stärka patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Respekt ska visas för människors lika värde och den enskilda 

människans värdighet.  

International Council of Nurses (ICN, 2012) har utarbetat en etisk kod där sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden beskrivs. ICN:s etiska kod ska vägleda till ett gemensamt 

förhållningssätt för alla världens sjuksköterskor oavsett landets lagar. Koden handlar om att ta 

ställning för människors rättigheter och bygger på fyra grundstenar vilka är, att bidra till hälsa, 

förhindra sjukdom, återställa hälsa och minska lidande. Behovet av omvårdnad är 

världsövergripande. Alla ska bli bemötta med värdighet och respekt (ICN, 2012).  
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1.7 Sjuksköterskor i den somatiska vården  

I en studie (Mesidor, Gidugu, Rogers, Kash-MacDonald & Boardman, 2011) framkommer att 

sjuksköterskorna i somatisk vård, i det här fallet primärvården, har många arbetsuppgifter som 

innefattar flera dimensioner. Tidsbrist och dålig bemanning är något som framkommer vilket leder 

till att det är svårt att hinna med att möta både den psykiska och fysiska ohälsan hos patienterna. En 

studie (Clark, Parker & Gould, 2005) bland sjuksköterskor inom somatisk vård och deras 

upplevelse av att möta patienter med psykisk ohälsa, visar att 70 procent upplever att de har för lite 

kunskaper i att vårda patienter med psykisk ohälsa. Nästan 30 procent uppger dessutom att de aldrig 

fått någon som helst utbildning eller handledning vad gäller psykisk sjukdom och vård av patienter 

med psykisk ohälsa.  

I en studie av Rao, Mahadevappa, Pillay, Sessay, Abraham. & Luty (2009) som undersöker 

vårdpersonals attityder till patienter med psykisk ohälsa framkommer det att stigmat runt denna 

patientgrupp är stort och framförallt gentemot schizofreni men även mot patienter som har drog- 

eller alkoholberoende. En jämförande studie mellan sjuksköterskor i den somatiska vården och 

sjuksköterskor i den psykiatriska vården gjordes av Björkman, Angelman och Jönsson (2008). 

Studien visar att de sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården har mer negativa 

attityder mot patienter med psykisk ohälsa med diagnoser som schizofreni och drogmissbruk. I en 

studie av Natan, Drori och Hochman (2015) görs en jämförelse mellan sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård och somatisk vård avseende stigma. Studien visar att sjuksköterskor inom somatisk 

vård tvivlar på att den psykiatriska omvårdnaden har någon effekt och har i allmänhet mer negativa 

attityder och stigma mot patienter med psykisk ohälsa. I en litteraturöversikt av Zolnierek (2009) 

framkommer att negativa attityder hos sjuksköterskor avseende patienter med psykisk ohälsa 

påverkar vården och kan leda till att patienter blir mer krävande och behöver ytterligare vård.  

I en äldre studie av Mavundla (2000) från Sydafrika beskriver sjuksköterskorna som arbetar på ett 

allmänsjukhus att de har ett dåligt självförtroende i mötet med patienter med psykisk ohälsa och de 

upplever att patienterna är på fel ställe. Sjuksköterskorna känner förvirring och osäkerhet när 

patienterna har både en fysisk och psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplever att de inte är effektiva 

i vården och att patienterna stör det normala arbetet då de många gånger kräver mycket 

övervakning. Sjuksköterskorna känner frustration och hopplöshet på grund av dålig uppbackning 

när patienterna blir våldsamma. Dålig bemanning, överbeläggning och tidspress gör att många 

sjuksköterskor upplever att omhändertagandet blir bristfälligt. Sjuksköterskorna beskriver att de 
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känner sig rädda och oroliga när de möter patienter med psykisk ohälsa på grund av brist på 

kunskap om psykisk ohälsa. Bland de sjuksköterskor som har fått utbildning framkommer en 

positiv upplevelse i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Utbildningen leder till ökat 

självförtroende för sjuksköterskorna i vården och de känner sig mer bekväm i sin profession 

(Mavundla, 2000).  

1.8 Peplau´s omvårdnadsteori  

Enligt Peplau (1991) är omvårdnad en målinriktad process och det krävs ett antal åtgärder för att 

uppnå hälsa. Omvårdnad beskrivs som en funktion, en mognande kraft och ett lärande instrument. 

Det är nödvändigt att som sjuksköterska ha självinsikt för att kontrollera den terapeutiska kontakten 

med patienten. Det finns fyra olika faser enligt Peplaus omvårdnadsteori, som är en 

interaktionsteori enligt vilken sjuksköterskan och patienten interagerar, samverkar eller ömsesidigt 

påverkar varandra i mötet. De fyra faserna delas in i orientering, identifiering, exploatering 

(utnyttjande) och upplösning. En framgångsrik process bygger på hur bra patienten klarar av 

faserna i Peplaus omvårdnadsteori. Inledningen av sjuksköterskans möte med patienten är särskilt 

viktigt då grunden läggs för vidare utveckling och mognad enligt Peplau.  

I den inledande orienteringsfasen börjar sjuksköterskan och patienten lära känna varandra. Den 

inställning sjuksköterskan har till att hjälpa andra har stor betydelse för resultatet av patientens 

mognad och utveckling av tillit. Patienten söker hjälp och får stöd av sjuksköterskan att känna igen, 

förstå sitt problem och omfattningen av vårdbehovet. Patienten behöver få hjälp att omfördela sin 

energi som kommer från spänning och oro av sin sjukdom, till att på ett meningsfullt sätt definiera, 

förstå och möta det nuvarande problemet (Peplau, 1991). 

Enligt Forchuk (1995) som har studerat och beskrivit Peplaus omvårdnadsteori, så kan patienten 

och sjuksköterskan ha vissa attityder eller förutfattade meningar innan de träffats och lärt känna 

varandra. Detta kan vara avgörande för den fortsatta omvårdnaden. En studie som Forchuk (1994) 

gjorde visar att förutfattade meningar om varandra ganska väl avspeglar sig i hur den terapeutiska 

relationen utvecklas mellan sjuksköterska och patient. Dessa första intryck är bestående under lång 

tid och förändras marginellt under det första halvåret av vårdtiden (Forchuk, 1994). Självinsikt 

handlar om att sjuksköterskan ska reflektera och vara observant på hur egna erfarenheter och 

känslor påverkar mötet med patienten (Forchuk, 1995). 
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1.9 Problemformulering 

Patienter med psykisk ohälsa är vanligt förekommande i sjukvården. Denna patientgrupp finns inte 

bara inom psykiatrisk utan även i somatisk vård. Patienter med psykisk ohälsa upplever att de inte 

tas på allvar när de söker hjälp inom den somatiska vården och sjuksköterskorna uppfattas som 

respektlösa och dömande. Patienterna upplever även brister i sjuksköterskors kunskaper om psykisk 

ohälsa. Sjuksköterskan har i sin profession en hel del krav på sig från Socialstyrelsen, patientlagen 

och ICNs etiska kod, hur patienten på bästa sätt ska bemötas och omhändertas. Vidare finns 

omvårdnadsteoretiska modeller till exempel enligt Peplau som framhåller sjuksköterskans viktiga 

roll i mötet med patienten. Sjuksköterskor inom den somatiska vården har största fokus på den 

fysiska åkomman och möjligen andra förutsättningar att möta patienter med psykisk ohälsa än de 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk vård. För att öka förståelsen för sjuksköterskor i den 

somatiska vården är det viktigt att undersöka vilka attityder, känslor och upplevelser som finns i 

mötet med patienter med psykisk ohälsa och vilka faktorer som spelar in i mötet. 

1.10 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors attityder, känslor och upplevelser i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård samt synliggöra vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskan i mötet med dessa patienter.  

1.11 Frågeställning 

Vilka attityder, känslor och upplevelser har sjuksköterskor som möter patienter med psykisk ohälsa 

i somatisk vård?  

Vilka faktorer påverkar sjuksköterskan i mötet med patienter med psykisk ohälsa i den somatiska 

vården?  
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2 METOD  

2.1 Design 

Undersökningsmetoden var en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats utifrån Forsberg 

och Wengström (2013). I litteraturstudien ingick kvalitativa studier för att kunna beskriva vilka 

attityder känslor och upplevelser som sjuksköterskorna hade.  

2.2 Sökstrategi 

För att skapa en bild av hur det valda ämnesområdet såg ut så gjordes sökningar i databaser för att 

se att det fanns ett underlag för studien. Vetenskapliga studier söktes i databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycInfo. Valet av databaser gjordes utifrån att de har vetenskapliga studier inom det valda 

området och det är databaser med hög trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). De sökord som 

användes var attityder hos sjuksköterskor, psykisk ohälsa/sjukdom och sjuksköterskans upplevelse. 

De engelska sökorden var experiences, attitudes, nurses och mental illness. Även sökordet kvalitativ 

eller engelska ordet qualitative lades till i syfte att hitta studier med kvalitativ design. Dessa ord 

eller snarlika användes i olika kombinationer, se tabell 1. Sökorden användes i kombination med 

varandra och testades i Svensk MeSH (Karolinska Institutet, 2016). Som boolesk sökteknik 

användes AND. Sökning av studier gjordes mellan januari-mars 2016 i databaserna. Antal träffar, 

se tabell 1. Rubriker som motsvarade syftet valdes ut. Även manuell sökning gjordes utifrån 

studiernas referenslistor. Därefter lästes abstract till studierna. De abstract som uppfyllde syftet och 

där studierna fanns fritt tillgängliga i fulltext valdes. Relevanta studier som uppfyllde syfte och 

kriterier lästes. 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle handla om sjuksköterskor, vara av god kvalitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011), kvalitativa, att de skulle uppfylla syfte, vara skrivna på 

engelska och inte vara äldre än 11 år samt tillgängliga i fulltext. Studier som inkluderades skulle 

också vara etiskt granskade. Verksamheter med fysisk ohälsa som huvudinriktning, såsom 

vårdcentraler, kirurg- och medicinavdelningar och akutmottagningar valdes att inkluderas. Valet 

gjordes med utgångspunkt från att dessa verksamheter som regel inte har sjuksköterskor med 

specialistkompetens i psykiatri.  

Exklusionskriterier var studier där unga och barn under 18 år förekom. Studier som exkluderades 

var verksamheter med sjuksköterskor som hade huvudsyfte att vårda patienter med psykisk ohälsa, 

till exempel psykiatriska avdelningar och öppen psykiatriska mottagningar.  



9 

 

Tabell 1. Resultat av sökning  

Databas Sökord Antal  träffar och 

lästa rubriker 

Antal lästa abstract Antal lästa studier Antal valda studier 

Cinahl Nurse attitude AND 

”mental illness” 

AND qualitative 

86  

 

12  

 

1  0 

 Nurse experiences 
AND ”mental 

illness” 

171  
 

16  
 

2  
 

2  

 Comorbid AND 
nurse attitude 

21  
 

4  
 

0  
 

0  

 Comorbid AND 
nurse experiences 

20  
 

1  
 

0  
 

0  

 Psychiatric patient 

AND nurse attitude 

AND qualitative 

212  

 

4  

 

0  

 

0  

 Psychiatric patient 

AND nurse 

experiences AND 
qualitative 

159  

 

4 

 

0  

 

0  

 “ Mental disorder” 

AND nurse attitude 

11  2  

 

0  

 

0  

 “ Mental disorder” 

AND nurse 
experiences 

7  

 

0  

 

0  

 

0  

 Stigma AND 

“mental illness” 

AND nurse 

86  

 

10  

 

1  

 

1 

PsycInfo Nurse attitude 

AND”mental 

illness” AND 
qualitative 

41  

 

15  

 

3  

 

1  

 Nurse experiences 

AND ”mental 

illness” 

210  

 

9  

 

2  

 

0  

 Comorbid AND 

nurse attitude 

21  

 

4  

 

0  

 

0  

 Comorbid AND 

nurse experiences 

15  

 

1  

 

0  

 

0  

 Psychiatric patient 

AND nurse attitude 
AND qualitative 

79  

 

2  0  

 

0  

 Psychiatric patient 

AND nurse 
experiences AND 

qualitative 

86  

 

2  0  

 

0  

 “ Mental disorder” 

AND nurse attitude 

12  

 

1  0  

 

0  

 “ Mental disorder” 
AND nurse 

experiences 

9  
 

0  0  0  

 Stigma AND 

“mental illness” 
AND nurse 

80  

 

4  

 

0  0  

PubMed Nurse attitude AND 

”mental illness” 
AND qualitative 

172  

 

12  2  

 

0  

 Nurse experiences 

AND ”mental 

illness” 

84  4  2  2  

 Comorbid AND  

nurse attitude 

25  4  1  1  



10 

 

 Comorbid AND 
nurse experiences 

10  1  0  
 

0  

 Psychiatric patient 

AND nurse attitude 

39  5  2  

 

1  

 Psychiatric patient 
AND nurse 

experiences 

19  3  0 
 

0  

 “ Mental disorder” 

AND nurse attitude 

28  2  0  

 

0  

 “ Mental disorder” 

AND nurse 

experiences 

8  0  0  

 

0  

 Stigma AND 
“mental illness” 

AND nurse 

62  6  1  1 

Manuell sökning    1  1*  

* Chapman & Martin (2013) 

 

2.3 Bearbetning och analys 

Studiernas resultat analyserades och granskades. De studier som svarade på syfte och frågeställning 

bedömdes därefter med hjälp av granskningsmall av Willman och medarbetare (2011), se bilaga 1, 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Valet av studier gjordes utifrån 

antal poäng (max 14 poäng) i granskningsmallen. Varje poäng motsvarade ett ja i frågeformuläret 

och nej/vet ej, gav inga poäng. De studier som hade medel (7-9 poäng) eller höga poäng (10-14 

poäng) fick ingå i studien. 

I föreliggande studie inkluderades tio kvalitativa studier. Redovisning av de valda studierna ses i 

Tabell 3. Studierna lästes vid upprepade tillfällen. Varje studies resultat analyserades och 

sammanfattades. Därefter jämfördes resultaten för att fastställa likheter och skillnader mellan 

studiernas resultat. De attityder, upplevelser och känslor samt faktorer som framkom markerades. 

Resultatet av detta granskades för att hitta likheter. De resultat som hade likheter delades in i olika 

kategorier. Därefter delades varje kategori in under gemensamma teman. Sedan sammanställdes 

resultaten i överliggande teman och underliggande kategorier (tabell 2).  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

De studier som valdes hade fått tillstånd av etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden 

gjorts. Alla studier som ingår i denna litteraturstudie har redovisats (Forsberg & Wengström, 2013). 

Vetenskapsrådet (2011) har gjort en sammanfattning av regler inom det forskningsetiska området. 

Dessa regler och etiska riktlinjer har genomsyrat denna litteraturstudie. Reglerna innefattar bland 

annat sanningsenlighet, att artiklarna är aktivt granskade och redovisar syftet med forskningen samt 
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att inte hemlighålla de metoder som använts och de resultat som framkommit (Vetenskapsrådet, 

2011).  
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3 RESULTAT 

I litteraturstudien ingick tio kvalitativa studier, se Bilaga 2. Sju av studierna var från medicin 

och/eller kirurgavdelningar och tre var från akutmottagningar. Sju av studierna hade hög kvalitet 

och tre av studierna hade medel kvalitet. Studierna som ingick handlade om sjuksköterskors 

upplevelser, attityder och känslor i mötet med patienter med olika tillstånd av psykisk ohälsa på 

mottagningar och avdelningar med huvudsyfte att ta hand om patienter med somatiska åkommor. 

Studierna hade en kvalitativ ansats där intervju, fokusgrupper och öppna frågor användes som 

metoder.  Studierna var gjorda i länderna USA, Australien, Sydafrika, Irland, Nya Zeeland och 

Indien. De studiedeltagare som ingick i studierna var sjuksköterskor. Två övergripande teman 

framkom med fem underliggande kategorier, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Översiktstabell över teman och kategorier 

TEMAN KATEGORIER 

Attityder, känslor och 

upplevelser hos 

sjuksköterskorna 

Negativa attityder, känslor och 

upplevelser 

 Positiva attityder, känslor och 

upplevelser 

Faktorer som påverkar 

sjuksköterskorna 

Kunskap och utbildning 

 Tid och organisation 

 Vårdmiljö och samarbete 

 

3.1 Attityder, känslor och upplevelser hos sjuksköterskorna  

De granskade studierna visade att det fanns både negativa och positiva attityder, känslor och 

upplevelser hos studiedeltagarna i mötet med patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska 

vården. Det negativa handlade i många fall om frustration, misstro och osäkerhet medan det 

positiva handlade om ett ansvarstagande och ett positivt synsätt.  

3.1.1 Negativa attityder, känslor och upplevelser  

Frustration var en återkommande upplevelse hos studiedeltagarna i ett flertal av studierna och i 

majoriteten av dem handlade det om att patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården tar 
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mycket tid från andra patienter med endast fysiska besvär (Zolnierek, & Clingerman, 2012; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010; Chapman & Martin, 2013; Jones, Krishna, Rajendra, & 

Keena, 2015; Plant & White, 2013; Neville & Rohan, 2014). Det framkom en upplevelse av 

frustration i mötet med patienter med psykisk ohälsa då de ofta söker vård vid upprepade tillfällen 

(Chapman & Martin, 2013; Neville & Rohan, 2014; Plant & White, 2013; Marynowski-Traczyk & 

Broadbent, 2010; Liggins & Hatcher, B. 2005) och ständigt återkommer med liknande problem 

(Chapman & Martin, 2013; Neville & Rohan, 2014). Många studiedeltagare redogjorde att de inte 

förstod patienter med psykisk ohälsa vilket de beskrev som frustrerande (Zolnierek & Clingerman, 

2012; Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). Att möta och ta hand om patientens fysiska besvär 

var lättare beskrev flera studiedeltagare, men en känsla av frustration framkom då de inte kunde 

behandla den bakomliggande psykiska sjukdomen (Plant & White, 2013; Zolnierek & Clingerman , 

2012; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010).  

Många studiedeltagare kände frustration eftersom de upplevde att patienterna inte uppskattade deras 

vård och att de många gånger var svåra att möta och samarbeta med. De ansåg att det inte ingick i 

deras roll att förhindra och kontrollera patienternas beteende (Poggenpoel et al., 2011; Reed & 

Fitzgerald, 2005). Flera studiedeltagare upplevde i mötet med patienterna att de fick dåligt med 

bekräftelse (Reed & Fitzgerald, 2005; Plant & White, 2013; Zolnierek & Clingerman, 2012), att de 

var svåra att kommunicera med och det var svårt att veta vilken omvårdnad de skulle ge patienterna 

(Zolnierek & Clingerman, 2012; Plant & Withe, 2013; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010). 

Det framkom också att en del studiedeltagare som arbetade på akutmottagningar ifrågasatte om 

vården egentligen gör någon nytta för patienter med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010). Många studiedeltagare beskrev upplevelser av 

hopplöshet och maktlöshet i mötet med patienterna (Plant & Withe, 2013; Zolnierek & Clingerman, 

2012). 

Det framkom också upplevelse av misstro hos  studiedeltagarna eftersom de upplevde att de inte 

kunde lita på patienterna med psykisk ohälsa, att de inte säger hela sanningen och att de bara söker 

uppmärksamhet (Plant & White 2013; Neville & Rohan, 2014). Studiedeltagarna på en 

akutmottagning upplevde att patienterna var manipulativa och att de drar nytta av personalen och 

systemet (Plant & White, 2013). Studiedeltagarna som arbetade på en medicin- och kirurgavdelning 

kände misstro i mötet med patienterna, i det här fallet från negativa erfarenheter av att arbeta med 



14 

 

patienter som har missbruksproblem. Det gjorde att de ifrågasatte om patienterna talade sanning när 

de krävde smärtlindring och om patienterna verkligen hade smärta (Neville & Rohan, 2014).  

Det framkom att studiedeltagarna upplevde sig osäkra då de inte visste hur de skulle möta och ta 

hand om patienter med psykisk ohälsa på ett effektivt sätt (Plant & White, 2013; Zolnierek & 

Clingerman, 2012). Flera studiedeltagare beskrev att de kände osäkerhet över hur de skulle bemöta 

patienterna med psykisk ohälsa om deras psykiska tillstånd försämrades (Poggenpoel et al., 2011). 

Det fanns en rädsla bland studiedeltagarna för att uttrycka sig fel vilket kunde leda till att patienten 

försämrades och blev farlig för sig själv och andra (Reed & Fitzgerald, 2005).  

Flera studiedeltagare kände sig otrygga om patienterna uppträdde aggressivt och oförutsägbart 

vilket skapade en känsla av att inte ha kontroll över situationen och arbetet (Poggenpoel et al., 

2011; MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O´Mahony, 2012; Neville & Rohan, 2014). Att möta 

patienter som skadat sig själv genom förgiftning, beskrev många var svårt och osäkert på grund av 

att de var våldsamma och aggressiva (Chapman & Martin, 2013). Flera studiedeltagare redogjorde 

att de kände sig otrygga och rädda för sin egen säkerhet (Zolnierek & Clingerman, 2012; Chapman 

& Martin, 2013) men även för patientens och andras säkerhet (Zolnierek & Clingerman, 2012; 

MacNeela et al., 2012). En studiedeltagare beskrev att hon hela tiden fick vara på sin vakt 

(Zolnierek & Clingerman, 2012). En del beskrev också att de valde att hålla en distans till 

patienterna genom att försöka undvika att kommunicera med dem (Liggins & Hatcher, 2005; Reed 

& Fitzgerald, 2005).  

3.1.2 Positiva attityder, känslor och upplevelser 

Det framkom att studiedeltagarna hade en ambivalent känsla av att både försöka undvika patienter 

med psykisk ohälsa men också att vilja hjälpa dem (Reed & Fitzgerald, 2005). Deras begränsade 

kunskaper gjorde att de hade skapat egna strategier. Studiedeltagare som hade längre erfarenhet 

redogjorde att deras strategi var att försöka se patienter med psykisk ohälsa ur ett vidare perspektiv 

och det gjorde att de kände sig tryggare i sin roll och i mötet. De beskrev att de inte var dömande 

och de försökte anpassade sig i mötet med patienterna för att de skulle känna sig väl omhändertagna 

(Plant & White, 2013).  

De studiedeltagare som mötte patienter som hade försökt att begå självmord, beskrev att de tyckte 

att tid, empati, tilltro och sitt kroppsspråk var viktiga delar att beakta för att mötet skulle bli bra. De 

redogjorde att det var viktigt att reflektera över sina handlingar, bli medvetna om sina egna känslor 
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och hur det påverkade mötet med patienten (Jones et al., 2015). En del studiedeltagare förklarade att 

det var viktigt att se och prata med patienten för att förstå dennes egen historia (Jones et al., 2015; 

Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010) och tänka på att alla patienter med psykisk ohälsa inte 

snabbt kan botas utan det kan ta tid innan de blir friska (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010). 

Det framkom också att flera tyckte att det var viktigt med empati i mötet och att försöka behandla 

alla patienter lika oavsett vad de sökte för eller hur stressig arbetssituationen var. Studiedeltagare 

förklarade att det ingick i deras arbete att möta patienter med psykisk ohälsa och de såg ingen 

skillnad på patienterna (Chapman & Martin, 2013; Plant & White, 2013).  

Det framkom också att flera studiedeltagaren försökte se patienterna ur ett helhetsperspektiv det i 

sin tur gjorde att det var lättare att förstå och möta dem (Reed & Fitzgerald,2005; Neville & Rohan, 

2014). En studiedeltagare ansåg att möta patienter med psykisk ohälsa handlar om grundläggande 

färdigheter hos sjuksköterskan vilket innebär att se och bekräfta patienternas oro (Plant & White, 

2013). Flera studiedeltagare försökte tänkta att aggressivitet hos patienterna var ett uttryck för att de 

kände sig rädda och osäkra. Det framkom också att en del tyckte patienter med psykisk ohälsa ska 

kunna vårdas på allmänna sjukhus, för att denna patientgrupp ska bli mer accepterad i den 

somatiska vården och för att minska stigmat runt dem (Reed & Fitzgerald, 2005).  

3.2 Faktorer som påverkar sjuksköterskorna  

De granskade studierna visade att det finns olika faktorer som påverkar sjuksköterskorna i mötet 

med patienter med psykisk ohälsa. Det framkom att kunskap och utbildning var den största faktorn 

men det framkom också att tid och organisation samt vårdmiljö och samarbete är faktorer som 

påverkar sjuksköterskorna.  

3.2.1 Kunskap och utbildning 

Det fanns studiedeltagare som beskrev att de kände sig rädda och upplevde oro och osäkerhet på 

grund av att de inte förstod sig på eller att de hade för lite kunskaper om människor med psykisk 

ohälsa (Poggenpoel et al., 2011; Liggins & Hatcher, 2005; Reed & Fitzgerald, 2005). Okunskapen 

gjorde att studiedeltagarna försökte undvika patienter med psykisk ohälsa och om de hade 

valmöjligheten så skulle de välja bort att arbeta med denna patientgrupp (Poggenpoel et al., 2011; 

Reed & Fitzgerald, 2005). En studiedeltagare upplevde att bristen på kunskap ledde till en känsla av 

att vara oprofessionell i mötet med patienter med psykisk ohälsa (Zolnierek & Clingerman, 2012). 
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Det fanns önskemål hos studiedeltagarna att få kunskap och träning i att kommunicera med 

patienter med psykisk ohälsa (MacNeela et al., 2012; Chapman & Martin, 2013). De studiedeltagare 

som mötte patienter med missbruks- och beroendeproblem beskrev att de behöver utbildning inom 

alla psykiatriska diagnoser och hade behov av ökad kunskap för att känna sig trygga och mer 

förberedda i arbetet (Neville & Rohan, 2014). Vid gruppdiskussioner mellan studiedeltagare i en 

studie framkom det att behovet av utbildning i akutpsykiatrisk vård och krishantering var stort. Det 

framkom också att om de blev erbjudna utbildning var det inte säkert att de skulle tacka ja. 

Förklaringen till det var att studiedeltagarna prioriterade bort ämnet psykisk ohälsa och att 

organisationen gjorde det svårt för dem att komma ifrån arbetet för att gå på utbildning. En önskan 

hos studiedeltagarna var att anställa fler sjuksköterskor med specialistutbildning i psykiatri (Plant & 

White, 2013).  

Många positiva upplevelser framkom efter att studiedeltager fått utbildning om psykisk ohälsa. En 

del av studiedeltagarna hade fått gå en utbildning och erhållit extra stöd av personal med psykiatrisk 

kompetens. Utbildningen och stödet ledde till ökat självförtroende, ökad förståelse och en 

upplevelse hos studiedeltagarna att ha mer kontroll över situationen i samband med mötet av 

patienter med psykisk ohälsa. Känslan av att vara rädd och orolig minskade. Ökad kunskap att ge 

terapeutiskt stöd gjorde att studiedeltagarna skapade tid till att prata och interagera med patienterna. 

De studiedeltagare som hade både kunskaper och färdigheter om vården av patienter med psykisk 

ohälsa såg vården som en utmaning, upplevde att de kände sig behövda och att de kunde påverka 

vården genom att lyssna på och se patienten (Reed & Fitzgerald, 2005; Chapman & Martin, 2013). 

Det framkom också upplevelser av att utbildning kunde leda till minskat stigma runt patienter med 

psykisk ohälsa (Reed & Fitzgerald, 2005). 

3.2.2 Tid och organisation 

Brist på tid var en faktor som påverkade studiedeltagare och främst de som arbetade på en 

akutmottagning upplevde att deras arbete var tidspressat och väntetiderna långa. Detta hade en 

negativ inverkan för patienterna med psykisk ohälsa att få tillräckligt med vård men också för 

studiedeltagarnas möjligheter att ge bra vård (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010). Det 

framkom att studiedeltagare upplevde att patienter med psykisk ohälsa var svåra att förstå och tog 

därför mycket tid i anspråk (Poggenpoel et al., 2011). En studiedeltagare från en medicinavdelning 

beskrev att patienter med psykisk ohälsa ofta omhändertogs sist, på grund av att de kräver mycket 

tid. Studiedeltagaren redogjorde att denne annars blev upptagen hos patienten och hann inte med 
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sina övriga arbetsuppgifter (Zolnierek & Clingerman, 2012). Brist på tid skapade en känsla av att 

patienterna inte hör hemma inom den somatiska vården (Chapman & Martin, 2013; Jones et al., 

2015).  

Vården på en akutmottagning är organiserad för snabba bedömningar och behandlingar vilket inte 

passar så bra för den mer tidskrävande psykiskt sjuke patienten. Patienter med psykisk ohälsa 

kräver enligt studiedeltagarna, mycket uppmärksamhet och stör det normala flödet vilket leder till 

att patienter med fysisk ohälsa riskerar att bli åsidosatta. (Plant & White, 2013; Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2010). Många patienter med psykisk ohälsa kräver ibland konstant 

övervakning vilket var svårt att få till och gjorde att studiedeltagarna kände sig otillräckliga 

(Poggenpoel et al., 2011; Neville & Rohan, 2014). Sjuksköterskan i den somatiska vården har enligt 

studiedeltagarna en stor arbetsbelastning och fasta rutiner. Detta var svårt att ändra på och gjorde att 

de ofta valde att fokusera på patienter med fysisk sjukdom. Det framkom att det är en utmaning att 

vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården (Poggenpoel et al., 2011; Zolnierek & 

Clingerman, 2012).   

3.2.3 Vårdmiljö och samarbete 

I flera av studierna framkom det att miljön inte var anpassad till omhändertagandet av patienter med 

psykisk ohälsa (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010; Poggenpoel et al., 2011; Plant & White, 

2013; Reed & Fitzgerald, 2005). Framförallt akutmottagningar har en miljö som ofta är hektisk och 

störande. Miljön var mer anpassad för att ta hand om patienter med fysiska sjukdomar och 

studiedeltagarna upplevde därför en stress vid omhändertagandet vilket också påverkade 

patienterna. Tillståndet för patienter med psykisk ohälsa kan försämras om inte miljön anpassas. 

Miljön ska vara lugn och innehålla minimalt med störande moment enligt studiedeltagarna 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010). En önskan om en lugn miljö framförallt vid triagering 

fanns hos studiedeltagarna (Plant & White, 2013). Från ett allmänt sjukhus, beskrev 

studiedeltagarna ett exempel på dåligt anpassad miljö för patienter med psykisk ohälsa. Där låg 

patientrummen isolerade från sjuksköterskeexpeditionen med begränsade möjligheter att övervaka 

patienterna och kalla på hjälp om de blev aggressiva och oroliga (Reed & Fitzgerald, 2005). 

Det framkom ett stort behov av samarbete, stöd och hjälp. Studiedeltagarna beskrev att de kände sig 

otrygga då de fick dålig uppbackning i säkerhetsfrågor från verksamheten och hade begränsade 

möjligheter att få hjälp om en patient blev våldsam. Dessutom upplevde studiedeltagarna att de inte 

togs på allvar när de kallade på hjälp från annan personal eller säkerhetsvakter. (Chapman & 
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Martin, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005). Enligt studiedeltagarna var det brist på samordning med 

tvärvetenskaplig personal och det fanns önskan om att få stödjande tjänster från specialiserad 

psykiatri, missbruks- och beroendevård. Det fanns begränsade möjligheter att få stöd och hjälp, till 

exempel handledning av personer med utbildning i psykisk ohälsa (Plant & White, 2013; Neville & 

Rohan, 2014; Reed & Fitzgerald, 2005).  
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4 DISKUSSION 

Resultatet i föreliggande studie tyder på att det finns många olika attityder, känslor och upplevelser 

hos sjuksköterskorna i mötet med patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården. I 

majoriteten av studierna så framkom flera negativa attityder, känslor och upplevelser. Ett flertal av 

sjuksköterskorna beskrev frustration, misstro och otrygghet i mötet med patienter med psykisk 

ohälsa. I motsats till de negativa, framkom det positiva attityder, känslor och upplevelser hos många 

av sjuksköterskorna, där de hade ett ansvarstagande och positivt synsätt i mötet med patienter med 

psykisk ohälsa. Flera olika faktorer bidrog till de attityder, känslor och upplevelser sjuksköterskorna 

hade. Bristande utbildning visade sig vara den största bidragande faktorn. Brist på tid och hur 

organisationen såg ut var också viktiga faktorer som påverkade sjuksköterskorna i mötet med 

patienterna. Även hur vårdmiljön var utformad och hur samarbetet med övriga verksamheter 

fungerade var något som framkom i flera av studierna och påverkade sjuksköterskorna i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa.  

4.1 Resultatdiskussion  

4.1.1 Attityder, känslor och upplevelser hos sjuksköterskorna 

 

Negativa attityder, känslor och upplevelser 

I föreliggande studie framkom flera negativa attityder, känslor och upplevelser som handlade om att 

sjuksköterskorna kände frustration, misstro och osäkerhet i mötet med patienter med psykisk 

ohälsa. Upplevelsen av frustration framkom i många av studierna bland annat eftersom patienter 

med psykisk ohälsa i den somatiska vården tog tid från andra patienter (Zolnierek, & Clingerman, 

2012; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010; Chapman & Martin, 2013; Jones et al., 2015; Plant 

& White, 2013; Neville & Rohan, 2014) men också på grund av att patienterna ofta var 

vårdsökande och ständigt återkommande (Chapman & Martin, 2013, Neville & Rohan, 2014; Plant 

& White, 2013; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010; Liggins & Hatcher, B. 2005). Misstro 

var också något som en del av sjuksköterskorna kände, de upplevde att de inte kunde lita på 

patienterna och att patienter inte säger hela sanningen (Plant & Withe 2013; Neville & Rohan, 

2014). Flera sjuksköterskor upplevde osäkerhet eftersom de inte visste hur de skulle bemöta och 

uttrycka sig mot patienterna (Poggenpoel et al., 2011;  Reed & Fitzgerald, 2005).  

De negativa attityderna, känslorna och upplevelserna kanske inte är så förvånande med tanke på 

tidigare studier om allmänhetens negativa attityder (Ineland et al., 2003) men också vilket bild 
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media ger av människor med psykisk ohälsa där de målas upp som farliga och oförutsägbara (Narin 

et al., 2001). Dessutom har det framkommit att sjuksköterskor i den somatiska vården har mer 

negativa attityder och stigma än sjuksköterskor inom psykiatrisk vård gentemot denna patientgrupp 

(Natan et al., 2015; Björkman et al., 2008). Tidigare forskning visar också att sjuksköterskorna i 

den somatiska vården inte har utbildning eller saknar kompetens i att vårda patienter med psykisk 

ohälsa (Clarke et al., 2005). Brist på utbildning kan leda till att sjuksköterskorna får mer negativa 

attityder, känslor och upplevelser. Som det framkom i föreliggande studie var det viktigt att 

sjuksköterskorna tänker på att patienter med psykisk ohälsa inte snabbt botas utan det kan ta tid 

innan de blir friska (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010). Enligt SKL finns det inte en klar 

definition på psykisk ohälsa utan beskrivs som en flytande gräns mellan symtom som beror på 

vardagens påfrestningar och psykiska sjukdomstillstånd (SKL, 2016). Människor med psykisk 

ohälsa är en patientgrupp som är svår att förstå för sjuksköterskorna i den somatiska vården då 

sjukdomsbilden är väldigt komplex, den psykiska ohälsan kan visa sig med många olika symtom 

och det tar tid innan patienten blir frisk. Det kan vara ytterligare en orsak som gör att sjuksköterskor 

inom somatiska vården känner frustration, misstro och osäkerhet.  

Positiva attityder, känslor och upplevelser 

I studien framkom även positiva attityder, känslor och upplevelser hos sjuksköterskorna. Trots att 

sjuksköterskorna inte hade någon fördjupad kunskap om psykisk ohälsa underlättade deras positiva 

attityder mötet med patienterna med psykisk ohälsa. I föreliggande studie framkom det att en del 

sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att möta och prata med patienterna med psykisk ohälsa för 

att förstå dem (Jones et al., 2015; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010). Vidare framkom det 

att sjuksköterskorna försökte behandla alla lika och att de inte såg någon skillnad på patienter med 

fysisk eller psykisk ohälsa oavsett hur stressig arbetssituation de hade (Chapman & Martin, 2013; 

Plant & White, 2013). En del sjuksköterskor i föreliggande studie upplevde att patienter med 

psykisk ohälsa inte hör hemma inom den somatiska vården (Chapman & Martin, 2013; Jones et al., 

2015). Det framkom också en motsatt inställning enligt Reed och Fitzgerald (2005) där 

sjuksköterskorna tyckte att patienter med psykisk ohälsa ska kunna vårdas på allmänna sjukhus, för 

att denna patientgrupp ska bli mer accepterad i den somatiska vården och för att minska stigmat.  

I föreliggande studie beskrev en del sjuksköterskor en ambivalent upplevelse vilket innebar att de 

kände sig rädda men samtidigt hade en känsla av att vilja hjälpa (Reed & Fitzgerald 2005). Enligt 

Forchuk (1995) som har studerat Peplau´s omvårdnadsteori framkommer vikten av att 
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sjuksköterskorna inte har förutfattade meningar i mötet med patienterna då det kan påverka den 

fortsatta vården. Enligt Peplau (1991) är det första mötet särskilt viktigt för att skapa en god relation 

med patienten. Peplau hävdar även att sjuksköterskans inställning till att hjälpa patienten påverkar 

patientens upplevelse av tillit. Enligt Peplau (1991) så är det  nödvändigt att som sjuksköterska ha 

självinsikt för att kontrollera den terapeutiska kontakten med patienten. I föreliggande studie 

uttryckte en del sjuksköterskor i mötet med patienter med  psykisk ohälsa att det handlar om att se 

och bekräfta patientens oro (Plant och White, 2013). Även Peplau (1991) beskriver vikten av att 

hjälpa patienten att förstå sin oro för att kunna definiera och möta sina problem.  

Det framkom även i föreliggande studie att sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att bli 

medveten om sina handlingar, känslor och hur de påverkar vården för att kunna ge patienterna ett 

gott bemötande (Jones et al., 2015). Enligt Wiklund (2010) så framkommer det att sjuksköterskor 

som arbetar med   patienter med psykisk ohälsa behöver fundera över sina erfarenheter, sitt 

handlande och vara öppen för att ha fel ibland. Det är inte bara symtomen som ska behandlas, 

sjuksköterskan ska alltid se till hela människan. I föreliggande studie framkom att ha ett 

helhetsperspektiv gjorde det lättare för sjuksköterskan att förstå och möta patienter med psykisk 

ohälsa (Reed & Fitzgerald, 2005; Neville & Rohan, 2014). Helhetsperspektiv är också något som 

förespråkas av patienter med psykisk ohälsa som söker somatisk vård enligt studien av MacCabe 

och Leas (2008). Även patienter i studien av Clarke och medarbetare (2007) vill att sjuksköterskan 

ska vara mer känslig och medveten i mötet.  

Resultatet från föreliggande studie visade att en del sjuksköterskor med längre erfarenhet funnit 

egna strategier att möta patienter med psykisk ohälsa. Det innebar att inte döma, att se patienten ur 

ett vidare perspektiv och anpassa sig efter situationen för att öka tryggheten hos patienten (Plant & 

White, 2013). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ingår det i sjuksköterskans roll 

att ta hänsyn till patientens grundläggande och speciella behov samt att synliggöra och bemöta 

patientens upplevelse av ohälsa och lidande.  

4.1.2 Faktorer som påverkar sjuksköterskorna 

 

Kunskap och utbildning 

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskaper om psykisk 

ohälsa och det skapade negativa attityder. Som exempel så beskriver sjuksköterskorna att de kände 

sig rädda på grund av brist på kunskap (Poggenpoel et al., 2011; Liggins & Hatcher, 2005). Brist på 
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kunskap gjorde att de försökte undvika patienterna med psykisk ohälsa (Poggenpoel et al., 2011). 

En del sjuksköterskor beskrev att okunskapen gjorde att de försökte välja bort denna patientgrupp 

(Reed & Fitzgerald , 2005). I en jämförande kvalitativ studie (Weiland, Mackinlay, Hill, Gerdtz, & 

Jelinek, 2011) från en akutmottagning, med både läkare och sjuksköterskor förstärks intrycket av 

brist på kunskap. Det framkommer en önskan att nya sjuksköterskor ska få utbildning att göra 

bedömningar och att triagera patienter med psykisk ohälsa innan de börjar arbeta. Studiedeltagarna 

anser att dessa patienter är den svåraste patientgruppen att triagera på grund av deras speciella 

behov (Weiland, et al., 2011).  

Den bristande kunskapen om psykisk ohälsa hos sjuksköterskorna i den somatiska vården är 

oroande med tanke på att enligt WHO (2016) är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukdom 

och funktionsnedsättning i världen. Kombinationen av att patienter med psykisk ohälsa är en stor 

patientgrupp och att de dessutom oftare lider av mer fysisk ohälsa än andra människor 

(Socialstyrelsen, 2010) innebär att de är en stor grupp även i den somatiska vården (Socialstyrelsen, 

2014). Dessutom beskriver WHO (2015) att människor med psykisk ohälsa upplever kränkningar 

och dåligt bemötande, vilket är ett problem som förekommer globalt.  

Annan forskning visar att sjuksköterskor i den somatiska vården tvivlar på om vården har någon 

effekt och har en mer negativ inställning till patienter med psykisk ohälsa jämfört med 

sjuksköterskor i den psykiatriska vården (Natan et al., 2015) vilket tyder på en okunskap i ämnet. I 

föreliggande studie framkom att en del sjuksköterskor kände tveksamhet och ifrågasatte om vården 

egentligen gör någon nytta för patienter med psykisk ohälsa (Plant & White, 2013; Marynowski-

Traczyk & Broadbent, 2010). Trots den stora bristen på kunskap som flera av sjuksköterskorna 

beskrev är det förvånande det som framkom enligt Plant och White (2013). Det framkom att om en 

del av sjuksköterskorna blev erbjudna att gå på utbildning var det inte säkert att de skulle tacka ja 

eftersom de inte prioriterade ämnet psykisk ohälsa. Oavsett brist på kunskap så har sjuksköterskor 

ett ansvar att göra sitt yttersta för att förstå patienten och som enligt ICN(2012), sjuksköterskornas 

etiska kod, handlar om att ta ställning för människors rättigheter, och att alla ska bli bemötta med 

värdighet och respekt (ICN, 2012). Detta borde genomsyra all vård och även vården av patienter 

med psykisk ohälsa. Enligt Socialstyrelsen (2014) ställs krav på att personalen inom den somatiska 

vården ska ha helhetssyn gentemot patienter med psykisk ohälsa för att de ska få en jämlik vård.  

I flera av studierna beskrev sjuksköterskor att om de fått fördjupade kunskaper så kände de sig mer 

trygga och fick en ökad förståelse för patienter med psykisk ohälsa. Till exempel så beskriver 
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sjuksköterskorna i Reed och Fitzgeralds (2005) studie att utbildning hade lett till ökat 

självförtroende, ökad förståelse och en upplevelse att ha mer kontroll över situationen i mötet med 

patienter med psykisk ohälsa. Även enligt Chapman och Martin (2013) så redogjorde 

sjuksköterskorna att utbildningen gjorde att de såg vården som en utmaning och att de upplevde att 

de kunde påverka vården. Det framkom också i studien enligt Reed och Fitzgerald (2005) att 

sjuksköterskorna trodde att mer utbildning om vård av patienter med psykisk ohälsa kan minska 

stigmat runt denna patientgrupp. Detta skapar funderingar över vilken utbildningsnivå som behövs 

och om det är möjligt att låta vård av patienter med psykisk ohälsa bli en större del av 

grundutbildningen för sjuksköterskor.  

En studie har gjorts (Happell, Byrne, Harris, Platania-Phung, Bradshaw & Davies, 2014) som har 

till syfte att undersöka utbildningens betydelse för sjuksköterskestudenters attityder gentemot 

patienter med psykisk ohälsa. I studien gjordes en jämförelse mellan sjuksköterskestudenter, där 

den ena gruppen fick vanlig traditionell utbildning och den andra gruppen fick fördjupad utbildning 

av patienter som har en psykisk sjukdom. Det visade sig att de studenter som har fått gå den extra 

utbildningen har mer positiva attityder än den jämförande gruppen. Den negativa bilden av 

stereotypen människor med psykisk ohälsa hade också minskat hos studenter med fördjupad 

utbildning. Att involvera patienter från verkligenheten i sjuksköterskeutbildningen är kanske ett sätt 

att bättre förbereda blivande sjuksköterskor i deras kommande yrke. Detta är ett sätt att få en mer 

jämlik vård, det vill säga patienternas röster behövs i utbildningen för att minska de negativa 

attityderna hos sjuksköterskorna.  

Tid och organisation 

Brist på tid var något som framkom i flera av studierna. Dels för att patienter med psykisk ohälsa 

kräver mer tid men också för att sjuksköterskor i den somatiska vården redan innan har brist på tid. 

Till exempel så beskriver Poggenpoel och medarbetare (2011) att sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna var svåra att förstå vilket tog mycket tid i anspråk. I en jämförande studie redogjorde 

sjuksköterskorna att vården av patienter med psykisk ohälsa ofta innebär svåra möten och känslor, 

som kräver mycket tid att hantera, tid som många gånger inte finns (Weiland, et al., 2011). I 

föreliggande studie framkom att framförallt på akutmottagningar var vården mycket tidspressad 

vilket gjorde att patienter med psykisk ohälsa inte passar in (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 

2010; Plant & White, 2013). Detta bekräftas av tidigare studie (Mesidor et al., 2011) som visar att 

sjuksköterskor i somatisk vård, i det här fallet primärvården, har tidsbrist och deras arbetsuppgifter 
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är många vilket gör att de har svårt att hinna med både den fysiska och psykiska ohälsan hos 

patienten. I föreliggande studie så framkom att sjuksköterskorna i den somatiska vården har en stor 

arbetsbelastning och fasta rutiner som är svåra att påverka. Sjuksköterskorna beskrev att det är en 

utmaning att vårda patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården (Poggenpoel et al., 2011;  

Zolnierek & Clingerman, 2012). Tidsbrist är något som förekommer överallt i vården och 

verksamheterna är ofta organiserade med små marginaler. Mesidor och medarbetare (2011) och 

Mavundla (2000) hävdar även i sina studier att det är dålig bemanning i verksamheterna. Det kan 

bli mycket kännbart i en redan ansträngd verksamhet, när patienter som inte riktigt passar in i ramen 

för hur en normal patient ska vara, söker vård. Det verkar finnas ett samband mellan brist på tid och 

dålig bemanning i verksamheterna. Att anställa flera sjuksköterskor kan därför ge bättre 

förutsättningar för sjuksköterskorna i somatisk vård och frigöra mer tid för att hinna med 

omvårdnaden och mötet med  patienter med psykisk ohälsa.  

Vårdmiljö och samarbete 

Hur vårdmiljön är utformad och hur samarbetet med övriga verksamheter fungerar var också 

faktorer som enligt föreliggande studie påverkade vården. Framförallt akutmottagningar har en 

miljö som ofta är hektisk och störande enligt sjuksköterskorna  som också ansåg att tillståndet för 

patienter med psykisk ohälsa kan försämras om inte miljön anpassas. Miljön ska vara lugn och 

innehålla minimalt med störande moment när sjuksköterskorna möter patienter med psykisk ohälsa 

(Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2010).  Det framkom också en önskan i föreliggande studie att 

en lugn miljö var viktig särskilt vid triagering (Plant & White, 2013). Att vårdmiljön är en 

begränsande faktor bestyrks i en jämförande studie enligt Weiland och medarbetare (2011). 

Studiedeltagarna beskriver att det är svårt att hitta lämpliga lugna utrymmen för samtal.   

Det framkom i studien av Reed och Fitzgerald (2005) att många av sjuksköterskorna kände sig 

otrygga eftersom de fick dålig uppbackning från säkerhetsvakter om patienten blev aggressiv. Enlig 

den tidigare studien av Mavundla (2000) så bekräftas detta då det framkommer liknande 

upplevelser hos sjuksköterskorna och det skapar en känsla av frustration och hopplöshet. 

I föreliggande studie så framkom det brist på samordning med tvärvetenskaplig personal (Plant & 

White, 2013). Det framkom en önskan från sjuksköterskorna att få stödjande tjänster från 

specialiserad psykiatri, missbruks- och beroendevård (Neville & Rohan, 2014). En jämförande 

studie från en akutmottagning (Innes, Morphet, O´Brian och Munro, 2013) bekräftar behovet av 
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samarbete.  I studien framkommer önskemål hos sjuksköterskorna att upprätta fördjupade relationer 

mellan sluten psykiatrisk vård, missbruksvård och säkerhetspersonal i syfte att förbättra 

omhändertagandet av patienter med psykisk ohälsa. Även i studien av Weiland och medarbetare 

(2011) anser studiedeltagarna att det finns ett behov av ökat samarbete med specialister i psykiatri. 

Flera förbättringsbehov finns således även inom områdena tid, organisation, vårdmiljö och 

samarbete för att underlätta för sjuksköterskor i den somatiska vården i mötet med patienter med 

psykisk ohälsa. 

Enligt Peplau är sjuksköterskans inledande möte med patienten särskilt viktig eftersom grunden då 

läggs för relationen och vidare utveckling och mognad (Peplau, 1991). Brist på kunskap, tidsbrist 

och dåligt anpassad miljö är alla faktorer som påverkar sjuksköterskan i mötet med patienten. Dessa 

störningar har betydelse för Peplaus omvårdnadsteori och kan leda till att det blir svårare för 

sjuksköterskan att skapa tillit, förstå och skapa en god relation med patienten. 

4.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie. Valet av metod gjordes för att få ett brett 

faktaunderlag till studien och för att se hur det såg ut i övriga världen.  Sökningar av studier har 

gjorts i tre olika databaser med anknytning till området vilket gör föreliggande studie mer trovärdig. 

Flera olika sökkombinationer har används för att täcka området, dock var det svårt att hitta 

relevanta studier som uppfyllde syftet. Ambitionen var att hitta fler studier att inkludera och därför 

gjordes även sökning bland äldre studier som var upp till 15 år gamla men inga relevanta studier 

hittades. Mental illness var ett ord som användes vid flera sökningar då det genererade många 

studier men kanske utgången blivit bättre om specifika psykiatriska diagnoser hade inkluderats. 

Orsaken till att endast inkludera kvalitativa studier var att få en bild av vilka attityder, känslor och 

upplevelser som framkom, vilket kanske inte varit fallet om bara kvantitativa studier inkluderats. 

För att öka trovärdigheten och få ett större djup i föreliggande studie så kanske kvantitativa studier 

borda ha inkluderats.  

De studier som ingick i föreliggande studie innehöll alla en kvalitativ ansats. Två av artiklarna som 

inkluderades hade visserligen kvalitativ ansats men studiedeltagarna fick svara skriftligt på två 

öppna frågor (Neville & Rohan, 2014; Chapman & Martin, 2013). Orsaken till att de inkluderades 

var att de hade hög trovärdighet och svarade på syftet. Även en fallstudie där endast en 

studiedeltagare ingick valdes då studien uppfyllde syftet och tydligt beskrev attityder, känslor och 

upplevelser hos sjuksköterskan. Valet av granskningsmall (Willman et al., 2011, se Bilaga 1) 
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gjordes eftersom den är tydlig och lätt att använda. De studier som valdes att inkluderas hade 

genomgått en forskningsetisk granskning vilket var ett av kraven för att en studie skulle inkluderas.  

Eftersom resultatet i föreliggande studie endast bygger på kvalitativa studier med olika antal 

studiedeltagare så är kanske resultatet inte helt täckande och generaliserbart. Ingen av de 

inkluderade studierna har gjort någon jämförelse med sjuksköterskor i den psykiatriska vården 

vilket förstås skulle ha ökat trovärdigheten.  En begränsning med föreliggande studie var att få 

manliga sjuksköterskor deltog, men flera av studierna presenterade inte könsindelningen. 

Föreliggande studie är därför svår att utläsa och bedöma utifrån ett genusperspektiv. De manliga 

sjuksköterskorna kanske hade haft andra attityder, känslor och upplevelser än de kvinnliga. 

Ambitionen med föreliggande studie var att även se hur det såg ut i primärvården, där majoriteten 

av patienter med psykisk ohälsa söker och får vård. Orsaken till den ambitionen är att flertalet av 

sjuksköterskorna i primärvården oftast har begränsad utbildning i ämnet psykisk ohälsa. En annan 

begränsning är att de studier som inkluderades handlar i majoriteten av fallen om patienter med 

svårare psykiska symtom, varför sjuksköterskors attityder, känslor och upplevelser i mötet med 

patienter med lättare psykiska symtom inte framkommit. Majoriteten av studierna är gjorda i länder 

med god ekonomi men även studier från länder som har sämre ekonomiska förutsättningar 

inkluderades. Det gör det svårt dra några generella slutsatser utan att veta hur vården ser ut, vilka 

förutsättningar som finns och vilken utbildning sjuksköterskorna har i de olika länderna. 

Föreliggande studie ger trots allt en bild av vilka attityder, känslor och upplevelser sjuksköterskor 

har i den somatiska vården när de möter patienter med psykisk ohälsa och vilka faktorer som bidrar 

till dessa upplevelser.  

4.3 Slutsats 

Sjuksköterskor i den somatiska vården har många positiva och negativa, attityder, känslor och 

upplevelser i mötet med patienter med psykisk ohälsa. Några av dessa är frustration, misstro och 

otrygghet, men även ett ansvarstagande och positivt synsätt finns hos sjuksköterskorna. Flera olika 

faktorer bidrar till de attityder, känslor och upplevelser sjuksköterskorna har. Brist på utbildning är 

den största bidragande faktorn. För att öka tryggheten, minska frustrationen och misstron hos 

sjuksköterskorna i den somatiska vården i mötet med patienter med psykisk ohälsa behöver de få 

mer utbildning om denna patientgrupp. Ökad kunskap leder till mindre negativa känslor, attityder 

och upplevelser hos sjuksköterskorna. Tidsbrist, organisation, vårdmiljö och samarbete är andra 

faktorer som påverkar sjuksköterskan i den somatiska vården. Brist på tid behöver åtgärdas i 
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organisationen för att sjuksköterskor ska få det tidsutrymme de behöver i mötet med patienter med 

psykisk ohälsa. Ett sätt att få mer tid för sjuksköterskorna är att se till att det finns tillräcklig 

personalbemanning. Vårdmiljön behöver anpassas eftersom den påverkar sjuksköterskan i mötet 

med patienten. Framförallt behöver miljön på akutmottagningar ses över. Ett ökat samarbete mellan 

olika verksamhetsområden behövs för att underlätta sjuksköterskans möte med patienter med 

psykisk ohälsa. Det är viktigt att komma ihåg att många patienter med psykisk ohälsa har fysisk 

ohälsa och därför kommer denna patientgrupp alltid att finnas i den somatiska vården.  

Vidare forskning behövs avseende sjuksköterskors attityder, känslor och upplevelser i mötet med  

patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård då det i nuläget inte finns så många studier gjorda 

inom detta område. Mer forskning i ämnet särskilt inom primärvårdsområdet behövs då detta 

område inom omvårdnadsforskning torde vara relativt nytt och outforskat. Ytterligare forskning kan 

förhoppningsvis öka förståelsen för sjuksköterskornas situation och genom förbättringar ge dem 

möjligheter att på bästa sätt möta och ge omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa i den 

somatiska vården. 
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BILAGA 1 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 

Beskrivning av studien t ex metodval…………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja Nej Vet ej  

Patientkaraktäristika   Antal 

     Ålder 

     Man/kvinna 

Är kontexten presenterad?  Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 

Relevant?    Ja Nej Vet ej 

Strategiskt?    Ja  Nej Vet ej 

Metod för 

Urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

Datainsamling tydligt beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Analys tydligt beskrivet?  Ja  Nej Vet ej 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej Vet ej 

Råder datamättnad? (om lämpligt) Ja  Nej  Vet ej 

Råder analysmättnad?   Ja  Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en  

teoretisk referensram?   Ja Nej Vet ej 

Genereras teorin?   Ja  Nej Vet ej 

Huvudfynd 

ViIket/-n fenomen/upplevelser/mening beskrivs? Är beskrivningen/analysen adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet. Varje ja svar ger en poäng  

Hög  Medel  Låg 

10-14 p  7-9 p  0-6 p  
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BILAGA 2 
 

Tabell 3. Redovisning av studierna 

Författare 

år, land 

Titel Syfte Metod Studie-

deltagare, 

bortfall 

Resultat Kvalitet / 

Evidens 

Poggenpoel, M., 

Myburgh, C., 

Morare, M. 

2011 

Sydafrika 

 

Registered nurses’ 

experiences of 

interaction with 

patients with 

mental health 

challenges in 

medical wards in 

Johannesburg. 

Utforska och 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

möta patienter 

med psykisk 

ohälsa och dess 

utmaningar på en 

medicin 

avdelning på ett 

allmänt sjukhus.  

Kvalitativ ansats 

med 

fenomenologiska 

djupintervjuer 

med 

sjuksköterskor på 

en medicin 

avdelning. 

Åtta kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Ålder 30-50 år.  

 

Minst 12 

månaders 

erfarenhet på 

avdelningen. 

Pratade engelska. 

Strategiskt urval. 

Bortfall redovisas 

ej 

Studiedeltagarna 

beskriver att de 

upplevde 

frustration, oro 

och rädsla i mötet 

med patienter 

med psykisk 

ohälsa. 

Studiedeltagarna 

uppfattade 

patienterna som 

farliga. Miljö, tid 

och kunskap var 

bidragande 

faktorer till dessa 

upplevelser.  

Hög  

Neville, K., 

Rohan, N. 

2014 

USA 

Nurses Perception 

in caring for 

Hospitalized 

Medical-Surgical 

Patients with 

substance Abuse 

/Dependence. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

patienter med ett 

missbruks-

problem/beroende 

som vårdas på 

medicin och 

kirurgi 

avdelningar.  

Kvalitativ ansats 

med två stycken 

öppna frågor. 

Bekvämlighets 

urval. 

Sjuksköterskorna 

fick svara 

skriftligt på 

frågorna.  

En manlig och 23  

kvinnliga 

sjuksköterskor 

 

Ålder 20-55 år. 

 

Bortfall redovisas 

ej. 

Studiedeltagarna 

beskrev negativa 

attityder i mötet  

med patienter 

med missbruk och 

beroende 

problem. 

Upplevelser som 

frustration, 

misstro och 

osäkerhet 

framkom. 

Studiedeltagarna 

beskrev att de 

försökte se 

patienten ur ett 

helhetsperspektiv. 

Behov av mer 

utbildning och 

ökat samarbete 

framkom.  

Hög  

Plant, L., White, 

J.  

2013 

USA 

 

Emergency Room 

Psychiatric 

Service: A 

Qualitative study 

of Nurses´ 

Experiences.  

Syftet med 

studien är att 

undersöka, 

beskriva och tolka 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att 

vårda patienter 

med psykisk 

Kvalitativ ansats 

med fokusgrupper 

som 

insamlingsmetod. 

Krueger och 

Casey´s 

kvalitativa analys 

användes.   

Tio kvinnliga 

sjuksköterskor. 

4- 32 års 

erfarenhet.  

 

Studiedeltagarna  

beskrev att de 

hade svårt att 

påverka sin 

situation och 

kände frustration. 

Andra upplevelser 

som framkom var 

misstro, oro och 

Hög  
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ohälsa på en 

akutmottagning.  

Bortfall redovisas 

ej. 

 

 

osäkerhet. 

Positiva 

upplevelser som 

framkom var att 

erfarenhet gör 

studiedeltagaren 

mer bekväm och 

anpassningsbar. 

En empatisk 

känsla beskrevs 

av 

studiedeltagarna.  

Organisationen 

och miljön var 

områden som var 

svåra att påverka. 

Stort behov av 

utbildning 

framkom.  

Zolnierek, C., 

Clingerman, E.  

2012 

USA 

 

A Medical-

Surgical Nurse´s 

Perception of 

Caring for a 

Person with 

Severe Mental 

Illness.  

Undersöka hur en 

sjuksköterska 

inom 

medicin/kirurgi 

upplever att vårda 

en person med 

svår psykisk 

ohälsa. 

Kvalitativ, 

deskriptiv fall 

studie.  

En kvinnlig 

sjuksköterska. 

 

Ålder anges ej.  

 

Bortfall ej 

akutellt. 

I studien beskrev  

studiedeltagaren 

att den kände sig 

spänd i mötet med 

denna patient 

grupp. 

Upplevelser av 

rädsla, frustration 

och otrygghet 

framkom. 

Studiedeltagaren 

kände sig 

oprofessionell. 

Studiedeltagaren 

beskrev att 

patienter med 

psykisk ohälsa 

prioriteras lågt 

och mer fokus 

lades på den 

fysiska ohälsan. 

Medel  

Chapman, R., 

Martin, C. 

2013 

Australien 

Perception of 

Australian 

emergency staff 

towards patients 

presenting with 

deliberate self-

poising: A 

qualitative 

perspective. 

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

attityder gentemot 

patienter som 

inkommer på 

grund av 

förgiftning i syfte 

att skada sig själv 

på en 

akutmottagning.   

Kvalitativ ansats 

där 

sjuksköterskorna 

fick två öppna 

frågor att svara 

skriftligt på.  

186 

sjuksköterskor, 

där majoriteten 

var kvinnliga 

sjuksköterskor.  

 

Ålder 27-55 

 

Bortfall 17 st, 

vilket ledde till 

169 st som ingick 

i studien.  

I studien 

framkom 

upplevelser av 

frustration och 

otrygghet. En 

ambivalent 

upplevelse 

framkom 

beroende på 

situationen. 

Studiedeltagarna 

ville behandla och 

bemöta alla lika. 

En empatisk 

känsla beskrevs. 

Otillräcklig 

kunskap och brist  

på självförtroende 

gentemot denna 

Medel  



37 

 

patientgrupp 

framkom också. 

Jones, S., 

Krishna, M., 

Rajendra, R., 

Keena, P. 

2015 

Indien 

 

Nurse attitude and 

beliefs of 

attempted suicide 

in Southern India. 

Sjuksköterskors 

attityder mot 

patienter som 

försökt att begå 

självmord. 

Undersökningen 

gjordes på en 

avdelning med 

allmän medicinsk 

inriktning där 

oftast fokus ligger 

på den fysiska 

åkomman.  

Kvalitativ ansats 

med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

15 kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Ålder 35-58. 

 

Bortfall redovisas 

ej.  

Studiedeltagarna 

beskrev att de 

kände sig 

frustrerade i 

vården av 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Empati och tilltro 

till patienten 

framkom också. 

Vilja att försöka 

förstå patientens 

historia beskrevs 

av 

studiedeltagarna. 

Hög  

Liggins, J., 

Hatcher, B. 

2005 

New Zeeland 

 

Stigma toward the 

mentally ill in the 

general hospital: a 

qualitative study 

Undersöka 

upplevelser av 

stigma  hos 

personalen 

gentemot 

patienter som 

lider av psykisk 

ohälsa på ett 

allmänt sjukhus.  

Kvalitativ ansats 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Grounded theory 

Fem kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Ålder 26-48. 

 

Bortfall 

redovisades ej.  

Upplevelser av 

rädsla och  

hopplöshet 

framkom. 

Studiedeltagarna 

upplevde att de 

hade svårt att ta 

patienterna på 

allvar. Det var 

även svårt att se 

ett samband 

mellan psykiska 

och fysiska 

besvär, dvs se 

helheten.  

Hög  

Reed, F., 

Fitzgerald, L. 

2005 

Australien 

The mixed attitude 

of nurses´ to 

caring for people 

with mental illness 

in a rural general 

hospital 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till att 

vårda patienter 

med psykisk 

ohälsa på ett 

mindre allmänt 

sjukhus.  

Kvalitativ ansats 

med 

semistrukturerad 

intervju 

Tio 

sjuksköterskor.  

 

Oklart vilket kön. 

 

Strategiskt urval. 

 

Ålder redovisades 

ej 

 

Bortfall 

redovisades ej. 

Studiedeltagarna 

upplevde att det 

inte var deras roll 

att ta hand om 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Upplevelser av 

frustration, 

osäkerhet och 

otrygghet 

beskrevs också. 

Studiedeltagarna 

beskrev att det  

var viktigt med en 

helhetssyn. Brist 

på utbildning, 

miljö och tid var 

faktorer som 

påverkade 

bemötandet enligt 

studiedeltagarna.  

Hög  

Marynowski-

Traczyk, D., 

Broadbent, M. 

2010 

What are the 

experiences of 

Emergency 

Department nurses 

in caring for 

clients with mental 

Syftet med 

studien var att 

försöka förstå 

vilka upplevelser 

sjuksköterskor på 

en 

Kvalitativ ansats 

med 

femenolgoiska 

semistrukturerade 

intervjuer. 

6 studiedeltagare 

 

Studiedeltagarna 

beskrev att de 

upplevde 

frustration i 

vården av 

patienter med 

Medel 

 



38 

 

Australien 

 

illness in the 

Emergency 

department? 

akutmottagning 

har i vården av 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Sex 

sjuksköterskor, 

oklart vilket kön. 

 

Ålder 18-65 år. 

 

Bortfall 

redovisades ej. 

psykisk ohälsa. 

Det var svårt att 

förstå patientens 

sjukdomshistoria.  

Studiedeltagarna 

upplevde också 

att miljön inte var 

anpassad och att 

patienter med 

psykisk ohälsa 

tog mycket tid, tid 

som oftast inte 

fanns.  

MacNeela, P., 

Scott, A., Treacy, 

M., Hyde., 

O´Mahony, R. 

2012 

Irland 

 

A Risk to Himself: 

Attitudes Toward 

Psychiatric 

Patients and 

Choice of 

Psychosocial 

Strategies Among 

Nurses in 

Medical-Surgical 

Units 

Undersöka vilka 

attityder 

sjuksköterskor på 

medicin och 

kirurg 

avdelningar har 

gentemot 

patienter med 

psykisk ohälsa.  

Kvalitativ ansats 

där 

sjuksköterskorna 

fick diskutera ett 

fiktivt patientfall 

öppet i grupp. 

Patientfallet var 

en patient med 

psykisk ohälsa 

som låg inne för 

en fysisk 

åkomma. En 

individuell 

intervju gjordes 

också därefter.  

13 kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

Ålder redovisades 

ej 

 

Bortfall 

redovisades ej. 

Studiedeltagarna 

beskrev att de 

upplevde sig 

osäkra och rädda i 

mötet med 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Synen var att 

patienten var 

känslig och var en 

risk för sig själv 

och andra. Mer 

utbildning behövs 

för att förstå hur 

stereotypa 

attityder påverkar 

sjuksköterskan i 

mötet med 

patienter med 

psykisk ohälsa. 

Hög 

 

 


