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Sammanfattning 

Bakgrund: Sjuksköterskans professionella område är omvårdnad, vilket utgår ifrån ett 
holistiskt perspektiv där sjuksköterskan ska ta hänsyn till den vårdsökande personens 
fysiska samt psykiska hälsa. Samhällets och medias syn på personer med psykisk sjuk-
dom kan påverka sjuksköterskan och eventuellt bidra till stigmatisering som kan följa 
med in i vårdrummet. Personer med psykisk sjukdom kan uppleva sig diskriminerade 
och misstrodda i kontakt med hälso- och sjukvården, vilket medför en osäkerhet och 
risk för att de inte söker somatisk vård. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med psykiska 
sjukdomar på somatisk avdelning.  
Metod: Litteraturöversikt med en induktiv ansats och kvalitativa artiklar. Resultatet 
baserades på sju kvalitativa artiklar som analyserades genom Fribergs femstegsmodell.  
Resultat: Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskan upplever sig otillräck-
lig i omvårdnaden av personer med psykiska sjukdomar på en somatisk avdelning. 
Upplevelsen av otillräcklighet delades in i otillräcklighet inom organisationen med un-
derteman som miljö, tid och stöd samt otillräcklighet inom professionen med under-
teman som osäkerhet, kunskap och utbildning.  
Slutsats: Sjuksköterskor upplevde att om de ska ansvara för omvårdnaden för personer 
med psykiska sjukdomar på en somatisk avdelning så krävs rätt förutsättningar, i form 
av kunskap och utbildning, samt en trygg och säker vårdmiljö.  
 
Nyckelord: Litteraturöversikt, otillräcklighet, sjuksköterska, somatisk avdelning psy-
kisk sjukdom, upplevelse.  
 



Summary 

Title: Nurses’ experience of caring for people with mental illnesses on a somatic ward. 
- a literature review 
Background: The profession of nurse’s is nursing, which comes from a holistic per-
spective where the nurse takes both physical and psychological health in consideration. 
The society and medias view of people with mental illness might influence the nurse. 
This can eventually contribute to a stigma which can follow the nurses into the hospital 
wards. People with mental illness feel discriminated and mistrusted in contact with 
healthcare, this can bring an insecurity and a risk that they won’t seek somatic care.  
Aim: To describe the nurse’s experience of nursing a person with mental illness on a 
somatic ward.  
Method: Litterature review with inductive approach and qualitative articles. The re-
sults were based on seven qualitative articles who were analyzed by Friberg’s five-step-
model.  
Results: The results of the study showed that the nurses felt insufficient while nursing 
people with mental illness in somatic care. The experience of insufficiency was divided 
into insufficiency in organization with subthemes as environment, time and support, 
and insufficiency in profession with subthemes as uncertainty, knowledge and educa-
tion.  
Conclusion: Nurses experienced that if they should nursing people with mental illness 
they need the right conditions, in terms of knowledge and education and a safe and 
secure healthcare environment. 
Keywords: Experience, insufficiency, literature rewiev, mental illness, nurse, somatic 
ward.  
 



Innehållsförteckning 



 

Inledning 

Personer med psykiska sjukdomar lider större risk för att drabbas av somatiska sjuk-
domar. Detta innebär att sjuksköterskor som arbetar på somatiska avdelningar kom-
mer att ansvara för omvårdnaden av personer som har både somatiska och psykiska 
sjukdomar (Skärsäter, 2013). Trots att omvårdnaden ska utgå från ett holistiskt per-
spektiv, upplever sjuksköterskan att situationen och den vårdsökande personen blir 
mer komplex då en psykiatrisk sjukdom kommer in i bilden (Björkman, Angelman, & 
Jönsson, 2008; Kluit, Goossens, & Leeuw, 2013; Ross & Goldner, 2009). Författarnas 
egna uppfattning är att personer med psykiska sjukdomar som vårdas på somatiska 
avdelningar lider större risk för att bli utsatta för vårdlidande. Utsatta på sådant sätt 
att deras psykiatriska sjukdom hamnar i skymundan och att enbart den somatiska 
sjukdomen uppmärksammas, eller att de somatiska symptomen inte tas på lika stort 
allvar utan istället skylls på den psykiatriska diagnosen. Båda dessa vinklingar bidrar 
till sämre, ojämnställd, eller rent av utebliven vård för personer med psykiska sjukdo-
mar. Samhället i stort hyser negativ syn och stigmatiserar personer med psykisk sjuk-
dom (Björkman, Svensson & Lundberg, 2007). Då hälso- och sjukvården är en del av 
samhället kan det finnas stigmatisering mot personer med psykisk sjukdom även där. 
 

Bakgrund 

Omvårdnad som profession 
Sjuksköterskans professionella uppgift är omvårdnad och grundas i mötet mellan sjuk-
sköterskan och den vårdsökande personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
Hälsa är en subjektiv upplevelse då alla människor har olika uppfattningar om vad en 
god hälsa innebär samt olika önskemål om hur omvårdnaden ska bedrivas. Svensk 
sjuksköterskeförening (2014) menar att några av de grundläggande förutsättningarna 
för att bedriva god omvårdnad är att utgå från ett humanistisk och personcentrerat 
synsätt där varje individ är delaktig i sin omvårdnad för att främja hälsa. För att för-
bättra kvalitén på omvårdnaden ska sjuksköterskor tillämpa det holistiska perspekti-
vet som bygger på ömsesidig relation för att skapa trygghet, främja hälsa och se till den 
mänskliga värdigheten (Zamanzadeh, Jasemi, Valizadeh, Keogh & Taleghani, 2015). 
Då människan är komplex kommer sjuksköterskor inom den psykiatriska vården och 
den somatiska vården ansvara för omvårdnaden om personer med både fysiska och 
psykiska sjukdomar på respektive avdelning (Skärsäter, 2013). Detta innebär att sjuk-
sköterskor inom den somatiska vården bör ha grundläggande kunskap om den vård-
sökande personens psykiska tillstånd för att skapa god omvårdnad.  
 

Stigmatisering  
Stigmatisering kan vara ett hinder för personer med psykiska sjukdomar att integreras 
i samhället vilket leder till social isolering, ångest och känslan av utanförskap (Crisp, 
Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands, 2000). Samhällets attityder gentemot personer med 
psykiska sjukdomar har visat sig vara negativa och kännetecknas av rädsla och miss-
tänksamhet (Björkman et.al 2007). Olika typer av psykiska diagnoser drar till sig för-
domar, där personer med substansberoende och schizofreni uppfattas som farliga och 
oberäkneliga. Samtidigt som psykiatriska diagnoser som depression och ätstörningar 
drar till sig fördomar om att de bör “rycka upp sig” eller “ta tag i sin situation” 
(Björkman et. al. 2008; Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands, 2000). Personer med 



 

psykiska sjukdomar upplever även självstigmatisering, då de applicerar de fördomar 
som finns runt omkring dem på sig själva (Ehrlich-Ben Or et. al. 2013). 
 
Den mediala bilden av personer med psykiska sjukdomar genomsyras av generali-
seringar där allt från nyheter till filmer skildrar personer med psykiska sjukdomar på 
ett negativt vis, då de ofta porträtteras som farliga och/eller med ett våldsamt beteende 
(Angermeyer, Beck, Dietrich, & Holzinger, 2004; Björkman et. al. 2007; Crisp et. al. 
2000). Stigmatisering kan bidra till att personer med psykiska sjukdomar sällan näm-
ner detta för sin omgivning för att undvika en eventuell risk att bli placerad i ett speci-
fikt fack (Björkman et. al. 2007).  
 

Den orättvisa vården 

Personer med psykiska sjukdomar lider större risk för att drabbas av fysiska sjukdomar 
samtidigt som personer med fysiska sjukdomar lider större risk för att drabbas av psy-
kiska sjukdomar (Buist-Bouwman, Graaf, Vollebergh, & Ormel, 2005). Riskfaktorer 
som övervikt och rökning ger upphov till somatiska sjukdomar och förkommer ofta 
bland personer med psykiska sjukdomar. Detta är en anledning till att personer med 
psykiska sjukdomar i större utsträckning lider av samsjuklighet och metabolt syndrom, 
där majoriteten av dem är obehandlade (Cunningham, Peters & Mannix, 2013; Tiru-
pati & Chua, 2007).  
 

Personer med psykiska sjukdomar upplever en rädsla för att söka vård, framförallt so-
matisk vård, då de är oroliga för att inte bli trodda, diskriminerade och att vårdperso-
nal enbart ska se dem som en psykiatrisk diagnos (Nash, 2013). Rädslan för att få eti-
ketten “psykisk sjuk” bidrar till att personer med psykiska sjukdomar mer sällan söker 
somatisk vård. Personer med psykiska sjukdomar upplever att de blir behandlade an-
norlunda inom den somatiska vården efter att de varit i kontakt med den psykiatriska 
vården (Björkman et. al. 2007). Känslan av att inte bli trodd bidrar till att personer 
med psykiska sjukdomar börjar tvivla på sig själva och att deras problem inte existerar 
utan bara finns i personens huvud (Liggins & Hatcher, 2005).  
 
När personer med psykiska sjukdomar söker somatisk vård finns det en risk för att de 
fysiska symptomen överskuggas av den psykiska sjukdomen och att dessa personer 
inte tas på lika stort allvar av vårdpersonalen (Nash, 2013). Sammantaget leder detta 
till att personer med psykiska sjukdomar mer sällan söker somatisk vård, men även att 
de kan få sämre vård för sina fysiska problem. Personer med psykiska sjukdomar har 
ökad risk för att bli inlagda på somatiska avdelningar jämfört med personer som inte 
har en psykisk sjukdom (Zolnierek, 2009). Under vårdtiden på somatiska avdelningar 
har personer med psykiska sjukdomar en längre vårdtid, kräver mer resurser,  ökad 
risk för postoperativa komplikationer samt högre risk för att återinläggas efter 
vårdtidens slut (Zolnierek, 2009). 
 

Det vårdande mötet 
Mötet mellan sjuksköterskan och den vårdsökande personen är det centrala för att 
skapa god omvårdnad, och bygger på den vårdsökande personens upplevelser och 
känslor som i sin tur påverkar vårdrelationen till sjuksköterskan (Eriksson, 2014). 
Sjuksköterskans förmåga att skapa det vårdande mötet bygger på att se den vårdsö-
kande personen utifrån ett holistisk perspektiv där kroppslig vård och själavård kan 



 

förenas (Eriksson, 2002). Det holistiska perspektivet har sitt ursprung i att varje män-
niska består av olika dimensioner som var för sig är separata delar, men som överlap-
par varandra och samverkar till en helhet. Utifrån sjuksköterskans perspektiv kan di-
mensionerna ses som delar med olika symptom och problem, men de ska alltid kunna 
kopplas samman för att dess samband och helhet ska förstås (Eriksson, 2002). Att som 
sjuksköterska utgå från det holistiska perspektivet i det vårdande mötet kan ses som 
en utmaning, då det är ett brett perspektiv som vill se och involvera den vårdsökande 
personens alla dimensioner. Samtidigt kan det holistiska perspektivet ses som en möj-
lighet och ett hjälpmedel, som skapar förutsättningar till att kunna hjälpa och innefatta 
den vårdsökande personens alla dimensioner. Det vårdande mötet bygger på det hol-
istiska perspektivet för att se helheten, där den ömsesidiga vårdrelation som bygger på 
tillit och trygghet kan skapas (Eriksson, 2014). 
 
Buber (2004) styrker Erikssons teori om att mötet mellan sjuksköterskan och den 
vårdsökande personen är kärnan till att kunna skapa god omvårdnad genom en trygg 
vårdrelation. Detta ställer krav på sjuksköterskan att kunna se till den vårdsökande 
personens alla dimensioner, samt kunna möta den vårdsökande personen där hen be-
finner sig för att motverka barriärer som kan finnas mellan sjuksköterskan och den 
vårdsökande personen. Ett sätt att överbrygga barriärer i det vårdande mötet är att se 
till den vårdsökande personens helhet och använda sig av acceptans samt ge bekräf-
telse av upplevelser och känslor i samtalet. I mötet med personer som har psykiska 
sjukdomar kan barriärerna vara ännu starkare. Detta medför att större krav ställs på 
sjuksköterskans kommunikativa förmåga att skapa tillit och trygghet i det vårdande 
mötet där den vårdsökande personens alla dimensioner tas i beaktning. Ett mer öppet 
synsätt som det holistiska perspektivet strävar efter kan bidra till att sjuksköterskor 
lättare ser till den vårdsökande personens fysiska och psykiska välmående (Buber 
2004; Eriksson, 2002).   
 

Problemformulering 
Personer med psykiska sjukdomar upplever inte bara stigmatisering från samhällets 
synvinkel utan även ifrån hälso- och sjukvården samt sig själva (Björkman et. al. 2007; 
Crisp et. al. 2000; Ehrlich-Ben Or et. al. 2013; Nash, 2013). Med vetskapen om att 
stigmatisering och självstigmatisering förekommer bland personer med psykiska sjuk-
domar är det viktigt att sjuksköterskor förstår innebörden av problemet. Detta för att 
kunna skapa en god omvårdnad som istället stärker individens självförtroende, själv-
känsla och tron på sig själv. Personer med psykiska sjukdomar har större risk för att 
drabbas av samsjuklighet vilket innebär att sjuksköterskor på somatiska avdelningar 
kommer ansvara för omvårdnaden av personer med både fysiska och psykiska sjukdo-
mar (Cunningham et. al. 2013; Buist-Bouwman el.al. 2005; Nash, 2013; Tirupati & 
Chua, 2007). Personer med psykiska sjukdomar upplever den somatiska sjukvården 
som bristfällig och att stigmatiseringen inom hälso-och sjukvården påverkar omvård-
naden (Björkman et. al. 2007; Liggins & Hatcher, 2005; Nash, 2013). Sammantaget är 
somatisk och psykiatrisk vård mer sammanlänkad än vid första anblick. Hur upplever 
då sjuksköterskor på somatiska avdelningar vårdandet av personer med psykisk sjuk-
dom?  
  



 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med psykiska sjukdo-
mar på somatisk avdelning.  
 

Material och metod 

Design 
Litteraturöversikt med kvalitativa artiklar och en induktiv ansats har valt som design 
då syftet menar på att beskriva sjuksköterskors upplevelser (Friberg, 2012). Detta ge-
nom att sammanställa och skapa en bild över den forskning som finns på ämnet. Ana-
lysen baserades på Fribergs (2012) femstegsmodell.  

Urval och datainsamling 
Datainsamling utfördes genom sökningar i databaserna CINAHL, PubMed och 
PsycINFO, därefter tillkom manuella sökningar. Avancerade sökningar gjordes i alla 
databaser och begränsningsfunktioner lades till där artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska samt vara peer reviewed. Detta för att begränsa antalet träffar och minska 
antalet irrelevanta artiklar. Sökorden som användes var; Mental illness, mental disor-
der, mental disability, mental health, hospital, acute setting, inpatient, ward, medical 
hospital, acute hospital, physical hospital, general hospital, nurs*, attitude, experienc*, 
general nurses attitudes, general nurse, nurses attitude, experience, focus group, quali-
tative, interview, mental health nursing, psychiatric nursing, psychiatric och percept-
ion. För specificering av vilka sökord som användes i vardera databas se Bilaga 1. 
 
Olika kombinationer av sökorden, trunkering och booleska termer användes i de olika 
databaserna för att ringa in den forskning som existerar på området (Se Bilaga 1). 
Dessa verktyg användes för att bredda men också för att exkludera irrelevanta träffar 
(Östlundh, 2012). En konsult på högskolebiblioteket i Jönköping kontaktades för hjälp 
med sökningarna och även för att få bekräftat att all forskning på ämnet hade ringats 
in. Varken författarna själva eller konsulten fann bättre sökord eller fler artiklar som 
svarade på syftet. Som ett sista steg användes funktionen “similiar articles” i databasen 
PubMed. Artiklarna som kom upp med hjälp utav funktionen gav dock inga nya artik-
lar. De inklusionskriterier som användes var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 
kvalitativa, peer reviewed, ur sjuksköterskans perspektiv, att studien var utförd på 
sjukhus och att de var publicerade mellan 2000-2016. Exklusionskriterier var artiklar 
om psykiatrisjuksköterskor, där de vårdsökande personerna hade en intellektuell 
funktionsnedsättning eller demenssjukdom, studier där urvalet var sjuksköterskor i 
kombination med annan vårdpersonal, studier utförda på psykiatriska avdelningar, 
studier där personerna med psykisk sjukdom var barn. Slutligen gjordes även manu-
ella sökningar där en artikel granskades och togs vidare till analys. 
 
I ovanstående sökningarna lästes artiklarnas titel och valdes ut efter inklusions och 
exklusionskriterier, därefter lästes abstrakten för att undersöka om artiklarna svarade 
på syftet och var kvalitativa. Artiklar som kvarstod efter sorteringen lästes i sin helhet 
där en del artiklar behölls och andra artiklar sorterades bort på grund av att de inte 
svarade på syftet. Sju artiklar klarade sig igenom alla steg och bedömdes vara den ak-



 

tuella forskningen som fanns på området, sökningen ansågs då vara fullständig (se Bi-
laga 2). Artiklarna kvalitetsgranskades enligt högskolans kvalitetsgranskningsmall för 
kvalitativa studier (se Bilaga 3). Kvalitetsmallen innefattar två granskningsdelar där 
artiklarna måste klara den första delen, som handlar om bakgrund, syfte och urval, för 
att användas i studien. Del två i granskningen bestod av frågor gällande tillförlitlighet 
och kvalitet där författarna valde att sex av åtta frågor skulle besvaras positivt för att 
artikeln skulle tas vidare till resultatet. Sju artiklar klarade kvalitetsgranskningen och 
togs sedan vidare till analysdelen. 

Dataanalys 
Analysen av den insamlade datan hade en induktiv ansats och gjordes enligt Friberg 
(2012) femstegsmodell för kvalitativa artiklar. I första steget lästes de sju artiklarna var 
och en för sig flera gånger för att få en överblick och förstå helheten, innan specifika 
delar kunde lyftas ut. I det andra steget analyserades artiklarnas resultat djupgående 
för att hitta och sortera ut nyckelfynden i vardera artikel. De nyckelfynd som identifi-
erades var kunskap och utbildning, frustration, tid, miljö, rädsla, självförtroende, osä-
kerhet samt resurser och stöd. I tredje steget sammanställdes nyckelfynden för att 
skapa en överblick. Det fjärde steget behandlade de likheter och skillnader som iden-
tifierades i artiklarnas nyckelfynd genom att ställa artiklarna emot varandra. Detta 
gjordes genom att använda mind-maps och på så sätt bryta ner nyckelfynden för att 
skapa en ny helhet. Resultatet av det blev huvudtemat “otillräcklighet” med två teman, 
vilka var “otillräcklighet inom organisationen” med underteman “miljö” “tid” och 
“stöd”, och “otillräcklighet inom professionen” med underteman “osäkerhet” och “kun-
skap och utbildning”. Arbetets syfte fanns med i bakgrunden under hela analysen för 
att säkerställa att fynden svarade på syftet. I sista steget så sammanställdes allt och 
skapade en ny helhet som sedan redovisas i resultatet (Friberg, 2012). 
 

Etiska överväganden 
Då arbetet är en litteraturöversikt så förekommer ingen direktkontakt med informan-
terna, istället används och behandlas den forskning som redan finns. Forskningsetiskt 
förhållningssätt har hela tiden funnits med under arbetets gång och de valda artiklarna 
utgår ifrån forskningsetiska grunder (Stryhn, 2007). Kvalitetsgranskningens andra del 
hade en specifik fråga om ifall etiska överväganden gjorts. Då denna fråga bedömdes 
så pass viktig så behövde alla artiklar besvara den frågan positivt. De artiklar som slut-
ligen användes bedömdes uppfylla forskningsetiska krav enligt kvalitetsgranskningen. 
Reflektion över förförståelse har följt arbetets gång. Utgångspunkten var att studien 
skulle baseras på en induktiv ansats och vara objektiv, men komplexiteten i förförstå-
else bidrar till att studien aldrig kan bli helt objektiv. Tanken och medvetenheten om 
förförståelsen bidrar dock till ett mindre vinklat resultat (Priebe & Landström, 2012).  



 

Resultat 

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med psykiska sjukdomar på soma-
tiska avdelningar presenteras utifrån huvudtemat “otillräcklighet”. Två olika teman 
framkom, vilka var “otillräcklighet inom organisationen” med underteman “miljö” 
“tid” och “stöd”, och “otillräcklighet inom professionen” med underteman “osäkerhet” 
och “kunskap och utbildning”. 
 

 

Figur 1: Figuren speglar resultatet där sjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet ses uti-
från olika teman.  
 

Otillräcklighet  
Sjuksköterskorna upplevde känslan av att inte räcka till, vilket visade sig ha ett sam-
band med den egentliga viljan att vårda och de förutsättningar som fanns i vårdandet 
av personer med psykiska sjukdomar på en somatisk avdelning. Sjuksköterskans upp-
fattning om att alltid vilja göra gott kolliderade med känslan av att inte kunna eller vilja 
vårda personer med psykiska sjukdomar (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-
Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel, 
Myburgh & Morare 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005).  
 

Otillräcklighet inom organisationen 
Otillräcklighet inom organisationen innefattade sjuksköterskans upplevelse av att inte 
räcka till på grund av den vårdmiljön och de förutsättningar som finns inom den so-
matiska vården (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; 
Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Sharrock & Happell, 2005). Sjuksköters-
korna upplevde sig otillräckliga på grund av bristen på tid och stöd samt i själva vård-
miljön då den inte var anpassad eller utformad för att vårda personer med psykiska 
sjukdomar (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mav-
undla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; 
Sharrock & Happell, 2005). 
 



 

Miljö 

Sjuksköterskorna upplevde att den somatiska vården inte var anpassad eller säker för 
personer med psykiska sjukdomar, då uppfattningen var att den somatiska vården inte 
hade samma säkerhetstänk som den psykiatriska vården (Arnold & Mitchell, 2008; 
Mavundla, 2000; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskor 
som vårdade personer med psykiska sjukdomar på en somatisk avdelning upplevde sig 
inte kunna garantera eller upprätthålla en trygg och säker vårdmiljö, varken för perso-
nen med en psykisk sjukdom, vårdpersonalen eller andra vårdsökande personer. 
Rädsla för att personer med psykiska sjukdomar skulle göra något oförutsägbart bi-
drog till att sjuksköterskor ständigt ville ha dessa personer under uppsikt. Detta resul-
terade i svårigheter för sjuksköterskor att prioritera sin tid då de ansvarade för om-
vårdnaden av flera vårdsökande personer, och därmed inte kunde stanna på salen hos 
personen med psykisk sjukdom i rädsla för att något skulle inträffa (Arnold & Mitchell, 
2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; 
Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). Lugn och 
trygg vårdmiljö var något som sjuksköterskorna strävade efter men hade svårigheter 
att uppnå. Sjuksköterskorna hade inställningen om att vårdsökande personer med psy-
kiska sjukdomar kunde vara anledningen till den röriga vårdmiljön (Arnold & Mitchell, 
2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000). Sjuksköterskornas 
upplevelse var att den somatiska vårdens rutiner och arbete stördes när de skulle vårda 
personer med psykiska sjukdomar då de inte passade in i den “vanliga mallen” som 
somatiskt sjuka personer gjorde. Detta bidrog till en form av stress då arbetsflödet och 
arbetsrutinerna blev lidande av att personer med psykiska sjukdomar inte passade in i 
den mallen som den somatiska vården utgick ifrån (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 
2011; Mavudla, 2000; Plant & White, 2013).  
 
Tid 
Bristen på tid var en stor anledning till att sjuksköterskor upplevde otillräcklighet inför 
vårdandet av personer med psykiska sjukdomar (Arnold & Mitchell, 2008; Ma-
rynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggen-
poel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). Sjuksköters-
korna vittnade om att den bristande tiden berodde på överbeläggningar, personalbrist 
samt den stressande vårdmiljön som ofta fanns på somatiska avdelningar. Resultatet 
av detta bidrog till att sjuksköterskor upplevde sig ha för lite tid till varje vårdsökande 
person och kände sig frustrerade då de inte kunde eller hann tillgodose personens alla 
behov (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & 
Happell, 2005). Känslan av att tiden inte räckte till gjorde att sjuksköterskorna distan-
serade sig och undvek personer med psykiska sjukdomar då deras problem upplevdes 
mer komplicerade än personer med somatiska sjukdomar. Den övergripande uppfatt-
ningen hos sjuksköterskan var att personer med psykiska sjukdomar upplevdes mer 
tidskrävande än personer med somatiska sjukdomar (Arnold & Mitchell, 2008; Ma-
rynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggen-
poel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskans uppfattning om personer 
med psykiska sjukdomar som vårdas på en somatisk avdelning var att de tog tid från 
de somatiskt sjuka personerna och utnyttjade sjuksköterskans resurser (Arnold & Mit-
chell, 2008; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & 
Fitzgerald, 2005). Detta genom längre vårdtider i förhållande till somatisk sjuka per-
soner och att personer med psykiska sjukdomar upplevdes som en extra börda för sjuk-
sköterskan då de hade en mer komplex och omfattande vårdtid. Känslan var att sjuk-
sköterskan upplevde sig utnyttjad och att tiden kunde ha disponerats på ett annat vis 
om de inte hade behövt lägga extra tid på personer med psykiska sjukdomar (Arnold 



 

& Mitchell, 2008; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed 
& Fitzgerald, 2005).  
 
Stöd 
Sjuksköterskorna upplevde att det saknades stöd och resurser i omgivningen och inom 
organisationen i omvårdnaden av personer med psykiska sjukdomar (Arnold & Mit-
chell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 
2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). 
Uppfattningen hos sjuksköterskorna var att om de skulle vårda personer med psykiska 
sjukdomar på somatisk avdelning så behövdes mer personal för att klara av det extra 
arbetet som personer med psykisk sjukdom kunde medföra. Hade sjuksköterskorna 
fått mer stöd från organisationen i vårdandet av personer med psykiska sjukdomar så 
hade sjuksköterskorna enligt deras egen uppfattning kunnat tillhandahålla en bättre 
och mer säker vård (Arnold & Mitchell, 2008; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; 
Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005).  
 

Otillräcklighet inom professionen  
Sjuksköterskor upplevde ett bristande självförtroende och osäkerhet i omvårdnaden 
av personer med psykiska sjukdomar vilket påverkade sjuksköterskans professionella 
roll (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 
2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock 
& Happell, 2005). Sjuksköterskors vilja och uppfattning om att göra det bästa för varje 
individ blev lidande. Flera sjuksköterskor vittnade om att de stod handfallna kun-
skaps- och utbildningsmässigt i omvårdnaden av personer med psykiska sjukdomar 
(Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; 
Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & 
Happell, 2005).  
 
Osäkerhet  
Osäkerhet och rädsla präglade sjuksköterskans arbete och upplevelsen av att inte veta 
vad som skulle göras för att tillgodose den vårdsökande personens behov (Arnold & 
Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & 
White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 
2005). Bristande självförtroende och osäkerhet var bidragande faktorer till att sjuk-
sköterskor undvek den delen av omvårdnad som rör det psykiska. Sjuksköterskor upp-
levde att de inte vågade fördjupa sig i en individs psykiska hälsa då de inte visste hur 
de skulle hantera en sådan situation samt ansåg sig inte kunna relatera till de problem 
som personen hade (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 
2011; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Sharrock & Happell, 2005). Oro 
fanns för att hantera situationen på felaktigt sätt, eller att säga fel saker som kunde 
förvärra situationen för den vårdsökande personen med psykisk sjukdom. Detta ledde 
till att sjuksköterskor upplevde sig otillräckliga och osäkra i omvårdnaden. Denna osä-
kerhet orsakade att sjuksköterskor i större grad distanserade sig från personer med 
psykiska sjukdomar (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 
2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzge-
rald, 2005; Sharrock & Happell, 2005).  
 
Sjuksköterskor på somatiska avdelningar ville vårda personer med psykiska sjukdomar 
utifrån holistiskt perspektiv där både kropp och själ togs i beaktning, dock kolliderade 



 

den uppfattningen med sjuksköterskans inre känsla av osäkerhet i omvårdnaden (Ar-
nold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; 
Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & 
Happell, 2005). Sjuksköterskor på somatiska avdelningar ansåg att omvårdnaden av 
personer med psykiska sjukdomar var för komplex och att det inte ingick i deras arbete. 
I och med den uppfattningen ville sjuksköterskor på somatiska avdelningar inte vårda 
personer med psykiska sjukdomar (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & 
Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed 
& Fitzgerald, 2005). Negativa erfarenheter från tidigare vårdtillfällen genererade osä-
kerhet och rädsla inför att vårda personer med psykisk sjukdom. Rädslan i kombinat-
ion med att sjuksköterskorna kände sig tvingade till att vårda dessa bidrog inte bara 
till frustration och osäkerhet inför själva omvårdnaden, utan även till sänkt självför-
troende i den professionella rollen (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & 
Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed 
& Fitzgerald, 2005).  
 
Kunskap och utbildning  
Den bristande kunskap och utbildning som sjuksköterskorna upplevde samt komplex-
iteten i samsjuklighet bidrog till att sjuksköterskorna inte visste hur de skulle planera 
sina omvårdnadsinsatser och vad de skulle fokusera på i omvårdnaden (Arnold & Mit-
chell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Plant & White, 2013; Sharrock 
& Happell, 2005). Upplevelsen var att det var svårt att se om sjuksköterskans omvård-
nad gav någon direkt eller konkret förbättring för personen med psykisk sjukdom. 
Samtidigt som den uteblivna bekräftelsen på ett positivt resultat i omvårdnaden gjorde 
att sjuksköterskorna kände sig än mer otillräckliga. De sjuksköterskor som hade kun-
skap och utbildning om psykiska sjukdomar upplevde omvårdnaden som mer hanter-
bar samt att de hade ett bättre självförtroende i sin professionella roll. Samtidigt som 
de sjuksköterskor som inte upplevde sig ha tillräcklig kunskap eller utbildning om psy-
kiska sjukdomar upplevde osäkerhet i sin professionella roll och känslan av att inte ha 
någon kontroll över situationen (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & 
Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel, Poggenpoel et. 
al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005).  
 
  



 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda en person med 
psykisk sjukdom på somatisk avdelning. Då syftet menar på att beskriva sjuksköters-
kors upplevelser så valdes en kvalitativ metod (Friberg, 2012). Artikelsökningarna var 
specificerade sökningar och genomfördes i tre olika databaser, CINAHL, PubMed och 
PsychINFO (Karlsson, 2012).  Databaserna som användes är breda och innehar artik-
lar som bland annat berör ämnena omvårdnad samt psykologi, dessa valdes i relation 
till syftet (Karlsson, 2012). Sökorden diskuterades utifrån studiens syfte i samråd med 
handledaren samt en konsult på biblioteket på högskolan i Jönköping. Då de valda 
sökorden gav för många träffar i databaserna så användes flera olika kombinationer av 
ord för att minska antal träffar. Därför har många sökord använts i olika kombinat-
ioner, för uppfattningen var att det inte fanns några självklara sökord som gav bra ut-
delning. För att få hjälp med sökningarna så kontaktades återigen konsulten på biblio-
teket på högskolan i Jönköping, dock fick varken konsulten eller författarna fram 
bättre sökningar. Inga MeSH-termer valdes i den aktuella studien då författarna själva 
eller konsulten inte fann några som gav mer utdelning än de sökorden som redan an-
vändes. Booleska termer och trunkering användes för att specificera sökningarna 
(Karlsson, 2012). Funktionen “similiar articles” användes i databasen PubMed för att 
på så vis få fram mer artiklar som svarade på syftet. Dock gav det ingen utdelning och 
sågs som ett sista steg att ringa in den forskning som finns på ämnet. Då studien är 
tidsbegränsad så kunde inte mer tid läggas på fler sökningar, om mer tid funnits så 
kanske andra sökord hade hittats som gett bättre utdelning. Med den begränsade tid 
som fanns bedömdes detta vara en så fullständig sökning som var möjligt. Dock kan 
detta påverkat litteraturöversiktens kvalité, då relevant forskning kan ha missats (Hen-
ricson, 2012).  
 
Sökningarna som gjordes i databaserna redovisas i tabeller (se bilaga 1) vilket ger en 
tydlig bild över litteratursökningens tillvägagångssätt. För att studien ska vara tillför-
litlig är det viktigt att redovisa tillvägagångssättet (Wallgren & Henricson, 2012). Ma-
nuella sökningar gjordes i referenslistan i resultatartiklar, bakgrundsartiklar samt lit-
teraturöversikter som behandlade samma ämne för att ringa in all forskning inom äm-
net (Karlsson, 2012).  
 
För att säkerställa artiklarnas relevans samt att de svarade på syftet föll valet på att 
vara hård med inklusions- och exklusionskriterier (Wallengren & Henricson, 2012). 
Inklusions- och exklusionskriterierna var till största del fastställda innan litteraturs-
ökningen påbörjades, vilket gjorde det lättare att se vilka artiklar som var relevanta för 
studien och svarade på syftet. Några kriterier lades till efter hand, då det uppdagades 
att flertalet artiklar inkluderade andra yrkesgrupper än sjuksköterskor med i resulta-
tet. Dessa artiklar exkluderades eftersom det skulle ge uppsatsen en lägre trovärdighet, 
då det är svårt att urskilja vem som sagt vad i artikeln (Wallengren & Henricson, 2012). 
Inkluderade artiklar till resultatet var publicerade mellan 2000-2016, detta för att det 
inte fanns så mycket forskning på ämnet. Artiklarna hade liknande resultat vilket tyder 
på att sjuksköterskor i äldre och nyare forskning har snarlika upplevelser i vårdandet 
av personer med psykiska sjukdomar på somatiska avdelningar. Den breda tidsramen 
gav fler artiklar till resultatet men kan ha bidragit till gammal forskning, som kanske 
inte överensstämmer med sjuksköterskornas upplevelse idag (Wallengren & Henric-
son, 2012). Då den äldsta och den nyaste artikeln inte skiljde sig åt nämnvärt ansågs 



 

den breda tidsramen inte vara ett så stort problem, men likväl viktig att ta i beaktning. 
De sju artiklarna som inkluderades till resultatet var utförda i Australien, USA, Sydaf-
rika och Storbritannien, med andra ord i fyra av fem världsdelar. Då utbildning, kultur, 
ekonomiska förutsättningar och sjukvårdssystem skiljer sig åt länderna emellan samt 
den svenska vården, kan det vara svårt att applicera resultatet på den svenska vården 
(Henricsson, 2012). Samtidigt kom artiklarna i det stora hela fram till samma sak, vil-
ket visar på att sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av personer med psykiska sjuk-
domar på somatiska avdelningar är likartade världen runt. Detta tyder på att upplevel-
serna stämmer överens på ett övergripande plan och därmed kan resultatet möjligen 
generaliseras på sjuksköterskor med liknande samhällsstrukturer. Fortsatt och vidare 
forskning krävs för att säkert kunna fastställa om resultatet är generaliserbart eller inte 
(Henricson, 2012).  
 
Den valda designen på metoden i de olika artiklarna kan påverka trovärdigheten och 
tillförlitligheten (Henricson, 2012). De sju artiklarna som inkluderades till resultat 
hade liknande metoddesign där fem av sju artiklar hade enskilda intervjuer och två 
artiklar använde sig utav fokusgrupper. Intervjuer med fokusgrupper kan bidra till att 
en sjuksköterska säger det andra sjuksköterskor inte kan sätta ord på, vilket är en för-
del då det annars inte framkommit i resultatet. Dock kan det även leda till grupptryck, 
att alla inte vågar säga vad det tycker, rädsla för att bli dömd samt att sjuksköterskorna 
kan påverka varandras åsikter på olika sätt. Då studiens resultat både innefattar en-
skilda intervjuer samt fokusgrupper men ändå innehar liknande upplevelser så anses 
de valda artiklarna vara av hög kvalité och tillförlitliga (Henricson, 2012). 
 
Alla artiklar genomgick kvalitetsgranskning för att säkerställa att artiklarna var av hög 
kvalité (Wallgren & Henricson, 2012). Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån hälsohög-
skolan i Jönköpings kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier (se Bilaga 3) där 
minst sex av åtta kriterier skulle uppfyllas för att tas vidare till resultatet. De artiklarna 
som slutligen valdes bedömdes ha hög kvalité vilket höjer resultatets trovärdighet 
(Wallengren & Henricson, 2012). För att göra studiens resultat ännu mer tillförlitligt 
hade hårdare krav kunnat ställas, men bedömningen var att det då hade exkluderat för 
många artiklar till analysen. I kvalitetsgranskningsmallen handlade ett kriterium om 
att vardera artikel hade ett etiskt ställningstagande, detta kriterium ansågs så pass vik-
tigt att alla artiklar måste svara positivt på frågan för att gå vidare till analys. Då artik-
larnas design är kvalitativa är ett etisk ställningstagande viktigt för artiklarnas kvalité 
och därmed trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat (Wallengren & Henricson, 
2012).  
 
För att öka studiens trovärdighet fördes en diskussion mellan författarna om deras 
egna förförståelse när det kommer till sjuksköterskors upplevelse att vårda personer 
med psykiska sjukdomar på somatisk avdelning (Henricson, 2012). Studien hade en 
induktiv ansats och tanken var att se på all data utifrån en objektiv synvinkel men på 
grund av den mänskliga faktorn är det inte möjligt att vara helt objektiv i tolkningen 
av kvalitativ data. Därför är det viktigt att vara medveten och föra en diskussion om 
förförståelse under hela arbetets gång (Henricson, 2012). I bakgrunden nämns perso-
ner med psykiska sjukdomars upplevelse av att vårdas på en somatisk avdelning vilket 
gav en uppfattning om dennes perspektiv. Denna förförståelse kan leda till ett omed-
vetet sökande efter nyckelfynd där sjuksköterskornas upplevelser stämde överrens 
med de vårdsökande personernas upplevelser. För att undvika vinklade nyckelfynd så 
lästes artiklarna utav båda författarna flera gånger, samtidigt som en diskussion om 
förförståelse fanns med under hela arbetets gång (Henricson, 2012).  



 

 
För analysen användes Fribergs (2012) femstegsmodell då den analysmodellen var 
lämplig för syftet. Alla artiklar lästes genom flera gånger av författarna samt samman-
fattades och diskuterades för att skapa en helhetsbild om artikelns innehåll. Detta sätt 
att analysera artiklar ökar tillförlitligheten och trovärdigheten då artiklarnas skillnader 
och likheter lyfts fram, sammanfattas och diskuteras mellan författarna (Henricson, 
2012). Med hjälp utav mind-maps och muntliga diskussioner uppkom nyckelfynd och 
utifrån nyckelfynden skapades nya teman som sammanfattar alla artiklars huvudfynd 
och resultat. Huvudtemat som framkom var sjuksköterskans upplevelse av otillräck-
lighet med två teman som var otillräcklighet inom organisationen och otillräcklighet 
inom professionen. Därefter tillkom underteman under de två temana som ringade in 
de specifika fynden i artiklarna. Under arbetets gång har handledare samt ett annat 
studentpar varit med och läst studien i sin helhet vilket ger studien en högre tillförlit-
lighet och trovärdighet (Henricson, 2012). Då detta var första gången författarna 
gjorde en vetenskaplig studie är det möjligt att det påverkat studiens resultat (Henric-
son, 2012).  

Resultatdiskussion 
Huvudtemat otillräcklighet styrks av att sjuksköterskor upplever sig otillräckliga uti-
från olika perspektiv då somatisk och psykiatrisk omvårdnad sammanförs (Arnold & 
Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & 
White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 
2005). Sjuksköterskor på somatiska avdelningar och vårdsökande personer som har 
psykiska sjukdomar upplever rädsla för att integrera med varandra i det vårdande mö-
tet. En rädsla hos sjuksköterskan som grundas i bristande kunskap, utbildning, erfa-
renhet och självförtroende samtidigt som personer med psykiska sjukdomar upplever 
rädsla för att bli diskriminerade och bli placerade i ett specifikt fack (Arnold & Mitchell, 
2008; Björkman et. al. 2007; Crisp et.al. 2000; Ehrlich-Ben Or, et. al, 2013; Ma-
rynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Nash, 2013; Plant & White, 
2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). 
Buber (2004) nämner vad som är nyckeln till ett bra vårdande möte, där sjuksköters-
kor måste möta vårdsökande personer där de befinner sig. Genom god kommunikation 
som grundas i att båda parter bekräftar den andres känslor och handlingar skapas 
bättre förutsättningar för en god vård (Buber, 2004).  
 
Tid eller framförallt bristen på tid var en framträdande faktor i temat otillräcklighet 
inom organisationen. Uppfattningen hos sjuksköterskorna var att de inte kunde hinna 
med alla vårdsökande personer om en utav dem hade en psykisk sjukdom (Arnold & 
Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & 
White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 
2005). Tidsbrist är ett problem som existerar på de flesta avdelningar och leder till att 
sjuksköterskor prioriterar de omvårdnadsåtgärder som är mest nödvändiga för stun-
den, som smärtlindring, behandling och andra medicintekniska åtgärder (Ball, Mur-
rells, Rafferty, Morrow, & Griffiths, 2014). Anledningen tycks vara att det anses vara 
åtgärder som inte går att lämna till senare för att det då skulle drabba den vårdsökande 
personen på ett negativt sätt. Personer med psykisk sjukdom påverkas som alla vård-
sökande personer av tidspressen (Ball et. al. 2014). Möjligen påverkas de mer då deras 
sjukdomsbild ofta är mer komplex. En del sjuksköterskor prioriterar personer med so-
matisk sjukdom först, då de ändå upplever sig stå handfallna inför vårdandet av per-
soner med psykiska sjukdomar. Då just samtalet och mötet med sjuksköterskan är en 



 

viktig del i omvårdnadsprocessen drabbas både sjuksköterskan och de vårdsökande 
personerna hårt av tidsbristen och den stressiga miljön (Buber, 2004; Eriksson, 2014).  
 
Sjuksköterskorna upplevde att tidsbristen ofta berodde på överbeläggningar, personal-
brist, brist på platser inom den psykiatriska vården, men även den stressade vårdmil-
jön (Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & 
Happell, 2005). Sjuksköterskor som arbetar på psykiatriska avdelningar upplever även 
de höga nivåer av stress, trots att arbetsbördan ofta inte är lika hög som på somatiska 
avdelningar (Qi et. al. 2014). Den stressen är ofta relaterad till omgivning och miljö 
samt känslan av hot och osäkerhet. Stressnivån är som nämnt hög på somatiska avdel-
ningar, men där rör det sig om mängd arbete att utföra, men påverkas inte av omgiv-
ningen på samma sätt. När dessa två sammanförs finns både stressen angående en stor 
arbetsbörda, men också angående en otrygg miljö (Qi et. al. 2014). Tillsammans bidrar 
det till känslan av otillräcklighet och att tiden inte räcker till. Tidsbrist motarbetar mö-
tet, omvårdnaden och det holistiska perspektivet på så vis att brist på tid ger mindre 
fokus på helheten och mer fokus på specifika kroppsdelar och symtom. Långsiktigt kan 
detta leda till sämre omvårdnad (Eriksson, 2014). Även i en lugn och fridfull vårdmiljö 
är det svårt att skapa ett äkta möte och i hektiska vårdmiljöer blir det ännu svårare 
(Buber, 2004).  
 
Vetskapen om vad sjuksköterskans professionella roll innebär bidrar till att sjukskö-
terskor står inför ett emotionellt dilemma då de vill vårda personer med psykiska sjuk-
domar men anser sig inte ha rätt förutsättningar till att göra det (Arnold & Mitchell, 
2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; 
Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). Det di-
lemma som sjuksköterskor på somatiska avdelningar står inför i vårdandet av personer 
med psykiska sjukdomar kan jämföras med moralisk stress, då sjuksköterskan upple-
ver sig inte kunna göra vad som är etisk rätt för den vårdsökande personen (Woods, 
Rodgers, Towers, & La Grow, 2015). Sjuksköterskor som vårdar personer med psykiska 
sjukdomar trots motvilja skapar osäkerhet inom sig själva som leder till att de börjar 
tvivla på vad som egentligen är moraliskt rätt eller fel. Moralisk stress är något som de 
flesta sjuksköterskor upplever eller har upplevt, varav hälften av dessa har funderat på 
att sluta på grund av den moraliska stressen (Woods et. al. 2015). Den moraliska stres-
sen och otillräckligheten i situationen påverkar det vårdande mötet på ett negativt vis 
då mötet bygger på en trygg och ömsesidig relation mellan vårdsökande person och 
sjuksköterskan (Eriksson, 2002). 
 
Sjuksköterskor upplever att de har för lite utbildning inom psykiatri, vilket medför att 
uppgiften att vårda personer med psykiska sjukdomar på somatisk avdelning känns 
övermäktig. Det finns en önskan att som sjuksköterska få mer utbildning inom psyki-
atri vilket kan bidra till en mer positiv inställning till att vårda personer med psykiska 
sjukdomar, men även till bättre, säkrare och mer jämlik vård (Arnold & Mitchell, 2008; 
Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Po-
ggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). Upplevel-
sen av att det ingår för lite utbildning inom det psykiatriska arbetsfältet rimmar illa 
med det faktum att personer med psykisk sjukdom har större risk för att drabbas av en 
fysisk sjukdom (Cunningham et. al. 2013; Nash, 2013; Tirupati & Chua, 2007). Då sam-
sjuklighet är vanligt förekommande bland personer med psykiska sjukdomar (Cun-
ningham et. al. 2013; Nash, 2013; Tirupati & Chua, 2007) så är det anmärkningsvärt 
att sjuksköterskor på somatiska avdelningar upplever sig inte besitta kunskap i vår-
dandet av personer med psykisk sjukdom. Det är anmärkningsvärt i den mån att de till 



 

och med undviker eller distanserar sig ifrån personer med psykiska sjukdomar, vilket 
är motsatsen till det holistiska perspektivet som sjuksköterskor bör arbeta efter (Er-
iksson, 2002; International Council of Nursing, 2012).  
 
Sjuksköterskor med mer kunskap och utbildning upplevde sig självsäkra när det kom 
till att ansvara för omvårdnaden samt bemöta personer med psykiska sjukdomar (Ar-
nold & Mitchell, 2008; Marynowski-Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; 
Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & 
Happell, 2005). Utbildning har visat sig ha en positiv inverkan på sjuksköterskors at-
tityd gentemot personer med psykisk sjukdom (Hardy, 2012). Oavsett ålder och antal 
år i tjänst tycks utbildning ge en mer positiv syn på personer med psykisk sjukdom. 
Utbildning kan även påverka och omvända de fördomar och missuppfattningar som 
kan finnas om personer med psykisk sjukdom som finns i samhället och således även 
hos sjuksköterskor (Hardy, 2012). Det är inte bara kunskap och utbildning som främ-
jar stabilitet och säkerhet i vårdandet av personer med psykisk sjukdom. Stöd och re-
surser från kollegor och organisationen har visat sig vara viktiga delar för att sjukskö-
terskor ska känna sig trygga i situationen. Att arbeta oftare och mer frekvent med per-
soner som har psykisk sjukdom kan också medföra en mer positiv attityd (Kluit, 
Goossens, & Leeuw, 2013). Omvårdnadsprocessen och mötet med den vårdsökande 
personen kan bli lidande vid bristfällig utbildning (Eriksson, 2014). Samtidigt som 
grundtanken med det holistiska perspektivet är att se till det psykiska så väl som det 
fysiska, kan rädslan för det okända leda till att sjuksköterskor fokuserar mer på det 
fysiska än det psykiska. Det holistiska perspektivet kan vara till stor hjälp vid vårdan-
det av personer med psykisk sjukdom inom den somatiska vården, där sjuksköterskan 
inte generaliserar utan ser till individens olika behov (Eriksson, 2014). 
 
En anledning till att sjuksköterskor har en negativ inställning till att vårda personer 
med psykiska sjukdomar kan vara den stigmatisering som är utbredd i samhället i stort 
(Angermeyer et. al. 2004; Björkman et. al. 2007; Crisp et. al. 2000). Personer som har 
kunskap och erfarenhet av personer med psykiska sjukdomar har en mer positiv in-
ställning. Detta kan även appliceras på vårdpersonal, där mer kunskap, utbildning och 
erfarenhet skapar en mer positiv inställning (Vezzoli et. al. 2001). Trots att sjukskö-
terskans värdegrund berättar att alla har rätt till likvärdig vård och att alla ska ses med 
samma ögon (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), så är sjuksköterskor fortfarande 
människor. Frågan är om samhällets syn på personer med psykiska sjukdomar föränd-
ras till en mer positiv inställning, kommer det då påverka sjuksköterskors inställning 
till att vårda personer med psykiska sjukdomar på somatiska avdelningar? 
 
Sammantaget så bekräftas den diskriminering som personer med psykiska sjukdomar 
upplever inom den somatiska vården då en del sjuksköterskor är negativt inställda till 
att vårda personer med psykiska sjukdomar (Arnold & Mitchell, 2008; Marynowski-
Traczyk & Broadbent, 2011; Mavundla, 2000; Plant & White, 2013; Poggenpoel et. al. 
2011; Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). Den negativa inställningen 
innebär att sjuksköterskor som inte vill ansvara för omvårdnaden av personer med 
psykiska sjukdomar frångår sin professionella roll (International Council of Nursing, 
2012). Samtidigt finns det sjuksköterskor som har en positiv inställning till att vårda 
personer med psykiska sjukdomar. Trots det så speglar det varken den uppfattningen 
som personer med psykiska sjukdomar upplever i mötet med sjuksköterskan eller den 
som syns utåt sett i verksamheten (Björkman et. al. 2007; Crisp et. al. 2000; Ehrlich-
Ben Or et. al. 2013; Nash, 2013). Då sjuksköterskans professionella roll innefattar ett 



 

holistiskt perspektiv, där den vårdsökande personens alla dimensioner ska tas i beakt-
ning, är det av stor vikt att sjuksköterskor upplever sig ha de förutsättningar som krävs 
för att skapa en god omvårdnad (Eriksson, 2002).  

Slutsatser 

Studiens resultat visar på kunskap- och utbildningsluckor samt osäkerhet inom 
sjuksköterskans profession. Mer kunskap och utbildning inom psykiatri leder till att 
sjuksköterskor inom den somatiska vården är mer utrustade för att hantera och 
ansvara för omvårdnaden av en person med psykisk sjukdom. Det är av stor vikt att 
framtida grundutbildningen inom somatisk vård för sjuksköterskor även har en 
fördjupad utbildning inom psykiatri. På detta sätt kan sjuksköterskor som läser 
grundutbildningen få ett bättre utgångsläge när de tar sin examen och kommer ut i 
verksamheten. Även fortbildning efter avslutade studier skapar en högre 
kunskapsnivå. Detta leder till att sjuksköterskor på somatiska avdelningar har bättre 
förutsättningar till att hantera situationer när den somatiska och psykiatriska 
omvårdnaden möts. Ett samarbete mellan den somatiska vården och den psykiatriska 
vården kan bidra till att de lär sig av varandra och på så sätt överbrygga barriärer.  
 
Grunden i sjuksköterskans profession är att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv där 
sjuksköterskan ska se till det fysiska och det psykiska, för att sedan sammankoppla 
dessa till en helhet. Trots det så upplever sjuksköterskor sig osäkra i omvårdnaden av 
personer med psykiska sjukdomar. Någonstans på vägen fallerar det holistiska 
förhållningssättet när den somatiska och psykiatriska vården möts. Resultatet visar på 
att upplevelsen av otillräcklighet minskar vid bättre förutsättningar där mer kunskap 
och utbildning samt en trygg och säker vårdmiljö är kärnan i verksamheten.  Detta bi-
drar till att sjuksköterskor upplever att de kan och vill ansvara för omvårdnaden av en 
person med psykisk sjukdom på en somatisk avdelning. Då personer med psykiska 
sjukdomar finns inom den somatiska vården är det av stor vikt att sjuksköterskor upp-
lever sig trygga i sin professionella roll samt att de har verktygen för att ansvara för 
omvårdnaden.  
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Bilaga 1: Sökmatris 

 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 

CINAHL 
160216 

Mental illness OR 
mental disorder OR 
mental disability 

34,117      

 Hospital OR acute set-
ting OR inpatient OR 
ward 

209,261      

 Nurs* 434,500      

 Attitude 137,552      

 Experienc* 158,752      

 Mental illness OR 
mental disorder OR 
mental disability AND 
hospital OR acute set-
ting OR inpatient OR 
ward AND Nurs* AND 
attitude AND experi-
enc* 

84 84 27 4 3 2 



 

 
 
 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 

CINAHL 
160216 

General nurses atti-
tudes OR experience 

123,952      

 Mental disorders OR 
mental health OR 
mental illness 

73,359      

 Medical hospital OR 
acute hospital OR 
physical hospital 

13,344      

 General nurses atti-
tudes OR experience 
AND mental disorders 
OR mental health OR 
mental illness AND 
medical hospital OR 
acute hospital OR 
physical hospital 

65 65 18 3 1 1 

 
 
 



 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 

CINAHL 
160216 

Mental illness OR 
Mental disorder OR 
mental Disability OR 
mental health  

73,665      

 Nurs* 434,500      

 General hospital 5,583      

 Focus group OR quali-
tative 

77,060      

 Mental illness OR 
Mental disorder OR 
mental Disability OR 
mental health AND 
Nurs* AND General 
hospital AND focus 
group OR qualitative 

36 36 7 2 (1) 2 1 

 
 
 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 



 

CINAHL 
160216 

Mental illness OR 

mental disorder OR 

mental disability 

34,117      

 General nurs* 2,948      

 qualitative OR focus 

group OR interview 
170,731      

 Mental illness OR 

mental disorder OR 

mental disability AND 

general nurs* AND 

qualitative OR focus 

group OR interview 

37 37 9 3 (3) 2 1 

 
 
 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 

CINAHL 
160216 

Mental illness OR 
mental health OR 
mental disorder 

73,359      

 nurs* experienc* 12,072      



 

 Qualitative OR focus 
group OR interview 

170,731      

 NOT mental health 
nursing OR psychiatric 
nursing 

14,218      

 Mental illness OR 
mental health OR 
mental disorder AND 
nurs* experienc* AND 
qualitative OR focus 
group OR interview 
NOT mental health 
nursing OR psychiatric 
nursing 

81 81 8 1 (2) 1 1 

 
 
 
 
 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 



 

CINAHL  
160217 

Mental illness OR 
mental health OR men-
tal disorder AND expe-
rienc* OR nurs* AND 
hospital OR inpatient 
OR ward AND qualita-
tive OR focus group OR 
interview NOT psychi-
atric OR mental health 
nurs* 

324 324 12 3 2 - 

CINAHL  
160217 

Mental illness OR 
mental health OR men-
tal disorder AND 
nurses attitude AND 
qualitative OR focus 
group OR interview 
NOT mental health 
nursing OR psychiatric 
nursing 

104 104 7 (2) 2 (2) 1 (2) (2) 



 

CINAHL  
160217 

Mental illness OR 
mental disorder OR 
mental disability AND  
hospital OR acute set-
ting OR inpatient OR 
ward AND Nurs* AND 
attitude AND experi-
ence 

594 594 35 (2) (2) (2) 

 
 
 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 

PubMed 
160218 

Mental illness OR 
mental disorder OR 
mental health AND 
Nurses attitude AND 
General hospital AND 
qualitative OR focus 
group OR interview 

56 56 2 (4) (4) (4) (4) 



 

PubMed 
160218 

Mental illness OR 
mental disorder OR 
mental health AND 
nurses attitude or ex-
perienc*AND qualita-
tive OR focus group 
OR interview AND 
general hospital OR 
acute setting NOT psy-
chiatric OR mental 
health nurs* 

292 292 5 - - - 

 
 
 

Databas /datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar  Kvalitets- 
granskade 

Valda artiklar till 
resultatet 

PsycINFO 
160219 

Mental illness OR men-
tal disorder OR mental 
health AND nurses atti-
tude AND general hos-
pital AND qualitative 
OR focus group OR in-
terview 

105 105 9 2 (2) 2 (2) (2) 



 

PsycINFO 
160219 

Mental illness OR men-
tal disorder OR mental 
health AND nurs* AND 
perception AND gen-
eral hospital AND qual-
itative OR focus group 
OR interview 

110 110 5 2 (1) 2 (1) (1) 

 
 

 

Siffror inom parantes är de artiklar som var dubbletter 



 

Bilaga 2: Matris för resultatartiklar.  
 

Författare, land, år 

och tidskrift  
Titel Syfte Metod  Deltagare och bortfall Resultat Kvalité 

Arnold, M., & Mit-
chell, T. 
 
Storbritannien 
2008 
 
 
Nursing older people.  

Nurses' perceptions 
of care received by 
older people with 
mental health issues 
in an acute hospital 
environment 

Syftet var att ut-

forska ett urval av 

akutsjuksköterskors 

uppfattning av att 

vårda äldre personer 

med psykisk sjuk-

dom.  

En kvalitativ metod. 

Grounded theory.  Fo-

kusgrupper. Semi-

strukturerad intervju.  

Sjuksköterskor registrerade 

hos Nursing and Midwifery 

Council, anställda inom akut-

vården där de kunde möta 

äldre människor. De som inte 

var fast anställda exkludera-

des. Till slut deltog 14 sjuk-

sköterskor i studien.  

Tre huvudteman hittades. Under-

liggande psykiska problem bakom 

fysiska problem, svårt att hitta/se. 

Många ser alla psykiska problem 

hos äldre människor som demens, 

vilket leder till missförstånd och 

felaktig vård. Sjuksköterskorna 

upplevde att det behövdes mer ut-

bildning. En annan viktig del som 

uppdagades var vikten av samar-

bete, både kollegor emellan, till 

vårdsökande person. Upplevelsen 

av rädsla fanns över aggressiva pa-

tienter. 

Del 1 
4/4  
 
Del 2 
6/8 
 
Tog inte upp 
kvalitetssäkringsb
egrepp och ingen 
återkoppling till 
bakgrunden. 



 

Marynowski-Traczyk, 
D., & Broadbent, M. 
 
Australien  
2011 
 
Australasian Emer-

gency Nursing Jour-

nal. 

What are the experi-

ences of emergency 

department nurses in 

caring for clients with 

a mental illness in the 

emergency depart-

ment 

Syftet var att lyfta 

fram erfarenheterna 

från akutsjukskö-

terskor som vårdar 

psykiskt sjuka pati-

enter på en akut-

mottagning.  

Hermeneutisk feno-

menologi, semistruk-

turerad intervju.   

Sex sjuksköterskor på akut-

mottagningen. Inklusionskri-

terier: Registrerade sjukskö-

terskor som jobbade på aku-

ten i åldern 18-65 år.  

Resultatet visade på att bristen på 

tid upplevdes ha stor påverkan. 

Frustration över att inte kunna 

hjälpa eller ge så mycket tid till 

varje vårdsökande person. Omgiv-

ningen på en akutavdelning är inte 

optimal för personer med psykiska 

sjukdomar.  

Del 1 
4/4  
 
Del 2 
6/8 
 
Tog inte upp 
kvalitetssäkringsb
egrepp och ingen 
återkoppling till 
bakgrunden. 

Mavundla, T. 
 
Sydafrika  
2000 
 
 
Journal of Advanced 

Nursing.  

Professional nurses’ 
perception of nursing 
mentally ill people in 
a general hospital set-
ting. 

Syftet var att ut-

forska och beskriva 

allmänsjuksköters-

kans uppfattning av 

att vårda personer 

med psykisk sjuk-

dom.  

En kvalitativ, beskri-

vande och kontextuell 

design användes. Fe-

nomenologisk och se-

mistrukturerade inter-

vjuer samt observat-

ioner. 

Många inklusions och exklus-
ionskriterier. Skulle ha arbe-
tat som allmänsjuksköterska 
minst ett år, vara mellan 25-
65 år, ha vårdat någon med 
psykisk sjukdom och inte vara 
registrerad psykiatrisjukskö-
terska. 12 stycken kvinnliga 
sjuksköterskor deltog.  

Många upplevde att personer med 

psykisk sjukdom störde de vanliga 

rutinerna, var högljudda och våld-

samma. Tidsbrist, och för lite per-

sonal resulterade till rädsla och 

frustration. Sjuksköterskors tan-

kar om och inför att vårda psykiskt 

sjuka togs också upp som ett pro-

blem. Känslor som rädsla, miss-

tröstan och frustration var de mest 

framstående. Utbildning efterfrå-

gades.  

Del 1 
4/4  
 
Del 2 
7/8 
 
Återkopplade inte 
till bakgrunden. 



 

Plant, L. D., & White, 
J. H. 
 
USA 
2013 
 
Issues in Mental 
Health Nursing. 

Emergency Room 

Psychiatric Services: 

A Qualitative Study of 

Nurses' Experiences 

Syftet var att belysa 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda psykisk sjuka 

personer på en akut-

mottagning. 

Kvalitativ med en in-

duktiv ansats. Fokus-

grupper. 

10 sjuksköterskor deltog på 

en akutmottagning. Sjukskö-

terskorna behövde minst sex 

månader erfarenhet av akut-

sjukvård.  

Resultatet visade på fyra huvudte-

man, som alla byggde på känslan 

av maktlöshet och hopplöshet. 

Både genom att inte veta vad som 

ska eller kan göras, men även att 

bli utnyttjad. Mer utbildning efter-

frågas.  

Del 1 
4/4  
 
Del 2 
8/8 

Poggenpoel, M., 

Myburgh, C., & Mo-

rare, M. 

 

Sydafrika  

2011 

 

Journal of Nursing 

Management  

Registered nurses' ex-

periences of interac-

tion with patients 

with mental health 

challenges in medical 

wards in Johannes-

burg 

Syftet var att besk-

riva sjuksköterskors 

interaktion med pa-

tienter som lider av 

psykiska problem på 

en medicinsk 

vårdavdelning.   

Kvalitativ, fenomeno-

logisk design med en-

skilda djupintervjuer.  

Åtta kvinnliga sjuksköterskor 

mellan 30-50 år deltog i stu-

dien. Inklusionskriterier var 

att de skulle arbeta på en me-

dicinsk vårdavdelning i minst 

12 månader, kunna Engelska, 

samt att de vårdat/vårdade 

personer med psykisk sjuk-

dom.  

Tre teman togs upp, frustration, 

bristande resurser, kunskap och 

utbildning resulterade i negativa 

och frustrerande känslor i vårdan-

det av personer med psykiska 

sjukdomar. Rädsla inför interakt-

ionen samt för andra patienters 

säkerhet samt deras egna.  

Del 1 
4/4  
 
Del 2 
7/8 
 
Tog inte upp 
kvalitetssäkringsb
egreppen. 



 

Reed, F., & Fitzgerald, 
L. 
 
Australien 
2005 
 
International Journal 

of mental health nurs-

ing 

The mixed attitudes 

of nurse’s to caring 

for people with men-

tal illness in a rural 

general hospital  

Syftet var att under-

söka sjuksköterskors 

attityder i vårdandet 

av personer med 

psykiska sjukdomar 

och vilka faktorer 

som påverkar för-

mågan att ge god 

vård samt effekterna 

av utbildning, erfa-

renheter och stöd. 

Kvalitativ, semistruk-

turrerade intervjuer 
10 sjuksköterskor deltog, ex-

klusionkriterier var att de inte 

skulle ha erfarenhet eller ut-

bildning inom psykiatrin samt 

de som inte arbetade i nära 

kontakt med patienter.  

Resultatet visade på att en del av 

sjuksköterskorna ansåg att vår-

dandet av psykiskt sjuka inte 

ingick i deras arbete, rädsla för 

våldsamt beteende samt säker-

heten på avdelningen. En del del-

tagare kände sig trygga och be-

kväma i vårdandet, ansåg att som 

sjuksköterska ska du arbeta holist-

iskt. Mer utbildning behövdes för 

att tillhandahålla en god vård. 

Del 1 
4/4  
 
Del 2 
7/8 
 
Tog inte upp 
kvalitetssäkringsb
egreppen. 

Sharrock, J., & 

Happell, B. 

 

Australien  

2006 

 

Australian Journal of 

Advanced Nursing  

Competence in 

providing mental 

healthcare: A 

grounded theory 

analysis of nurses 

Syftet var att under-

söka den subjektiva 

upplevelsen hos all-

mänsjuksköterskor 

vid vårdandet av 

personer med psy-

kisk sjukdom på en 

medicinsk/kirurgisk 

avdelning.  

Grounded theory, se-

mistrukturerade inter-

vjuer  

Fyra kvinnliga sjuksköterskor 

deltog, de var inne på sitt 

andra år som allmänsjukskö-

terskor efter examen och ar-

betade inom kirurgisk och 

medicinsk vård.   

Resultatet visar att sjuksköters-

korna upplevde att de strävade ef-

ter kompetens och utbildning för 

att kunna ge psykiatrisk vård, de 

fanns inte tillräckligt med tid. De 

ville kunna ge den bästa möjliga 

vård men kände inte att de hade 

kunskap eller möjlighet till det.  

Del 1 
4/4  
 
Del 2 
7/8 
 
Tog inte upp 
kvalitetssäkringsb
egreppen. 

 

 



 

Bilaga 3: Kvalitetsgranskningsmall 

 

 

 

 

 



 



 



 


