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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Psykisk ohälsa blir globalt allt vanligare. Förutom de besvär som tillståndet 

för med sig tvingas de drabbade även utstå diskriminering, stigma och 

negativa attityder från omgivningen. Många med en psykiatrisk diagnos 

upplever därför ett bristfälligt bemötande även från sjukvården. 

Samsjuklighet och en sämre fysisk hälsa är dessutom vanligare hos denna 

patientgrupp.   

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka hur patienter med 

psykisk ohälsa upplever den somatiska vården. 

Metod: En litteraturöversikt där tolv vetenskapliga artiklar av kvalitativ och 

kvantitativ design hämtades från databaserna CINAHL Complete och 

PsykINFO. Artiklarna analyserades sedan enligt Friberg (2012).                  

Resultat: Tre huvudteman identifierades; Negativa upplevelser, miljöns betydelse 

samt positiva upplevelser. Under temat negativa upplevelser bildades även 

tre underteman: Upplevelse av diskriminering, att inte bli tagen på allvar och 

upplevelse av hinder. 

Diskussion: Travelbee’s omvårdnadsteori om den mellanmänskliga relationen använts 

som teoretisk referensram och resultatet diskuteras utifrån hennes teori. 

Kunskap och hur denna bör användas diskuteras med fokus på 

kommunikationen, samt hur färdigheter inom detta kan påverka stigma. 

Betydelsen av kontinuitet och miljö tas även upp.. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa, patientupplevelse, bemötande, stigma, diskriminering, 

somatisk vård 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Mental illness is becoming globally more common. In addition to the 

inconveniences that the illness brings with it, the affected are also forced to 

deal with discrimination, stigma and negative attitudes from their 

surroundings. Many people with a psychiatric diagnosis therefore 

experience inadequate healthcare treatment. In addition co-morbidity and 

poorer physical health are also more common in this population. 

Aim: Examine how patients with mental illness experience somatic care. 

Method: A literature review was conducted consisting of both qualitative and 

quantitative research designs, which were derived from the databases 

CINAHL complete and PsykINFO . The journal articles where analysed 

using Friberg’s (2012) method and where then color-coded to get an 

overview. 

Results: Three main themes were identified: negative experiences, importance of the 

environment and as well positive experiences. Three sub-themes were also 

created under negative experiences; Perception of discrimination, not being 

taken seriously and perceived obstacles.. 

Discussion: Travelbee’s interpersonal relationships nursing theory is used as the 

theoretical framework with the results discussed based on the theory. 

Knowledge and how it should be used is discussed with focus on 

communication, and how communication skills can influence stigma. The 

importance of continuity and the environment will also be discussed.. 

Keywords: Mental illness, patient experience, treatment, stigma, discrimination, somatic 

care, 
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1. Inledning 

Under tidigare praktiker och arbete inom den somatiska sjukvården har vi stött på 

patienter med psykisk ohälsa. Vi har då upplevt att denna patientgrupp lätt hamnar 

utanför allmänsjuksköterskans och övrig vårdpersonals kunskapsområden. Detta kan bero 

på att personalen ofta burit på fördomar och rädsla. Därför anser vi att det krävs mer 

kunskap om ämnet. Oavsett vart man kommer att arbeta som sjuksköterska så kommer 

man att möta patienter med psykisk ohälsa. Vi anser att det är viktigt som sjuksköterska 

att få en förståelse för deras upplevelse, då en stor del av forskningen idag är från 

sjuksköterskans istället för patientens perspektiv.  

 

2.1 Bakgrund  

I bakgrunden kommer begrepp som är av betydelse för denna litteraturöversikt att 

redovisas och definieras. Först definieras hälsa, samt termen psykisk ohälsa och därefter 

konsensusbegreppet miljö. Sedan presenteras rubrikerna negativa attityder och stigma, 

omvårdnad vid psykisk ohälsa och slutligen psykisk ohälsa och somatisk vård. Till sist 

formuleras den beskrivna problematiken till en problemformulering.   

 

2.1 Hälsa 
Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet (Förenta nationerna [FN], 1948). 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO,1948) innebär hälsa inte bara en frånvaro av 

sjukdom utan är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  Hälsa är ett 

centralt begrepp i vården då den skall vara hälsofrämjande (Willman, 2014).  Hälsa kan 

definieras på flera olika sätt och har olika innebörd beroende på synsätt. Det kan ses ur ett 

objektivt perspektiv, som att vara fri från sjukdom. Eller subjektivt, då som ett tillstånd 

av lycka eller välbefinnande. Den subjektiva hälsan utformas och upplevs individuellt 

(Travelbee, 1971). De olika synsätten behöver inte exkludera varandra, utan båda behövs 

för att förstå begreppen hälsa och ohälsa. Därför kan en individ vara sjuk, men ändå 

uppleva god hälsa (Willman, 2014).  
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2.2 Psykisk ohälsa 

Idag används termen psykisk ohälsa för både psykiska besvär och psykiatriska sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2013a). Uttrycket är brett och inkluderar därmed allt ifrån subjektiva 

besvär, som nedstämdhet och oro, till mer allvarliga tillstånd som psykiatriska diagnoser, 

till exempel schizofreni, bipolär sjukdom och depression. Förutom de symtom som de 

olika diagnoserna medför kan de även innebära bortfallssymtom, även kallade negativa 

symtom (Mattsson, 2010). De negativa symtomen innebär bortfall av egenskaper som 

motivation och energi.  

Det är svårt att veta varför personer drabbas av psykisk ohälsa, men man kan se det 

som ett komplex samspel mellan biologiska och psykosociala faktorer (Niklasson, 2013). 

Orsaker kan vara förändringar i hjärnans signalsystem, biologisk ärftlighet, stress eller 

svåra trauman. Alla människor reagerar olika på påfrestningar och har olika förmågor att 

hantera negativa händelser.  

    Psykisk ohälsa räknas idag till en av våra stora folkhälsosjukdomar och drabbar cirka 

var femte person någon gång i livet (Socialstyrelsen, 2013b). Cirka 5-10 % av 

befolkningen lider av en så allvarlig psykisk ohälsa att de är i behov av psykiatrisk vård 

(Socialstyrelsen, 2013a). Både nationellt och globalt fortsätter den psykiska ohälsan att 

öka utan något tecken på förändring (WHO, 2013). Dock menar Socialstyrelsen (2013a) 

att det är svårt att veta hur många som är drabbade, då många förbises av vården eller inte 

söker hjälp.  

För att diagnostisera psykisk sjukdom krävs det att man genomgår en utredning utifrån 

symptom och klassificeringssystem (Ottoson, 2004). Vi har i denna litteraturöversikt valt 

att avgränsa oss och endast fokusera och undersöka upplevelsen hos patienter med en 

psykiatrisk diagnos. 

 

2.3 Miljö 

Miljön kan vara hälsofrämjande, sjukdomsframkallande eller sjukdomsbevarande 

(Edvardsson & Wijk, 2014). Därmed har miljön en stor betydelse för vården och 

upplevelsen av hälsa. Med vårdmiljö menas en miljö där vårdande sker (Johansson-

Berglund, 2014). Vid sjukdom och kontakt med vården hamnar patienten i en främmande 

miljö där hen är i ett beroendetillstånd och upplever då en minskad känsla av kontroll 
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(Edvardsson & Wijk, 2014). Miljön som hen befinner sig i blir då betydelsefull och 

påverkar hela vårdmötet.   

     Vårdmiljön kan vara både en fysisk och psykosocial omgivning (Johansson Berglund, 

2014). Med den psykosociala miljön talar man om bemötandet mellan individer, men 

även om hur organisationen bedrivs. I vårdmötet kan interaktion mellan personer påverka 

upplevelsen av vårdmiljön (Edvardsson & Wijk, 2014). Den fysiska miljön är det som 

finns runt omkring oss, som inredning, ljus, ljud och lukt. Den fysiska miljön kan 

uppfattas både positivt och negativ. En god fysisk miljö kan minska stressen hos 

patienterna och öka patientsäkerheten, då den bidrar till att patienterna känner sig 

bekväma och trygga (Edvardsson, Rasmussen & Sandman, 2005a). När vårdmiljön 

istället uppfattas som dålig påverkar den vårdens kvalité negativt. 

 Många patienter uttrycker en minskad känsla av kontroll och rädsla i kontakt med 

akutsjukvårdens miljö (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2011). En omgivning där man 

känner sig trygg ökar patientens känsla av kontroll och minskar därmed upplevelsen av 

rädsla (Skärsäter, 2014). Den ökade kontrollen kan i sin tur ha en positiv inverkan på 

individens återhämtning och upplevelse av hälsa (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 

2005b). En bra vårdmiljö grundar sig på ett vårdande samspel där miljön stödjer personal 

och patienter i sitt möte (Johansson-Berglund, 2014).  

 

2.4 Negativa attityder och stigma  

Attityder kan beskrivas som åsikter och inställningar hos människor, som bygger på 

erfarenheter eller samhällets normer (Björkman, 2011). En negativ och etablerad attityd 

kallas fördom och leder ofta till diskriminering. Diskriminering innebär en orättvis 

särbehandling av individer eller grupper (WHO, 2008). Detta kan innebära att göra 

skillnad, undantag eller att ge företräde. WHO (2008) förklarar uppkomsten av stigma, 

diskriminering och socialt utanförskap gentemot personer med psykiska sjukdomar som 

ett resultat av okunskap, negativa attityder och diskriminerande beteenden. Fördomar och 

negativa attityder mot psykisk ohälsa är i samhället mer förekommande än mot personer 

med ett fysiskt handikapp (Jorm & Oh, 2009).   

En svensk studie från 2008 visar att vårdpersonalen inom den somatiska vården bar på 

en högre grad av negativa attityder gentemot patienter med diagnosen schizofreni, än 

personal inom psykiatrin (Björkman, Angelman och Jönsson, 2008). Vanliga attityder 
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gentemot personer med psykisk ohälsa är att de är farliga, opålitliga, att de är oansvariga 

och därför i behov av vård (Jorm & Oh, 2009). De skuldbeläggs även och ses som 

skyldiga till sin sjukdom. Detta tas även upp i en studie av Lethoba, Netswera och 

Rankhumise (2006) som visar att en vanligt förekommande inställning hos sjuksköterskor 

till psykiskt sjuka patienter var att de är krävande och självcentrerade. Resultatet visade 

dock även att sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda psykiskt sjuka var mer benägna 

att bemöta patienten utan några negativa fördomar. 

     Stigma innebär en samling av negativa attityder och uppfattningar mot en specifik 

samhällsgrupp, som leder till diskriminering och en utstötning ur samhället (Björkman, 

2011). Personer med stigmatiserande attityder har mer benägenhet till att diskriminera. 

WHO (2008) förklarar stigma som moraliskt orättvisa bedömningar om andra människor, 

till exempel att skylla på individer för deras psykiska problem, inte vilja komma nära dem 

eller tro att de är ointelligenta. Genom stigmatisering distanserar sig människor från dem 

de ser ner på. Följderna blir isolering för den som är utsatta av stigman och förstärker 

makten hos den som stigmatiserar.  

Psykisk ohälsa för inte bara med sig problematik kopplade till själva hälsotillståndet, 

utan tvingar även personen i fråga att hantera allmänhetens fördomar och attityder 

(Björkman, 2011). Detta kan i sin tur leda till svårigheter att få jobb och boende. Vidare 

kan en så kallad självstigmatisering ske, där personen med psykisk ohälsa tar till sig 

samhällets förutfattade meningar. När en individ ständigt utsätts för fördomar blir det lätt 

att hen börjar tro på dessa själv och förlorar då lätt sin självkänsla (Repstad, 2016). Något 

som kan i sin tur leda till att man hindrar sig själv från att söka ett arbete, utbildning och 

sjukvård. Stigmatiseringen drabbar även familj och närstående till personer med en 

psykisk sjukdom (Björkman, 2011). Deras självförtroende påverkas och det är vanligt att 

familjemedlemmar till den drabbade inte berättar om situationen för sitt sociala nätverk. 

Hansson, Stjernswärd & Svensson (2014) undersökte förekomsten av diskriminering och 

självstigmatisering hos personer med en psykiatrisk diagnos. Studien omfattar 156 

deltagare där 68, 6 % uppger har dolt sina mentala besvär för omgivningen, 58, 8 % 

hindrat sig själv från att ha en nära relation och 43, 3 % uppger ha hejdat sig själv från att 

söka ett arbete.  

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa är ett globalt problem (Seeman, Tang, 

Brown & Ing, 2016). Synen på psykisk ohälsa påverkas av kultur (Bäärnhiem, 2014). 
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Inom vissa kulturer är synen på psykisk ohälsa mer negativ, men tillståndet ses inte som 

en sjukdom utan som en sinnesstämning eller ett personlighetsdrag. Media har även en 

stor roll i hur människor uppfattar personer med psykisk ohälsa (Stout, Villegas & 

Jennings, 2004). Detta då personer med psykisk sjukdom ofta framställs i film och på 

teve som galna och instabila. I västvärlden har stora insatser gjorts för att öka 

allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa, bland annat i form av anti- stigmakampanjer 

(Björkman, 2011). Genom detta har samhällets fördomar till en viss del minskat, men om 

detta bidragit till en mindre förekomst av diskriminering är dock osäkert. En organisation 

som arbetar för att förändra synen på psykisk ohälsa är svenska Hjärnkoll 

(http://www.nsph.se/hjarnkoll/). Hjärnkoll arbetar för att samhället skall få en ökad 

förståelse och därmed mindre fördomar gentemot psykisk ohälsa, genom att bland annat 

föreläsa om ämnet på skolor och arbetsplatser. Deras mål är att alla skall ha samma 

rättigheter, oavsett psykiatriska olikheter.  

 

2.5 Omvårdnad vid psykisk ohälsa  

Ett gott bemötande mellan vårdpersonal och patient är grunden för en god omvårdnad 

(Travelbee, 1971). Som patient är man i en utsatt och sårbar situation (Almerud & 

Österberg, 2014). Man hamnar utanför sin trygghet och blir tvungen att förlita sig på 

andra. Vårdens uppgift är då att skapa en trygghet och delaktighet för att minska denna 

känsla av sårbarhet. För att göra detta krävs det att man ser patienten som en egen individ 

med individuella erfarenheter, begär och livsberättelser (Travelbee, 1971). Att vårda 

medmänskligt och med respekt kan skapa en känsla av delaktighet och är betydelsefullt i 

en vårdmiljö där patienten står i en beroendeställning (Ottoson & Ottoson, 2007).  

 Delar av International Council of Nurses (ICN) (2014) etiska kod för sjuksköterskor 

lyder: ”Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell eller 

etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet, 

politiska åsikter eller social ställning”. Detta är även centralt i Svenska Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) vars mål är att erbjuda en god vård på lika villkor 

(2 §). En god vård innebär bland annat att den skall “bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” samt “främja goda kontakter mellan patient och hälso- 

och sjukvårdspersonal” (2a §). För att vården ska vara så hälsofrämjande som möjligt 

krävs det att sjuksköterskan arbetar utifrån den etiska koden. 



  6 (37) 
 

 

2.6 Somatisk vård och psykisk ohälsa  

Ordet soma är grekiska och betyder kropp (Håkansson, 2014). Somatisk vård syftar alltså 

till vård av människokroppen. Inom den somatiska vården kan läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister arbeta. Vi har i denna 

uppsats valt att inkludera denna vårdstyrka när vi syftar till vårdpersonal.  

 Då psykisk ohälsa är vanligt i samhället är det därför också vanligt förekommande på 

alla typer vårdinrättningar (Eklundh, 2013). Personer med psykisk ohälsa har generellt en 

sämre fysisk hälsa (Socialstyrelsen, 2014). Medellivslängden hos personer med psykisk 

sjukdom är cirka 25 år kortare än hos andra grupper (Colton & Manderscheid, 2006). 

Denna patientgrupp är därför i större behov av somatisk vård än de utan psykisk 

problematik. Anledningen till detta menar Socialstyrelsen (2014) bland annat är de 

negativa symptom som tillstånden kan medföra. Dessa kan till exempel vara brist på 

energi och initiativförmåga och en svårighet hos patienten att ta till sig råd. Många 

antipsykotiska läkemedel för även med sig biverkningar som rytmrubbningar och 

viktuppgång, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar. 

 Hälsofaktorer som en avsaknad av fysisk aktivitet, rökning, missbruk, ohälsosam kost 

och diabetes är också vanligare hos personer med psykossjukdom. En ytterligare faktor är 

att personer med psykisk ohälsa inte söker vård för sina fysiska besvär i samma 

omfattning som övriga, då de känner sig besvärliga (Östman & Björkman, 2014). 

Patienter med både psykisk ohälsa och ett somatiskt besvär får enligt Socialstyrelsen 

(2010) också en sämre vård. Vårdbehovet hos personer med samsjuklighet är stort och 

kräver då att olika förvaltningar som psykiatrin, socialtjänsten, beroendevården och den 

somatiska vården samverkar (Jeppsson, 2011). Konsekvensen av detta har då ofta blivit 

att personer med ett stort vårdbehov faller mellan stolarna och viktig hjälp uteblir.  

 Då tillgången till psykiatrin är begränsad söker sig en stor del av personer med 

psykiska besvär till akuten (Di Somma, Paladino, Vaughan, Louella & Magrini, 2015). 

Detta då en akutmottagning är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. 

Tillgängligheten skiljer sig därmed enormt från andra vårdenheter och antalet människor 

som söker vård är stort. Detta leder till en stor belastning, vilket är ett globalt problem.  
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2.7 Problemformulering  

Idag räknas psykisk ohälsa till en av våra stora folkhälsoproblem. Denna patientgrupp är 

generellt i ett större behov av somatisk vård då deras fysiska hälsa är sämre jämfört med 

allmänhetens och de blir ofta bemötta med negativa attityder och diskriminering. De 

söker sig därför till sjukvården i en mindre omfattning och vården de får har visat sig vara 

av en lägre kvalitet.  

    Med detta som bakgrund vill vi med denna litteraturöversikt undersöka hur personer 

med psykisk ohälsa upplever mötet med den somatiska vården, då problematik med 

stigmatisering från både samhället och vårdpersonal är förekommande. Ett gott och 

respektfullt bemötande är centralt i både ICN:s etiska riktlinjer för sjuksköterskor såväl 

som i svenska hälso-och sjukvårdslagen och därmed någonting all vårdpersonal skall 

förhålla sig till. Därför är patienternas upplevelse mycket viktig. 

 

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka hur patienter med psykisk ohälsa 

upplever den somatiska vården. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori används som teoretisk utgångspunkt. Detta då hennes 

teori fokuserar på mötet mellan patient och sjuksköterska. Fokus ligger på de 

vårdvetenskapliga konsensusbegreppen människa och omvårdnad.  

Travelbee anser att varje människa formas till en unik individ utifrån sin bakgrund, miljö, 

kultur och upplevelser (Travelbee, 1971). Därför ska man aldrig se på en individ som sin 

diagnos. Begrepp som patient eller sjuksköterska bör undvikas, då detta generaliserar och 

placerar människor i fack. Alla människor kommer någon gång i livet att drabbas av 

sjukdom och lidande, men det är viktigt att komma ihåg att upplevelsen hos individen är 

alltid individuell.   

 Omvårdnad är en mellanmänsklig process där stor fokus ligger på att hjälpa patienten 

att finna en mening i tillvaron (Travelbee, 1971). Genom att skapa denna 

mellanmänskliga relation kan sjuksköterskan se och bekräfta individens aktuella 

omvårdnadsbehov. Då patienten befinner sig i en behovsställning är det vårdarens ansvar 
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att ta initiativ till att bygga upp en relation. Men för att förhållandet ska upprätthållas 

behöver de båda parterna se varandra som människor och utanför sina roller. Travelbee 

har utformat fem interaktionsfaser som bör följas för att en mellanmänsklig relation 

mellan vårdare och patient skall bli möjlig.  

       Vid det första mötet är båda främmande för varandra. Eftersom de då inte känner 

varandra utgår man oftast från sina generaliserade uppfattningar. Det är därför viktigt att 

vara medveten om sina egna fördomar då dessa hindrar en från att se personen som en 

unik individ. Vid den andra interaktionsfasen utvecklas relationen genom att individerna 

lär känna varandra och de stereotypa föreställningarna försvinner. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan inte utgår och jämför patienten med tidigare och liknande situationer. 

Sjuksköterskans förståelse för patientens upplevelser ökar och patienten kan då se 

vårdaren utanför sin roll. I den tredje interaktionsfasen blir det genom att identiteterna har 

växt fram, möjligt att uppleva och förstå den andras känslor och handlingar i form av 

empati. När sjuksköterskan har en önskan om att lindra patientens lidande kan hon 

utveckla en sympatisk relation där hon känner en äkta medkänsla, vilket kännetecknar 

Travelbees fjärde fas. Genom att patienten då inte känner sig ensam i sin situation utan 

upplever sjuksköterskans stöd, kan lidandet lindras. I den slutliga fasen är en 

mellanmänsklig relation är uppnådd när båda parterna känner mening. De har då en 

ömsesidig kontakt och delar varandras upplevelser.  

    En god kommunikation gör den mellanmänskliga relationen möjlig, då den både kan 

förstärka eller lindra sjukdomsupplevelsen (Travelbee, 1971). Fokus i kommunikationen 

ligger då på att sjuksköterskan skall hjälpa den lidande patienten i att finna en mening. 

Genom detta kan människan utvecklas och på så vis kan patienten acceptera sin situation 

och leva ett gott liv med sin sjukdom. 

 

5. Metod 

Här kommer metodens olika moment att beskrivas. Detta inkluderar datainsamling, urval 

och analysmetod. 

 

5.1. Datainsamling  

Denna uppsats är en litteraturöversikt. Sökningar har gjorts på 2 olika databaser och 

systematiska sökningar har gjorts på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
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Databaserna som användes var Cinahl Complete och PsycINFO. Sökningarna gjordes 

gemensamt. Först identifierades de centrala begreppen. Dessa var: psykisk ohälsa, 

somatisk vård, bemötande och patientupplevelse. Sedan identifierades synonymer till 

dessa koncept.   

För att sedan komma fram till de rätta sökorden användes MeSH, en digital ordbok som 

översätter medicinska termer från svenska till engelska.  

Vi tog även hjälp av “KIB- termer för upplevelser och bemötande” för att få fram 

korrekta termer till databassökningarna. Ämnesorden som användes var mental health, 

mental illness, mental disorder, health, patient attitudes, women, people, identity, 

experiences of care, client attitudes, stigma, barriers, somatic, access, hospital, primary, 

health care, medical care, emergency department. Dessa ämnesord användes först var för 

sig för att sedan kombineras ihop med hjälp av sökoperatören AND eller OR, en så kallad 

boolesk söklogik (Östlundh, 2012). Genom detta kan sökorden kopplas ihop med 

varandra och flera synonymer till samma begrepp kan användas. För en mer detaljerad 

överblick, se Bilaga 1.  

 

5.2. Urval 
Sökningen begränsades till att enbart söka efter artiklar i fulltext samt, skrivna på 

engelska. Filtret “peer review” användes, vilket avgränsar sökningen till artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012).  

 Först gjordes sökningen utan någon begränsning angående publiceringsår. Detta för att 

få en bild om hur mycket artiklar som fanns riktade till syftet. Författarna kom efter detta 

överens om att studierna bör vara publicerade tidigast år 2005 och begränsade sedan 

sökningen till detta. Varför ett tidsintervall på 11 år valdes är på grund det smala utbud på 

studier inriktade på psykisk ohälsa ur ett patientperspektiv inom den somatiska vården. 

Artiklarna valdes först ut utifrån dess rubrik med målet att kunna svara till vårt syfte. 

Studiernas abstrakt gav en bild om dess innehåll och artiklar som efter detta inte ansågs 

vara relevanta exkluderades. Slutligen valdes tolv stycken artiklar som svarade på vårt 

syfte. 

 

5.3. Analysmetod  
Artiklarna analyserades sedan enligt Friberg (2012). Författarna läste därför först igenom 
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de valda studierna vid upprepade tillfällen. Detta för att få en förståelse för dess innehåll. 

Detta gjordes tillsammans för att försäkra författarna att de tolka dem lika. Därefter 

identifierades resultatens nyckelord, de nyckelord som identifierades var kunskap, 

diskriminering, stigma, bemötande, kommunikation och miljö. Korta sammanfattningar 

skrevs om varje studies resultat. Sammanfattningarna och nyckelorden jämfördes med 

varandra för att sedan sammanställas till en överblick. Efter detta använde författarna sig 

av färgkodning för att skapa olika teman. Detta gjorde det lätt att identifiera en ny helhet. 

Resultatet av detta blev tre huvudteman och även tre underteman skapades.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik bör tillämpas för att skydda deltagarnas rättigheter och värde (Sandman & 

Kjellström, 2013). Det är forskarens etiska ansvar att studien är moraliskt utförd. Därför 

är det viktigt att vi som författare endast inkluderar artiklar med etiskt godkännande eller 

ett etiskt resonemang angående utförandet. Åtta artiklar i denna studie är gränsade och 

godkända av en etisk kommittee. De fyra studier som inte redovisade något etiskt 

godkännande hade däremot krav från sin tidskrift att följa deras etiska policy.  

 När vi utför denna litteraturöversikt är det viktigt att inte applicerar våra förutfattade 

meningar och förförståelse (Helgesson, 2015). För att undvika detta behöver vi bli 

medvetna om våra egna uppfattningar om det aktuella ämnet. Då vi är två stycken kan ett 

kritiskt förhållningssätt upprätthållas genom att reflektera över detta med varandra.  Det 

är också viktigt att inte gå in med inställningen att vilja “bevisa något” (Olsson & 

Sörensen, 2011) 

 

7. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i tre huvudteman. De huvudteman som identifierades 

var negativa upplevelser, miljöns betydelse och positiva upplevelser.  

 

7.1 Negativa upplevelser  

7.1.1 Upplevelse av diskriminering 

Patienter upplevde diskriminering i möte med vården (Harangozo et al., 2016; Liggins & 

Hatcher, 2005; Morgan, Reavly, Jorn & Beatson, 2016;Van Den Tillart, Kurtz & Cash, 
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2009). De vanligaste upplevelserna av diskriminering hos personer med psykisk sjukdom 

var att de kände sig dömda, ohörda och att de blev bemötta med förakt och okunskap. I en 

studie av Borba et al. (2012) bads deltagarna beskriva de negativa händelserna som de 

upplevt i samband med läkarbesök och en majoritet tog upp känslan av ha blivit 

diskriminerade på grund av sin diagnos. Vårdpersonalens negativa attityder fick den som 

sökte vård att känna sig besvärlig, då de upplevde att personalen saknade medlidande. 

Patienterna upplevde att det var en bristande kunskap hos personalen som ledde till att de 

fick dåliga råd och hade svårigheter till att se deras behov (Borba et al., 2012; Liggins & 

Hatcher, 2005; Morgan et al., 2016). Personalen hade svårt att svara på frågor och 

patienterna upplevde därför att de fick klara sig på egen hand (Van Den Tillaart et al., 

2009). Bristen på stöd och information gjorde att tilliten till sjukvården som organisation 

minskade (Borba et al., 2012). 

 Närvaron av personer med psykisk ohälsa för med sig en negativ påverkan, både hos 

personal och andra patienter (Liggins & Hatcher, 2005). Till exempel upplevde 

patienterna att stämpeln av att vara psykiskt sjuk påverkade hur andra bemötte och 

besvarade deras frågor. Detta gällde även om hälsotillståndet inte var konstaterat utan 

bara misstänkt. Många upplevde därför att vården och bemötandet skiljde sig från den de 

utan diagnos fick och detta påverkade patienternas självbild (Borba et al., 2012; Liggings 

& Hatcher, 2005). Många kände en motvilja från sjukvården sida och upplevde att det 

fick vänta längre på att få vård och behandling än de utan psykisk diagnos (Kaufman, 

Mcdonell, Cristafalo & Ries, 2012). Väntetiderna på akuten skiljde sig beroende på om 

man kommer dit ensam eller i sällskap. De personer som sökte sig till akuten ensamma 

hade en längre väntetid (Clarke et al., 2007). 

 I Morgan, Reavly, Jorn och Beatson (2016) studie hade 26.1% av deltagarna 

(n=35/134) upplevt att allmänläkare de mött varit avvisande eller skeptiska gentemot 

deras psykiska problem. Från samma deltagargrupp rapporterade 23,1% att 

vårdpersonalen varit dömande gentemot deras sjukdom och 14.2% att personalen inte 

lyssnade på dem. Vid självskada sökte sig 48.3% (n=42/87) till primärvården för hjälp 

(Lawn & McMahon, 2015). Där upplevde patienterna att läkarna kunde undvika att 

dokumentera den psykiatriska diagnosen med anledningen att de inte trodde på eller inte 

kände sig bekväma med att behandla den.  
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7.1.2  Att inte bli tagen på allvar  

Det är svårt att söka vård för somatiska åkommor när man har en psykiatrisk diagnos 

(Clarke, Dusome & Hughes, 2007). Vanliga upplevelser när personer med psykisk 

sjukdom söker vård för fysiska besvär är att de inte blir tagna på allvar, att de blir 

misstrodda och snabbt stämplade som patienter som tillhör psykiatrin (Borba et al., 2012; 

Clarke et al., 2007; Liggins & Hatcher; 2005, McCabe & Leans, 2008;). Av 134 personer 

som känt sig diskriminerade av vårdpersonal, upplevde 10 % att en ignorans av deras 

fysiska hälsoproblem förekommit (Morgan, Reavly, Jorn & Beatson, 2016). Det spelade 

ingen roll vilken typ av bekymmer de sökte vård för, patienternas upplevelse var att de 

inte blev tagna på allvar och att vårdpersonalens fokus låg på deras psykiatriska diagnos 

(Clarke et al., 2007; Lester, Tritter & Sorohan, 2005; Liggings & Hatcher, 2005; Van Den 

Tillaart et al., 2009).  

 Att snabbt bli kategoriserad som psykiskt sjuk gjorde många gånger att de fysiska 

symptomen inte togs seriöst och patienternas medicinska tillstånd upptäcktes långt senare 

(Clarke et al., 2007; Van Den Tillaart et al.,2009). Många patienter upplevde att detta 

berodde på att deras psykiatriska sjukdom är för komplex för primärvården och att de inte 

har tillräckligt med kunskap till att behandla detta adekvat (Lester et al., 2005). Även om 

en somatisk åkomma sedan blev konstaterad fortsatte personalen att behandla patienten 

efter hens psykiatriska diagnos. Denna typ av bemötande leder till en misstro till 

vårdpersonal, vilket i sin tur bidrar till ett mindre utnyttjande av hälso-och 

sjukvårdstjänster (Borba et al., 2012). Utrymmet för att själva ställa frågor eller berätta 

om sina fysiska hälsoproblem var litet då vårdpersonalen tenderade att lägga en för stor 

vikt vid deras psykiska sjukdom (McCabe & Leans, 2008).  

 När patienten uttryckte sitt lidande togs den inte på samma allvar jämfört med en 

person utan psykisk sjukdom, även om skadan eller sjukdomen var precis densamma 

(Liggins & Hatcher, 2005). Personalen antog istället att smärtan hade psykiska istället för 

fysiska förklaringar. Det fanns alltså en generell föreställning om att psykiskt sjuka 

patienter överdrev sina upplevelser. Relationen mellan vårdare och patient förändrades 

också när det framkom att personen hade psykiskt problem (Borba et al., 2012; Van Den 

Tillaart et al.,2009). Vården och bemötandet blev därefter inriktad på det mentala 

tillståndet (Lester et al, 2005; Van Den Tillaart et al.,2009). Därför kunde patienterna 
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undvika att berätta om sin diagnos, då de upplevde att personalen hade förutfattade 

meningar om psykisk ohälsa (Kaufman et al., 2012) 

 

7.1.3 Upplevelse av hinder  

Patienterna upplevde att ha en psykiatrisk diagnos kunde vara ett hinder för tillgång och 

utnyttjande av hälso-och sjukvårdstjänster (Borba et al., 2012; Bradford et al, 2008; 

Kaufman et al, 2012; Lester et al., 2005; Morgan et al., 2016; Van Den Tillaart et 

al.,2009).  

 Bradford et al. (2008) studie visade att personer med en psykotisk eller bipolär 

sjukdom hade en signifikant mindre kontakt med den somatiska vården jämfört med de 

utan någon psykiatrisk diagnos. Patienter som inte hade någon fast läkarkontakt och 

därmed inte fick träffa samma person under sina besök upplevde sig som en i mängden 

och kände sig därför omotiverade till eller undvek att söka hjälp (Borba et al., 2012). När 

patienter fick möjlighet till att ge förslag och synpunkter på hur vården kan förbättras var 

ett vanligt önskemål att vårdpersonalen skulle öka sin kunskap om att vårda holistiskt och 

öka medvetenheten om kommunikation betydelse i vårdmötet (Clarke et al., 2007; 

Harrison et al., 2015;Van Den Tillaart et al.,2009). Detta för att förstå hur det är att leva 

med psykisk ohälsa. Ytterligare faktorer till en dålig kontakt med sjukvården var 

självstigma som ledde till social isolering, för tidiga utskrivningar och en brist på 

uppföljning (Kaufman et al. et al., 2012; Lester et al., 2005; Morgan et al., 2016; Van den 

Tillaart et al., 2009). Om personen samtidigt mådde psykiskt dåligt var hen ännu mindre 

benägen till att söka vård (Borba et al., 2012). 

 Svårigheter och rädsla fanns över att berätta om sina hälsorelaterade problem (Van 

Den Tillaart et al., 2009). Det fanns även en oro över att gå på vårdmöten ensamma, då 

det var svårt att bli tagna på allvar och bli lyssnade på (McCabe & Leans, 2008).  

 Personer med psykisk ohälsa söker sig till akuten dels på grund av somatiska 

åkommor, men även för sina psykiska besvär då en akutmottagning ibland är den enda 

tillgängliga vårdinrättningen (Clarke, Dusome & Hughes, 2007). När personer sökte hjälp 

för psykiska problem på en akutmottagning ansågs de inte vara tillräckligt sjuka (Clarke 

et al., 2007). På grund av detta väntade många med att söka akutvård tills tillståndet inte 

längre var hanterbart.  
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7.2 Miljöns betydelse 

En vanligt förekommande upplevelse i kontakt med vården var att de inte kände sig 

välkomna och att de var oprioriterade (Clarke et al., 2007 ). Detta då den somatiska 

vården inte är anpassad för denna typ av patienter och personer med psykisk ohälsa 

passar därför inte in i den befintliga behandlingsnormen. Miljön uppfattades som 

överstimulerande, högljudd och skrämmande, vilket förvärrade det mentala tillståndet 

(Clarke et al., 2007; Lester et al., 2005). Många patienter upplevde detta som ohanterbart, 

vilket resulterade i att man lämnade väntrummet och fick därför ingen vård (Lester et al., 

2005). Att under en lång tid behöva bli sittande i väntrummet gjorde även att patienterna 

upplevde att deras mentala hälsa inte var värt någon uppmärksamhet och de kände sig 

övergivna (Clarke et al., 2007). Många uttryckte därför en önskan om ökade resurser och 

en “tryggzon” på akuten för patienter som upplever miljön som stressfylld och 

ångestladdad. Många av patienterna skämdes också över att deras psykiska ohälsa tvingat 

dem att söka vård och var rädda för vad de andra patienterna där skulle tycka. Dessa 

känslor var som störst hos de som bedömdes vara en fara för sitt eget liv eller inkommit 

till en akutmottagning med hjälp av polisinsatser 

 Miljöfaktorer som påverkade patienternas kontakt med sjukvården var överbokade 

kliniker, långa väntetider och förseningar (Kaufman et al., 2012; Lawn & McMahon, 

2015; Morgan et al., 2016). Miljön upplevs tryggare när det fanns en 

psykiatrisjuksköterska på plats. Detta gjorde även att berörda patienter upplevde en 

kortare väntetid (Clarke et al., 2007). Önskan om mer psykiatripersonal inom akuten var 

ett återkommande önskemål från patienterna.  

 

7.3 Positiva upplevelser 

Av 107 patienter med en psykiatrisk diagnos rapporterade 50.5% att deras möte 

allmänsjukvården varit stödjande (Lawn & McMahon, 2015). Hur vårdpersonalen 

bemöter patienten har en stor betydelse för upplevelsen (Clarke, et al., 2007). Ett positivt 

möte med bara en person kunde göra skillnad på hela patientens upplevelse, bara ett 

leende kunde sätta en positiv prägel på mötet (Borba et al., 2012).  Detta bemötande, 

beskrivet som vårdande, respektfullt och icke dömande, skapade en trygghet och en mer 

samarbetsvillig attityd hos hen som sökte vård (Clarke et al., 2007). När patienten kände 
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att vårdgivaren lyssnade och ansträngde sig för att vara professionella ökade deras 

positiva syn på sin vård (Borba et al., 2012; Harrison et al., 2015; Kaufman et al., 2012; ). 

Denna känsla av kontroll medförde en ökad tillit till vården. Att personalen agerade 

tålmodigt och inte stressade patienten var viktigt och även detta ökade förtroendet (Borba 

et al., 2012). Deltagarna beskrev de positiva upplevelserna som ett resultat av att ha blivit 

sedda och uppmärksammade av vårdpersonalen.   

 Att få ha en regelbunden kontakt med samma vårdgivare ökade tilltron till vården 

(Borba, et al., 2012). Genom kontinuitet upplevde patienterna att de fick en mer adekvat 

behandling, ökad tillit och en förbättrad kommunikation till vårdpersonalen (Lester et al., 

2005). Genom kontinuitet var patienterna även mer benägna till en fortsatt kontakt med 

vården. Patienter som även hade en regelbunden och god kontakt med psykiatrin hade ett 

större förtroende för den somatiska vården (Borba et al., 2012). En god kontakt inom 

psykiatrin bidrog även till ett större intresse för hälso-och sjukvården generellt. 

Förtroendet som skapades där gjorde det möjligt att känna en tillit för andra vårdgivare 

och patienterna litade därför på dem när de hänvisade dem vidare till den somatiska 

sjukvården.  

 I en studie av Morgan et al. (2016) undersöktes förekomsten av positiv behandling. 

40.4% (n=607) svarade då att de blivit mer positivt bemötta på grund av sin psykiska 

ohälsa. De vanligaste typerna av positiv behandling var då att vårdarna uppträtt stödjande 

och förstående, att de varit duktiga på att lyssna och att patienterna upplevt personalens 

ansträngning i vården som genuin. Uppmuntran till alternativa metoder som mindfullnes i 

form av en copingmekanism hörde även till positiv behandling som förekom. 58 av 777 

personer med psykisk sjukdom upplevde en svag till en stark fördel när de sökte vård för 

sina fysiska hälsoproblem (Harangozo et al., 2014). Fördelar i vården kunde yttra sig i en 

längre vårdkontakt, privata telefonsamtal och att personalen hjälpte patienterna vidare till 

psykiatriska vårdkontakter (Morgan et al., 2016).      
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8. Diskussion 
Diskussionen kommer att redovisas i två delar. Först en metoddiskussion och sedan 

diskussion om vårt resultat. Metoddiskussionen tar upp metodens för-och nackdelar. I 

resultatdiskussionen kommer vårt framtagna resultat att diskuteras utifrån bakgrund, syfte 

och Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori, som är den valda teoretiska utgångspunkten. 

 

8.1. Metoddiskussion 

Artiklarna hittades på databaserna Cinahl och PsycInfo. På Cinahl finns ett brett utbud av 

artiklar som rör området omvårdnad och databasen Psycinfo är inriktad på mental hälsa 

(Forsberg & Wengström, 2015). Användning av ytterligare databaser hade sannolikt gett 

ett bredare utbud av artiklar, men då antalet sökträffar redan var stort valdes att begränsa 

till dessa. Då databassökningarna gjordes gemensamt var båda delaktiga i beslutet om 

vilka artiklar som skulle granskas. Om detta istället hade utförts enskilt finns en risk för 

att göra egna tolkningar (Helgesson, 2013). Men genom att arbeta tillsammans 

minimerades denna risk.  

 Då artiklarna varit skrivna på engelska har det varit viktigt för oss att översätta 

betydelsefulla ord till korrekta svenska termer. Lexikon har därför använts. Båda har läst 

studierna och diskuterat sin uppfattning av resultatet med varandra för att minimera 

risken för feltolkningar. Mycket tid spenderades på att få fram korrekta översättningar, då 

detta är av stor vikt för resultatet. Slutligen användes tolv stycken vetenskapliga artiklar 

till resultatet. Vi anser att detta är ett lagom antal med tanke på denna litteraturöversikts 

storlek. Både kvantitativa och kvalitativa studier har använts. Detta för att få en statistisk 

bild av olika upplevelser, samt en djupare beskrivning av fenomenet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Fokus låg dock på kvalitativa artiklar och dessa utgör en majoritet av 

vårt resultat. De kvantitativa studierna användes för att bekräfta dessa upplevelser samt 

påvisa statistik.   

 Vi har försökt att få ett så globalt perspektiv som möjligt och har därför inte valt att 

avgränsat sökningen till specifikt land eller kontinent. Detta för att psykisk ohälsa är ett 

växande problem över hela världen. En nackdel med en global översikt är dock att 

sjukvården inte ser likadan ut överallt. Detta gör ibland att studiernas resultat blir svåra 

att jämföra med varandra och applicera på den svenska sjukvården. Fördelen är däremot 

en bredare förståelse över patienternas upplevelser inom den somatiska vården globalt. 
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Artiklarna som slutligen valdes hade ursprung i tre av de sex kontinenterna. Önskvärt 

hade varit att få en bredare översyn och därför inkludera alla.   

 Att använda stigma som sökord kan ha påverkat vårt resultat då vissa artiklar som 

använts har haft detta och discrimination som nyckelord. Detta kan ha varit styrande då 

deltagarna fått frågor om just dessa upplevelser istället för att få sätta egna ord på sina 

känslor. Sökordet women användes för att medvetet inkludera en större mängd kvinnor i 

resultatet. Detta då en stor del av forskningen idag tenderar att vara överrepresenterad och 

inriktad på män (Jämställdhetsutredningen, 2015).  

 Sökningen begränsades till studier tidigast publicerade år 2005. Ett senare 

publiceringsår prövades först, men utbudet av artiklar blev då för smalt. Denna tidsram 

kan dock ha bidragit att man har tagit fram gammal forskning som kanske inte stämmer 

överens med dagens situation. Därför studerades grundligt skillnaderna mellan artiklarna. 

När dessa jämfördes noterades att studierna i stort sett fått liknande resultat och att de 

stämde överens med varandra.  

 

 
8.2. Resultatdiskussion 

Vårt resultat visade på både negativa och positiva upplevelser av att söka eller vara i 

kontakt med somatisk vård. De negativa upplevelserna var dock mer förekommande och 

visade att upplevelsen av vården hos denna patientgrupp skiljde sig från dem utan 

psykiatrisk diagnos. 

     Personer med en psykiatrisk diagnos upplever att de ofta bemöts med diskriminering 

och negativa attityder. Något som enligt Travelbees teori (1971) kan förklaras som ett 

misslyckande av den mellanmänskliga relationen då relationen har inte kommit förbi 

första fasen. Negativa upplevelser av den somatiska vården är vanligt, en svensk 

undersökning gjord av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) (2011) 

visar att 39,1% upplevt en orättvis behandling när de sökt vård för fysiska hälsobesvär. 

En orsak till de negativa upplevelserna kan vara att patienten är i ett beroendetillstånd då 

det vårdpersonalen som har övertaget (Reed & Fitzgerald, 2005). Om vårdgivaren då har 

negativa och stigmatiserande attityder kan de applicera dessa i sina patientmöten och 

mötet blir då diskriminerande. När vårdpersonalen har bristande kunskaper om 

psykiatriska diagnoser eller inte lyssnar på patienten, utan drar egna slutsatser, kan fokus 
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hamna på patientens diagnos istället för de besvär hen faktiskt söker för. Att personalen 

ständigt försökte hitta mentala istället för fysiska förklaringar var ett återkommande 

problem i resultatet. 

 Ökad kunskap om psykisk ohälsa hos vårdpersonalen var ett önskemål hos 

patienterna, detta för att få en ökad förståelse för deras situation, se betydelsen av att 

vårda holistiskt samt lära sig om kommunikationens betydelse. Kommunikation kan 

hjälpa till att antingen lindra eller förstärka patientens upplevelse (Travelbee, 1971). Det 

blir tydligt i resultat som visade att patienter som känt ett genuint intresse och 

ansträngning från vårdpersonalen sida, även kände en ökad tillit till vården och fick en 

förbättrad självkänsla. Detta gjorde att både vårdare och patienternas personligheter 

kunde träda fram och ett band skapas mellan individerna, vilket är centralt i Travelbees 

(1971) andra fas. Genom detta band stärktes relationen och patienterna kände sig tryggare 

med att dela med sig av sina tankar och känslor, till exempel genom att våga visa berätta 

sina innersta tankar och våga be om hjälp. Att enligt Traveelbee omvårdnadsteori skapa 

en mellanmänsklig relation blir då möjligt, men detta tar tid (Travelbee, 1971). Det är 

därför en utmaning för vårdpersonal att uppnå detta under korta vårdmöten. Om 

sjuksköterskan vid det första mötet är medveten om sina förutfattade meningar kan hon se 

den hela unika individen och inte hens sjukdom. Ådnoy-Eriksen, Arman, Davison, 

Sundfor och Karlssons (2014) studie visar att känslan av delaktighet och samhörighet kan 

vara en möjlig behandling mot psykisk sjukdom. När patienten känner samhörighet så 

skapas tillit. Detta leder till en ökad självkännedom och patienten får tillbaka sin känsla 

av kontroll, vilket är viktigt då denna patientgrupp redan är i en utsatt situation där de 

tvingas exponera sitt innersta (Westerhäll, 1994). 

 Resultatet visade även på förekomsten av positiv behandling, där patienterna upplevt 

en fördel i vården på grund av sin sjukdom. Fördelarna kunde bland annat yttra sig som 

att personalen tog sig extratid eller att de hörde av sig och frågade hur de mådde. Att 

vårdgivaren ser individens behov gör det möjligt att hjälpa patienten att lindra hens 

lidande. Här blir vikten av ytterligare kunskap och erfarenhet om psykisk ohälsa hos 

vårdpersonal än en gång centralt. Vid bristande kunskap om betydelsen av att se patienten 

som en egen individ finns en risk för en ofullbordad relation som leder, till negativa 

känslor hos patienten. Men genom att en mellanmänsklig relation skapas mellan 

vårdgivare och vårdmottagare kan de se varandra utanför sina roller. Utifrån Travelbee’s 
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(1971) teori är det en mellanmänsklig relation som uppstått när patienterna beskriver 

vårdmötet som positiv. Patienterna kände då en trygghet av det icke dömande och 

respektfulla bemötande och ett utbyte av empati och sympati uppstod. I Travelbee’s teori 

beskrivs dessa som faserna tre och fyra. Sympatin i denna relation yttrade sig som när 

vårdaren hade en medkänsla och försökte lindra patientens lidande. Detta kunde 

exempelvis vara ett möte där personalen spenderade lite extra tid, lyssnade noga och 

visade ett genuint intresse i patientens välmående. Resultat av detta bemötande var att 

patienten inte längre kände sig ensam i sin situation, fick en förbättrad självkänsla och en 

större tillit till vården. Något som även Hojat (2007) bekräftar, vars studie visar att ett 

empatiskt förhållningssätt förbättrar kvaliteten av vårdupplevelsen. Det är inte möjligt att 

känna sympati utan att först uppleva äkta närhet och empati gentemot patienten 

(Travelbee, 1971).  

 I den mellanmänskliga relationen har en ömsesidig och förstående kontakt mellan de 

båda parterna byggts upp (Travelbee, 1971). Men detta kan som sagt ta tid. Det är därför 

så viktigt att man som patient får möjlighet till att träffa samma vårdgivare och skapa en 

relation till denna. Detta gäller såväl öppen som slutenvård och var någonting som även 

vårt resultat visade. Betydelsen av kontinuitet är något som även Han & Rayson (2010) 

studie bekräftar, där patienter inom onkologin upplevde att kontinuitet med vårdgivaren 

påverkade hela sjukhusvistelsen positivt och därför värderades detta högt.   

Även de negativa upplevelserna kan förklaras utifrån Travelbees omvårdnadsteori, när 

sjuksköterskan inte är medveten om sina stereotypiska uppfattningar försummar hen 

individens unika egenskaper (Travelbee, 1971). Detta ledde till en minskad tillit, 

skamkänslor och negativa associationer till vården. Personer med psykisk ohälsa blir 

därefter mindre benägna att söka vård. Dessa negativa känslor kan även förvärra de 

psykiska besvären i form av minskad självkänsla och självstigma (Kendler et al., 2003). 

Då patienter med psykisk ohälsa även har en ökad risk för samsjuklighet leder det 

minskade vårduppsökandet till en ökad belastning för vården och inte minst för 

samhället. Den psykiska ohälsan kostar det svenska samhället cirka 70 miljarder kronor 

per år (Gustavsson et al, 2011). Detta är dubbelt så mycket som cancersjukvården och 

motsvarar 2 % av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Av de totala 

sjukförsäkringskostnaderna utgör cirka 40 % sjukpenning, sjukersättning samt 

aktivitetsersättning kopplade till psykiska hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2013a). Till 
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exempel är depressiva tillstånd en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning 

och står ensam för 4,3 % av den globala sjukdomsbördan (WHO, 2013). Eklundh (2013) 

menar därför att patienter med psykisk sjukdom bör genomgå regelbundna 

hälsokontroller på grund av vårdpersonalens tendens att negligera dess fysiska symptom 

och deras ökade risk för samsjuklighet.   

 Stigma och fördomar om psykisk ohälsa är ett problem som ligger till grunden till 

diskriminering inom samhället och sjukvården (Thornicroft et al., 2016). CEPI (2014) 

utvärderade allmänhetens förändringar av attityder gentemot psykisk ohälsa, under den 

period som Hjärnkoll’s kampanj pågick. Jämförelser mellan enkätundersökningar gjorda 

år 2009 och 2014 gjordes och visade att det signifikant förekom positivare attityder det 

senare året. Störst förändringar fanns i uppfattningen om att personer med psykisk ohälsa 

är farliga samt inställningen till att bo, arbeta eller umgås med någon med en psykiatrisk 

diagnos. Den effektivaste insatsen för att minska stigma och det effektivaste har visat sig 

vara genom sociala relationer mellan personer med och utan psykisk ohälsa (Thornicroft 

et al, 2016). 

 Inom sjukvården kan stigmatiserande attityder påverkas av att vårdaren har privat nära 

relation med någon med psykiska hälsoproblem (Mårtensson, Jacobson & Engström, 

2014). Detta för att man kan relatera och människan framför dig blir mer än sin sjukdom. 

Detta leder till att man blir mer benägen att känna empati. Någonting som även är 

förenligt med Travelbees (1971) teori, som menar att en mellanmänsklig relation inte är 

möjlig förens man ser hela individen. Även ökad kunskap leder till en minskning av 

negativa attityder, detta kan man till exempel se på industriländer där en bredare kunskap 

om psykisk ohälsa finns och därför en större förståelse gentemot detta jämfört med 

utvecklingsländerna (Seeman et al, 2016).  

Psykiatrisjuksköterskor, alltså sjuksköterskor med både stor erfarenhet och kunskap om 

psykisk sjukdom, bär på mindre fördomar och en större förståelse (Björkman et al, 2008). 

Erfarna allmänsjuksköterskor har en positivare attityd jämfört med kollegor som inte 

arbetat lika länge (Lethoba et al, 2006; Hsiao et al, 2015). Även Reed och Fitzgerald’s 

(2005) studie bekräftar sambandet mellan kunskap, erfarenhet och en positiv attityd 

gentemot psykiskt sjuka patienter. Brist på kunskap leder till att vårdpersonalen saknar 

kliniska färdigheter i att bemöta och vårda psykisk ohälsa. Författarna till studien 

beskriver det som att inte veta vad man gör, gör personalen osäkra, vilket föder en rädsla 
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hos dem. Detta visar att sjukvårdspersonal behöver en större kunskap och erfarenhet om 

psykisk ohälsa för att kunna ge ett bättre bemötande och en vård på lika villkor. För att 

stigman ska minska måste man först bli medveten om de uppfattningar som finns och 

sedan utforma åtgärder, till detta krävs det att vårdaren har både ett etiskt förhållningssätt 

och teoretisk kunskap (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  

 Kommunikation är verktyget som behövs för att lyckas uppnå den mellanmänskliga 

relationen (Travelbee, 1971). Färdigheter inom detta blir därför en förutsättning, därför 

behövs kunskap, men också förmågan till att omsätta denna i praktiken. Därför utgör inte 

bara utbildning en central roll i förbättrandet av vården, utan erfarenhet krävs för att lära 

sig att tillämpa sin kunskap. Med hjälp av en god kommunikation kunde patienterna i 

resultatet känna sig hörda och professionellt bemötta, vilket skapar betydelsefulla 

förutsättningar för skapandet av en djupare relation.  

 Resultatet visade också på behovet av fler akutmottagningar för psykiatriska problem. 

Miljön och vårdpersonal på en somatisk akutmottagning är anpassad och utvald för att 

vårda fysiska besvär. Personer med psykiatriska besvär kände sig därför ovälkomna och 

lågt prioriterade. Miljön uppfattades också förvärra det mentala tillståndet genom att man 

kände sig stressade eller utsatta. Detta bekräftar även en studie av Papoulias, Csipke, 

Rose, Mckellar och Wykes (2014) där man studerat miljöns påverkan inom psykiatrin. 

Studien visar att om miljön upplevs som välkomnande och om möjlighet till avskildhet 

fanns, påverkade detta sjukhusupplevelsen positivt.   

 Då utbildning och erfarenhet visat sig vara de två största källorna till ett gott 

bemötande mot personer med psykisk sjukdom bör personal med rätt kompetens och en 

anpassad miljö utgöra en bättre akutvård för psykiska besvär. Idag är belastningen på 

akutmottagningar runt om i världen högt (Di Somma et al, 2015). Detta beror på 

tillgängligheten, alltså att det är öppet dygnet runt och personer med små till stora besvär, 

både fysiska som psykiska söker sig hit. Fler psykiatriska akutmottagningar skulle därför 

inte bara ge berörda patienter en bättre vård, utan även hjälpa till med att avlasta den 

somatiska akutmottagningen. Dagens samhälle kräver en större och mer tillgänglig 

psykiatrisk vård då den psykiska ohälsan bara fortsätter att öka och resurserna som ges är 

små (WHO, 2013; Eklundh, 2013). Idag finns det få eller på många orter ingen möjlighet 

till psykiatrisk akutvård. Till exempel har Stockholm län endast en akutmottagning som 

är öppet dygnet runt för akut psykiatrisk vård. Detta kan jämföras med de somatiska 
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akutmottagningarna som finns på alla de stora sjukhusen (Socialstyrelsen, 2011). 

Vårdpersonal utan rätt utbildning och ibland även andra myndigheter som polis blir 

därför de som får ingripa.  

 Inom hälso-och sjukvården är det patienten som ska stå i centrum, vården skall alltså 

utföras personcentrerat (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Psykisk ohälsa är något 

som kan drabba alla och då denna patientgrupp redan är i en utsatt situation blir 

betydelsen av ett gott bemötande extra viktigt (Westerhäll, 1994).   

 

8.3 Kliniska implikationer  

Genom att bli medveten om att vården idag inte är jämlik blir det möjligt börja förändra 

detta. Detta börjar med att som vårdpersonal själv bli medveten om sina förutfattade 

meningar, men kräver också förändring på en organisationsnivå. Hälso-och sjukvården 

behöver ta ett större ansvar. Det blir i resultatet tydligt att vårdpersonal behöver en större 

kunskap om psykisk ohälsa och vikten av ett gott bemötande. Vi föreslår därför att 

vårdutbildningar såväl som verksamheter bör fokusera mer på utbildning angående 

psykiatrisk omvårdnad, vård på lika villkor, samt träning i fenomenologiska samtal. 

Genom det fenomenologiska förhållningssättet kan sjuksköterskan öva sina färdigheter i 

att få patienten att uttrycka sina upplevelser och själv få sätta ord på dem. Ökad kunskap 

ger sjuksköterskan en större förståelse för patienten och hens livsvärld vilket även skapar 

en trygghet i hennes yrkesroll.  

Genom utbildning, kunskap och erfarenhet kan personal inom vården förändra sitt 

förhållningssätt, men även bli medveten om omgivningens negativa attityder och på så 

vis arbeta för att motverka dessa.  

 Resultatet visade att betydelsen av att i största möjliga mån få vårdas av samma 

personal var stor. Detta skapade en känsla av trygghet hos patienten, men ökade även 

patientsäkerheten. Vården bör därför bli bättre på att möjliggöra denna kontinuitet för 

patienterna. Detta skulle i praktiken till exempel kunna appliceras i planeringen av 

schemaläggning men kräver även en ökad bemanning. Vid återbesök bör ett möte med 

samma vårdgivare prioriteras.   
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8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Redan vid första sökningen av artiklar fann vi att en stor del av forskningen om psykisk 

ohälsa och sjukdom i den somatiska vården var utifrån vårdpersonalens perspektiv. För 

att kunna få en större förståelse för hur hälso- och sjukvården bemöter personer med 

psykisk ohälsa krävs mer forskning från ett patientperspektiv. Vi föreslår därför fortsatt 

forskning inom ämnet. Att djupare undersöka patientens upplevelse av att söka vård via 

en akutmottagning med en psykisk sjukdom som bakgrund är ett ämne vi bland annat 

föreslår då vi upplever denna patientgrupp lätt glöms bort. Intressant skulle också vara att 

undersöka om det förekommer några skillnader mellan hur psykiskt sjuka män och 

kvinnor bemöts och behandlas i den somatiska vården. Att inkludera utvecklingsländer i 

fortsatt forskning är också någonting som vi anser är viktigt, då vi upplevde att denna typ 

av forskning utgjorde en minoritet 

 

9. Slutsats  

Syftet var att undersöka patienter med en psykiatrisk diagnos upplevelser av den 

somatiska vården. Litteraturöversiktens resultat visade att dessa patienter upplever såväl 

positiva som negativa möten. Återkommande var att patienternas fysiska besvär misstros 

och att sjukvården istället fokuserar på och försökte hitta förklaringar i det psykiatriska 

tillståndet. Detta ger en ökad risk för feldiagnostisering. Det negativa bemötandet leder i 

sin tur också till att den berörda patientgruppen drar sig för att söka vård. En vårdmiljö 

som inte var anpassad påverkade patienterna negativt. Detta resulterade i att det psykiska 

tillståndet förvärrades och att personer som väntade på att få vård valde att lämna platsen.  

 Miljöfaktorer som också påverkade vårdupplevelsen var även på en organisationsnivå, 

till exempel långa väntetider och få eller inga lediga bokningsbara tider. Att behöva vänta 

länge gjorde att patienterna kände sig nedprioriterade. När patienterna istället kände att 

vårdpersonalen bemötte dem med respekt, var goda lyssnare och tog dem på allvar 

upplevdes mötet som positivt. En god kommunikation mellan vårdare och patient är det 

som ligger till grund för ett gott bemötande och skapar därmed ett positivt vårdmöte.  

 För att minska de negativa upplevelserna behövs mer kunskap om diskriminering och 

stigma, samt hur vårdpersonal kan arbeta för att reducera dessa. 
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