
  

 
Frida Hannar, John McAllister 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, HT2017 

Grundnivå 

Handledare: Henrik Lerner 

Examinator: Anette Erdner 

 

 

 

 

 

 

Vi är alla människor – Personer med psykiatriska tillstånd i den 
somatiska vården 
En litteraturöversikt 

 

 

We are all human – People with mental illness in somatic healthcare 
A literature-review 

 

 
 

 



  
 
 

 

 1 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Att leva som diagnostiserad med ett psykiatriskt tillstånd kan innebära flertalet 

utmaningar. Personer med psykiatriska tillstånd kan dagligen uppleva sig utsatta för 

fördomar, bevisligen inte enbart i sin vardag i samhället utan även inom vårdkontexten. 

Somatisk samsjuklighet är ett reellt problem som drabbar en stor del av de personer som 

diagnostiserats med psykiatriska tillstånd. Vårdpersonal beskrev upplevelser av rädsla och 

osäkerhet i möten med personer med psykiatriska tillstånd och de belyste bristande kunskaper 

kring hur de bör bemöta personer med psykiatriska tillstånd. 
 

Syfte: Syftet med studien var att belysa de erfarenheter personer med psykiatriska tillstånd 

beskrivit i kontakt med somatisk vård. 
 

Metod: Studien som utförts var en litteraturöversikt enligt Friberg. Genom sökningar med 

hjälp av databaser såsom Cinahl Complete och PubMed har författarna funnit studier som i 

litteraturöversikten analyserats och tematiserats. 
 

Resultat: Litteraturöversiktens resultat identifierade ett huvudtema: Psykiatriska patienters 

erfarenheter av somatisk vård och två underteman: Vårdpersonalens bemötande och 

Bemötandets betydelse för patienters upplevelser av delaktighet.  
 

Diskussion: Litteraturöversiktens resultat diskuterades i förhållande till utvalda budord från 

tidvattenmodellen. Resonemang fördes kring vikten av bemötande och delaktighet.  

 

Nyckelord: patientupplevelser, psykiatriska tillstånd, delaktighet, samsjuklighet. 
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 Abstract 

 

Background: Living with a psychiatric diagnosis may entail numerous challenges for the 

individual. People diagnosed with mental illness can daily experience a vulnerability to 

prejudice, not only in their everyday life in society but also within the healthcare context. Co-

morbidity is a substantial problem among a considerable part of the population with 

psychiatric diagnosis. Healthcare staff have described experiences of fear and uncertainty 

when dealing with people with psychiatric diagnosis, they enlightened a lack of knowledge 

when it comes to properly responding to the needs of people with a psychiatric diagnosis.  
 

Aim: The aim of this study was to investigate the experiences people with mental illness 

describe in contact with somatic healthcare.  
 

Method: The authors carried out a literature-review. Through searches in databases such as 

Cinahl Complete and PubMed they have found articles that were analysed and divided into 

themes. 
 

Result: The result of the literature-review identified one main theme: Psychiatric patient’s 

experiences of somatic care and two subthemes: Healthcare staff’s treatment and the 

treatments effect on patient participation.  
 

Discussion: The results found in the literature-review were discussed in relation to chosen 

commitments from the tidal-model. Reasoning arguments concerning treatment and ways to 

promote patient participation were held and discussed. 

 

Keywords: patient’s experiences, psychiatric diagnosis, patient participation, co-morbidity 
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1. Inledning 
Sjuksköterskeutbildningen har som mål att forma sjuksköterskor som förser människor med 

god vård oavsett kön, kulturell bakgrund, etnicitet eller sjukdomsbakgrund. Sensitivitet, 

erfarenhet och ett professionellt förhållningssätt är av stor vikt för bemötandet, framförallt i 

möten med personer som är diagnostiserade med psykiatriska tillstånd. Vad gäller somatisk 

vård av personer med psykiatriska tillstånd visar tidigare studier, samt författarna av denna 

litteraturöversikts erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och vårdarbete, att dem 

riskerar att ses endast som psykiatriska patienter. Fördomar, rädslor och bristande kunskap 

kan göra att sjuksköterskan har svårt att se hela personen och istället bara ser hens diagnoser.  

 Vid psykiatriska tillstånd kan de symtom som uppkommer verka som hinder för personens 

dagliga liv och funktion. Det krävs att sjuksköterskan i mötet med personer med psykiatriska 

tillstånd utövar ett adekvat bemötande, ser människan bakom diagnosen och uppmuntrar till 

fortsatt vårdkontakt. Om fördomar kring psykiatriska tillstånd återfinns inom sjukvården kan 

de hämma upplevelsen av delaktighet samt minska patientens tillfredställelse med vårdmötet. 

 Bristande kunskap hos sjusköterskor vad gäller hur de bör bemöta personer med 

psykiatriska tillstånd har identifierats i tidigare studier och det har del i den motivation som 

ligger till grund för varför detta ämne intresserar författarna av denna litteraturöversikt. I 

arbete inom psykiatrisk vård och verksamhetsförlagd utbildning inom den somatiska 

sjukvården har författarna sett det bristande bemötande personer med psykiatriska tillstånd 

mottagit från vårdpersonal, detta har verkat som ytterligare motivation att belysa detta ämne. 

 Denna litteraturöversikt syftar till att skapa vidare insikt i de erfarenheter personer med 

psykiatriska tillstånd fått i kontakt med den somatiska vården. 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt återfinns en sammanställning av det underlag denna litteraturöversikt baserats 

på. För att skapa en förståelse för området definieras här de psykiatriska tillstånd som 

omnämnts i de granskade studierna. Vidare följer en förklaring av vad somatisk samsjuklighet 

är, beskrivningar av vad det kan innebära att leva med ett psykiatriskt tillstånd samt en 

redogörelse för de erfarenheter vårdpersonal inom somatisk vård erhållit av att vårda personer 

med psykiatriska tillstånd. 
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2.1 Psykiatriska tillstånd  
Denna litteraturöversikt har behandlat studier som berör följande psykiatriska tillstånd; 

ångestsyndrom, psykossjukdomar och affektiva syndrom.  

 Ångestsyndrom innefattar enligt Rück och Hedman (2016) generaliserad ångest, 

panikångest, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och social fobi. Dessa diagnoser 

har mycket gemensamt och grundar sig i beskrivningar av ångest som upplevelser av 

annalkande hot eller fara. Sjuklig ångest kan upplevas som orimlig och obegriplig, 

skrämmande, destruktiv och kan framkalla upplevelser av kaos, katastrof och kontrollförlust. 

Gränsen mellan ångest och rädsla kan vara diffus och svår att sätta fingret på, ångestens 

karaktär kan förändras över tid liksom upplevelser av rädsla och hot. Spannet sägs gå från oro 

och ångest vidare till rädsla och panik. 

 Affektiva syndrom innefattar enligt Mårtensson och Åsberg (2016) egentlig depression 

(MDD), bipolärt syndrom, dystymi, post-partum depression och årstidsbunden depression. 

Affektiva syndrom är tillstånd som vid unipolaritet skapar en ihållande sinnesstämning, vid 

bipolaritet upplevs svängningar i sinnesstämningen och personen pendlar då mellan mani eller 

hypomani och depressivitet. Denna sinnesstämning kan ha olika riktningar, personen kan vara 

depressiv eller manisk, det vill säga nedstämd eller uppvarvad. Vilket resulterar i att personen 

ser hela sin livsvärld genom den sinnesstämningen hen är i. 

 Psykossjukdom innefattar enligt Bodén (2016) akut psykos, borderline 

personlighetsstörning, schizofreni och schizoaffektivt syndrom. Av dessa är borderline 

personlighetsstörning, schizofreni och schizoaffektivt syndrom kroniska, det vill säga 

livslånga. Schizofreni och schizoaffektivt syndrom kännetecknas av att sjukdomen går i 

psykotiska skov. Psykotiska skov kan innebära en gradvis insättande personlighetsförändring, 

förändring av förmågan att tolka sinnesintryck och annan information, sinnesvillor eller 

hallucinationer, vanföreställningar, försämrad förmåga till självreflektion samt isolering och 

avvikande beteenden. Vid psykos upplevs verkligheten annorlunda för personen än för 

omgivningen på grund utav hallucinationer och vanföreställningar. 

 

2.2 Somatisk samsjuklighet 
Redan år 2010 uppmärksammade Socialstyrelsen att personer med psykiatriska tillstånd har 

en konstaterad överdödlighet i somatiska sjukdomar som klassats som möjliga att förebygga 

med adekvata sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2010). I två rapporter har Socialstyrelsen 
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konstaterat att personer med psykiatriska tillstånd och somatisk samsjuklighet erhållit ett 

bristande omhändertagande i den somatiska vården (Socialstyrelsen, 2010, 2011).  

 Socialstyrelsens rapport som berörde somatisk vård av personer med psykiatriska tillstånd 

och samtidig sjuklighet i form av akut hjärtinfarkt fann att personer som hade en historik av 

psykiatrisk vård inte erhållit ett lika skyndsamt omhändertagande som personer som inte hade 

en historik av psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2011). Detta bekräftades av den statistik som 

redovisades för det antal personer som avlidit inom 28 dagar efter inträffad hjärtinfarkt. Det 

antal personer som avlidit inom 28 dagar används internationellt som en indikator för 

kvaliteten på det akuta omhändertagandet Skillnaden i dödlighet inom 28 dagar mellan 

personer med historik av psykiatrisk vård och de som inte hade historik av psykiatrisk vård 

låg på cirka 15% (Socialstyrelsen, 2011). Detta innebar att cirka 15 % fler av de personer som 

tidigare vårdats inom psykiatrisk vård avled inom 28 dagar efter inträffad hjärtinfarkt.  

 I sin öppna jämförelse har socialstyrelsen undersökt dödligheten efter förstagångsstroke 

hos personer som har och inte har vårdats inom den psykiatriska vården. Liksom efter 

hjärtinfarkt kunde dödligheten efter 28 respektive 90 dagar verka som ett mått av kvaliteten 

på omhändertagandet. Resultatet var liknande det för rapporten angående personer vårdade 

för hjärtinfarkt, det vill säga att cirka 15 % fler avled i den grupp som tidigare vårdats inom 

den psykiatriska vården (Socialstyrelsen, 2010).  

 Vidare återfanns det studier som berörde förekomsten av somatisk samsjuklighet hos 

personer med psykiatriska tillstånd. De Hert et al. (2011) undersökte samband mellan flertalet 

somatiska sjukdomar och psykiatriska tillstånd. De Hert et al. fann en hög frekvens av 

somatisk samsjuklighet hos personer med psykiatriska tillstånd samt en högre prevalens av 

flertalet livsstilssjukdomar än hos den övriga befolkningen. I studien belyste de ett samband 

mellan psykiatriska tillstånd och sjukdomar som: fetma med sjuklig övervikt, metaboliskt 

syndrom, typ två diabetes mellitus, cerebrovaskulära sjukdomar såsom kranskärlssjukdom 

och hypertoni, virussjukdomar såsom hepatit och HIV, osteoporos, cancer, tand- och 

tandköttssjukdomar, sexuell dysfunktion och graviditetskomplikationer samt 

luftvägssjukdomar såsom pneumoni och tuberkulos. Vissa av dessa sjukdomar uppkom till 

följd av beteenden orsakade av det psykiatriska tillståndet dock kunde även medicinering med 

psykofarmaka ligga till grund för exempelvis övervikt, metaboliskt syndrom eller tand- och 

tandköttssjukdomar. 

 Colton och Mandersheid (2006) har undersökt dödligheten samt dödsorsaker hos personer 

med psykiatriska tillstånd. De vanligast förekommande dödsorsakerna är generellt desamma 
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som för den övriga befolkningen, dock fann Colton och Mandersheid (2006) att individer med 

psykiatriska tillstånd avled i genomsnitt 25 år tidigare. 

 

2.3 Att leva med psykiatriska tillstånd 

Evans-Lacko, Brohan, Mojtabai och Thornicroft (2011) har i sin studie undersökt samband 

mellan allmänhetens syn på personer med psykiatriska tillstånd och graden av 

självstigmatisering hos personer med psykiatriska tillstånd. I studien fann de att i länder där 

allmänheten hade en negativ syn på personer med psykiatriska tillstånd var graden av 

självstigmatisering högre bland personer som diagnostiserats med psykiatriska tillstånd. De 

länder med lägst antal rapporterade fall av självstigmatisering var de där den allmänheten var 

som mest bekväm med att interagera med personer med psykiatriska tillstånd. Således fann 

Evans-Lacko et al. ett tydligt samband mellan allmänhetens negativa uppfattningar om 

personer med psykiatriska tillstånd och självstigmatisering, det åskådliggjordes vidare ett 

samband mellan självstigmatisering och en lägre frekvens av hjälpsökande beteenden hos 

personer med psykiatriska tillstånd. Därmed har studien konstaterat att personer som 

diagnostiserats med psykiatriska tillstånd tenderar att internalisera de uppfattningar 

allmänheten har om personer med psykiatriska tillstånd. 

 Att personer med psykiatriska tillstånd kan internalisera den syn allmänheten har på 

personer med psykiatriska tillstånd bekräftas vidare av Milbourn, McNamara och Buchanan 

(2015). Milbourn et al. belyste dagligt levda erfarenheter hos personer med psykiatriska 

tillstånd. Upplevelser av hopplöshet och maktlöshet hos deltagarna, menade de förstärktes i 

mötet med andra människor och genom dessa människors syn på personer med psykiatriska 

tillstånd. Deltagarna i studien beskrev att funktionen i deras dagliga liv var avhängig av 

medicinering och avsaknad av psykiatriska symtom. I studien lyftes upplevelser av 

hopplöshet och maktlöshet kring det faktum att deltagarnas psykiatriska tillstånd var livslångt.  

 Deltagarna i Milbourn et al. (2015) belyste att de upplevt perioder av kris. Med kris 

menade de perioder då upplevda psykiatriska symtom kraftigt inverkat på deras dagliga liv 

och funktion. Deltagare beskrev upplevelser av kris som en avsaknad av kontroll över sitt liv, 

i dessa tillfällen ville hen inte kontakta sjukvården av rädsla för att bli inlagd. Vidare kunde 

deltagare isolera sig i sina hem under perioder av kris, detta för att de upplevde sig vara 

förföljda och hörde röster som sa att världen skulle gå under. Deltagarna beskrev perioder av 

kris som något återkommande, men ej konstant. Vanligt var att dessa perioder infann sig då 

dem inte skött medicinering eller vårdkontakt. 
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 Milbourn et al. (2015) fann vidare att psykiatriska tillstånd påverkade såväl personens 

dagliga liv liksom dennes identitet och självbild. Psykiatriska tillstånd kunde orsaka olika 

grader av funktionshinder och sjukdomens negativa inverkan kunde utgöra hinder för 

personen i hens dagliga liv. Vidare menade Milbourn et al. att det framkommit belägg för att 

individer med psykiatriska tillstånd tenderade att, som en konsekvens av sjukdomens symtom, 

avskärma sig från samhället. 

 Thesen (2001) belyste hur personer med psykiatriska tillstånd erfarit att leva och verka 

som avskilda från samhället, i studien beskrev Thesen avskildheten som en konsekvens av 

personernas psykiatriska tillstånd. Deltagarna i studien beskrev att det skett ett identitetsskifte 

eller en omprövning av deras identitet då de diagnostiserades med ett psykiatriskt tillstånd. 

Personerna förkroppsligade vid skiftet sin diagnos och integrerade den i sin identitet, efter 

omvärderingen beskrev deltagarna hur självbilden och hur omvärlden såg på dem 

förändrades. De konsekvenser som uppstod kunde vara omfattande och beskrevs som 

upplevelser av ensamhet, brist på pengar till följd av oförmåga att arbeta samt att ha utsatts 

för trakasserier. 

 Ensamhet beskrevs även av Andersson, Denhov, Bülow och Topor (2014). Andersson et 

al. fann att upplevelser av ensamhet hos personer med psykiatriska tillstånd kunde bero på 

flertalet orsaker: att personerna valt bort sina relationer, att de på grund utav psykiatriska 

symtom valt bort möjligheter till social kontakt, att de själva blivit bortvalda, att de velat söka 

sociala kontakter men inte var kapabla att göra det eller att de aldrig haft sociala relationer 

som de själva definierat som verkliga. Vidare belyste de att ensamhet inte alltid var en 

konsekvens av deltagarnas psykiatriska tillstånd utan det kunde vara ett aktivt val de gjort, 

deltagarna valde då medvetet ensamhet före relationer som inte ansågs främja deras 

välbefinnande. 

 Dinos, Stevens, Serfaty, Weich och King (2004) belyste i sin studie upplevelser hos 

personer diagnostiserade med psykiatriska tillstånd. I studien framkom det att deltagarna 

upplevt stigmatisering med och utan öppet diskriminerande bemötande, deltagarna lyfte det 

faktum att upplevd stigmatisering kunde förstärkas av den bild media skapat av personer med 

psykiatriska tillstånd. Flera av deltagarna med psykossjukdomar hade upplevt öppet 

diskriminerande bemötande såsom verbala trakasserier och fysiskt våld. Deltagare med 

affektiva syndrom menade att de upplevt nedsättande kommunikation och undvikande 

beteenden från personer i deras omgivning, de beskrev hur vänner tagit avstånd från eller sagt 

upp kontakt med dem efter det att de diagnostiserats. Dinos et al. (2004) lyfte att detta fick 
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konsekvenser för deltagarna såsom upplevelser av skam, rädsla, isolering, ilska samt 

depressiva tankar. 

 Hur sjukvården upplevts av personer med psykiatriska tillstånd kunde påverkas av 

samarbetet mellan de vårdinrättningar patienten kommit i kontakt med (Brown, Lent, Stirling, 

Takhar och Bishop, 2002). Då samarbetet brast kunde det, enligt Brown et al., uppstå lidande 

för patienten. Enligt studien var personer med psykiatriska tillstånd särskilt mottagliga för det 

lidande som kunde uppstå då vården upplevdes som oorganiserad och osammanhängande. 

Brown et al. visade att samarbetet eller avsaknaden av samarbete mellan vårdinstanser kunde 

verka som en tillgång eller ett hinder i vården av personer med psykiatriska tillstånd. Den 

avgörande faktorn var hur väl vårdinstanser kommunicerade med varandra, där aktuella 

vårdinstanser kunde exempelvis vara psykiatrisk öppenvård och vårdcentraler. Då god 

kommunikation verkade uppfattades sjukvården mer strömlinjeformad, uppföljning skedde 

snabbt och sjukvården upplevdes då som mer enhetlig. Då det återfanns brister i 

kommunikationen upplevdes vården som fragmenterad, det ledde i sin tur till förvirring kring 

vem som hade det huvudsakliga ansvaret för den enskilda patientens vård. 

 Hur livet erfarits av personer med psykiatriska tillstånd är högst individuellt. Gemensamt 

för de olika beskrivningar som lyfts här är att de upplever perioder av kris varvat med 

perioder då de är välfungerande och välmående. Tydligt är även att andra människors 

uppfattningar haft en uttrycklig inverkan på personer med psykiatriska tillstånd. 

 

2.4 Vårdpersonals perspektiv på möten med personer med psykiatriska 
diagnoser 

Goode, Melby och Ryan (2014) intervjuade i sin studie vårdpersonal vid 

akutvårdsavdelningar i syfte att undersöka deras kapacitet att vårda personer med psykiatriska 

tillstånd. Deltagarna i studien identifierade att miljö, vårdpersonalens känslor och tidigare 

erfarenheter av att möta personer med psykiatriska tillstånd var centrala faktorer som 

påverkade vårdpersonalens förmåga att bemöta personer med psykiatriska tillstånd. 

 Goode et al. (2014) lyfte att deltagarna uttryckt att den tid de hade att tillgå inte ansågs 

tillräcklig för de behov personer med psykiatriska tillstånd upplevdes ha. Vad gällde miljö 

fann Goode et al. att säkerheten för patienter inlagda vid avdelningen var av största vikt för 

vårdpersonalen, förmågan att upprätthålla säkerheten påverkades av vårdpersonalens 

prioriteringsordning och den tid de hade att tillgå. I studien fann de att deltagarna upplevt 

personer med psykiatriska tillstånd som oberäkneliga och potentiellt farliga för sig själva eller 
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andra, vilket skapade oror för övriga patienter vid avdelningen. Flera av deltagarna beskrev 

vidare att de ansåg att miljön vid akutvårdsavdelningar inte passade för att vårda personer 

med psykiatriska tillstånd. Det höga tempot och den höga arbetsbelastningen trodde 

deltagarna kunde resultera i att vårdpersonalen uppfattades som osympatiska och stressade. 

 Vidare beskrev Goode et al. att bristande kunskap och erfarenhet kring att arbeta med 

personer med psykiatriska tillstånd kunde bidra till rädslor och osäkerhet hos vårdpersonalen, 

de uttryckte även ett behov av vidare utbildning inom området. Enligt Goode et al. (2014) 

påverkade kommunikationen samtliga faktorer i bemötandet av personer med psykiatriska 

tillstånd, de menade att kommunikation var centralt för utförandet av god vård av personer 

med psykiatriska tillstånd. 

 Liksom Goode et al. (2014) fann Giandinoto och Edward (2014) i sin studie att vårdmiljön 

kunde påverka utfallet för vården av personer med psykiatriska tillstånd. I studien lyfte 

Giandinoto och Edward problem med den kategorisering som vårdpersonal gör av personer 

med psykiatriska tillstånd. Kopplad till denna kategorisering var negativa stigmatiserande 

attityder som påverkade hur vårdpersonal bemötte och vårdade personer med psykiatriska 

tillstånd. Giandinoto och Edward menade att flera av de utmaningar vårdpersonal verksamma 

inom akutsjukvården mött då de vårdat personer med psykiatriska tillstånd och somatisk 

samsjuklighet berodde på fördomar, rädslor och negativa attityder.  

 Vidare lyfte Giandinoto och Edward(2014) att förekomsten av positiva erfarenheter av 

möten med personer med psykiatriska tillstånd ledde till positiva attityder hos vårdpersonal. I 

studien återfanns en vilja hos sjuksköterskor att bemöta personer med psykiatriska tillstånd på 

ett adekvat och etiskt korrekt sätt, dock ansåg de sig sakna den professionella kompetens som 

de ansåg krävdes för detta. Flera sjuksköterskor uttryckte att de saknade utbildning i att 

korrekt bemöta personer med psykiatriska tillstånd och att bristen på kunskap och erfarenhet i 

ämnet skulle kunna ligga till grund för de rädslor och stigmatiserande attityder som uppstått. 

 
2.5 Problemformulering 

Den dokumenterat höga frekvensen av samsjuklighet hos personer med psykiatriska tillstånd 

bör ses som en alarmerande faktor och ett bevis på att dessa personers somatiska hälsa ofta 

förbises. Då sjuksköterskor saknar positiva erfarenheter av att möta personer med psykiatriska 

tillstånd kan de i sitt bemötande utgå från fördomar och rädslor och riskerar då att inte se 

personen bakom den psykiatriska diagnosen. Sjukvården skall syfta till att verka som en trygg 
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miljö där alla personer oavsett sjukdomsbakgrund, kön, etnicitet eller kulturell bakgrund skall 

känna tilltro till att de kommer att motta jämlik och personcentrerad vård. 

 Personer med psykiatriska tillstånd kan under längre perioder verka och leva helt 

symtomfritt för att sedan gå in i ett skov. Oavsett psykiatrisk diagnos och huruvida personen 

medicinerar eller inte, går sjukdomen i skov. Vad gäller psykiatriska tillstånd går det inte att 

generalisera angående hur sjukdomen ter sig för olika personer. De symtom som uppstår och 

personens funktionsgrad är individuellt. 

 Personer med psykiatriska tillstånd upplever sig ofta utsatta och alienerade vilket kan 

skada deras självbild och förmåga att interagera med samhället och dess instanser. Utsattheten 

kan upplevas som ett hinder i kontakten med den somatiska vården. Fördomar och rädslor hos 

sjuksköterskor inom den somatiska vården kan resultera i att personer med psykiatriska 

tillstånd definieras utifrån deras diagnos. De hinder som skapas av ett inadekvat bemötande 

kan leda till att personer med psykiatriska tillstånd i förlängningen undviker att söka sig till 

den somatiska vården. 

 Identifierat problem är därmed att personer med psykiatriska tillstånd bemöts, av 

vårdpersonal inom den somatiska vården, utifrån deras psykiatriska diagnos vilket har setts 

skapa hinder för deras somatiska och psykiska hälsa. 

 

3. Syfte 

Syftet med studien var att belysa de erfarenheter personer med psykiatriska tillstånd beskrivit 

i kontakt med somatisk vård. 

 

4. Tidvattenmodellen 

Den teoretiska utgångspunkt som applicerats i litteraturöversiktens diskussionsdel är Barker 

och Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell. Barker och Buchanan-Barker belyser hur 

sjuksköterskor bör interagera med patienter enligt modellens tio budord. 

 Författarna av denna litteraturöversikt återger här de budord som applicerats på 

litteraturöversiktens diskussionsdel.  

 Det första budordet: Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) bör sjuksköterskan värdera 

patientens röst och berättelse, sjuksköterskan skall göra skillnad på dessa är två separata 

uttryck. Barker och Buchanan-Barker menar att det är viktigt att sjuksköterskan aktivt lyssnar 

till patienten och respekterar hens röst, detta för att skapa sig en helhetsbild av vem patienten 

är. 
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 Det andra budordet: Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) skall sjuksköterskan då 

patienten berättar om sina erfarenheter respektera och värna om det språk patienten använder. 

När sjuksköterskan använder samma ord och metaforer, bekräftas patienten och hen känner 

sig då lyssnad till. Då bara patienten själv verkligt kan beskriva sina upplevelser, som hen 

erfarit dem, är det viktigt att sjuksköterskan genom att respektera det språk patienten använder 

förstärker och bekräftar hens livsberättelse.  

 Det tredje budordet: Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) är det viktigt att 

sjuksköterskan ser patienten som sin egen expert, visar intresse och tar lärdom av patientens 

berättelse. Då sjuksköterskan ser patienten som expert på sin egen livsvärld och intar rollen 

som lärling, skapas en möjlighet att implementera den kunskap patienten besitter i 

planeringen av vården. Patienten skall alltid göras delaktig i planeringen av vården och planen 

som utformas skall baseras på patientens behov och önskningar. 

 Det fjärde budordet: Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) och det fjärde budordet 

skall sjuksköterskan, i patientens berättelse, finna verktyg för vad som tidigare fungerat för 

patienten och vad som kan fungera i framtiden. Sjuksköterskan skall hjälpa patienten att 

identifiera och använda sig av dessa verktyg.  

 Det sjätte budordet: Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) tar personlig utveckling tid. 

De menar därmed att det är viktigt att sjuksköterskan visar sig villig att ge patienten av sin tid 

och därmed skapa möjlighet för patienten att utvecklas.  

 Det nionde budordet: Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) skall sjuksköterskan hjälpa 

patienten se sina egna tillgångar, styrkor och svagheter. Barker och Buchanan-Barker menar 

att dessa är patientens personliga visdom. Sjuksköterskan skall hjälpa patienten att hjälpa sig 

själv genom att se och förstå den egna personliga visdomen och med det förstärka upplevelsen 

av autonomi och tilltro till den egna förmågan.  

 Det tionde budordet: Enligt Barker & Buchanan-Barker (2005) skall sjuksköterskan och 

patienten verka som ett lag och samarbeta genom hela vårdförloppet. Vården skall vara 

transparent och patienten bör göras delaktig i vad som sker. Sjuksköterskan skall under hela 

vårdförloppet försäkra sig om att patienten är delaktig och förstår vad som sker och varför 

saker sker. 

 

5. Metod 

En litteraturöversikt syftar till att vetenskapligt granska, analysera och slutligen sammanfatta 

tidigare publicerat material med utgångspunkt i ett specifikt syfte. Författarna av denna 
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litteraturöversikt har under arbetets gång fördjupat sig i och utvecklat kunskaper kring det 

valda ämnet (Dahlborg Lyckhage, 2006). Utvalda studier har analyserats och sammanställts 

som en översikt. Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det viktigt att kontinuerligt 

kvalitetssäkra arbetet. Kvalitetssäkringen syftar att säkerställa att arbetet är av god kvalitet 

och att det material arbetet baseras på är vetenskapligt förankrat och evidensbaserat. 
 

5.1 Datainsamling och urval 
Förarbetet inför litteraturöversikten utgjordes utav en ansats att skapa en överblick över 

tidigare forskning kring det aktuella ämnet. Det var viktigt att skapa en överblick och 

undersöka studier ur ett övergripande perspektiv, detta för att identifiera de vanligast 

studerade fenomenen inom området (Friberg, 2006). Då bilden över området utkristalliserats 

sattes avgränsningen till studier som belyste vald problematisering och därmed var möjliga att 

analysera utifrån litteraturöversiktens syfte. 

 Datainsamlingen utfördes med hjälp av databaserna Cinahl och PubMed. I databaserna 

söktes vetenskapliga studier med begränsningar såsom “peer-reviewed”, “full-text”, att 

studierna var utförda i Europa, Nordamerika och Australien samt att studierna skulle vara 

publicerade tidigast år 2000 (se Bilaga 1 för de studier som bedömdes relevanta). Varför 

författarna valde att söka med begränsning i tidsaspekten var för att hitta kunskap som var 

relevant för den moderna sjukvården. “Peer-reviewed” som har tillämpats i denna 

litteraturöversikt innebär att studien har genomgått noggrann granskning utförd av oberoende 

part innan publicering. “Full text” innebär att studien finns att tillgå med hela texten 

inkluderad i sitt originalformat. Begränsningen “full text” användes då det var viktigt för 

arbetet att ha tillgång till hela studier publicerade i sina originalformat, då en studie inte 

publicerats i “full text” kan väsentliga delar vara uteslutna. De studier som granskades belyste 

patienters subjektivt beskrivna erfarenheter av somatisk vård. Det var viktigt att bedöma 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet av de använda studierna 

(Wallengren & Henricson, 2012). Just trovärdigheten hos en studie förstärks, men bekräftades 

inte helt, av att den är ”peer-reviewed”. Vid granskning av valda studier lades stor vikt vid 

kvalitetssäkring.  

 I sökningen användes följande sökord i olika kombinationer: “patient´s experiences”, 

“stigmas and mental illness”, “patient perceived stigmas”, “satisfaction with services”, 

”voice”, “mental disorders”, “social stigma”, “patient attitudes”, ”mental health”, “health care 

needs”, “severe mental illness”, “discrimination”, “serious mental illness”, “women”, “health 

problems”, “mental health problems” och “health care needs” (se Bilaga 1).  
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 Urvalsprocessen skedde i tre steg enligt Friberg (2006). I det första steget lästes rubriker 

och abstrakt, i det andra steget läste författarna de studier som i det första steget visat 

potential och i det tredje steget i urvalsprocessen sökte författarna efter forskningsetiska 

aspekter i samtliga studier. I det tredje steget exkluderades tre studier som ej ansågs 

forskningsetiskt hållbara. Studier som valdes bort under processen exkluderades då de inte 

svarade på syftet, saknade patientperspektiv eller brast i de forskningsetiska kraven. När 

samtliga potentiellt intressanta studier var lästa i sin helhet valdes de elva studier som 

slutligen behandlades i litteraturöversiktens resultat (se Bilaga 2). 

 Vid urval av studier kontrollerade författarna att deras uppfattningar om studiernas innehåll 

överensstämde, då samtliga studier hade granskats fördes diskussion kring studiernas resultat 

och innehåll. Att författarna nådde samma slutsats kring studiernas innehåll ansågs vara 

viktigt för att litteraturöversiktens resultat skulle vara enhetligt.  

 

5.2 Analys av data 

Resultat från funna studier analyserades, diskuterades och sammanställdes i 

litteraturöversikten. Då författarna tematiserade kring utvalda studier använde de sig av 

analysmetod enligt Friberg (2006). Enligt Friberg skall författarna i det första steget av 

analysen läsa samtliga studier flertalet gånger för att skapa en tydlig känsla för innehållet. I 

det andra steget identifierades likheter respektive skillnader i studiernas resultatinnehåll. I det 

sista steget sorterades innehållet efter likheter och skillnader, detta underlättades av den 

sammanställning som gjordes över studiernas innehåll. Tematiseringen av resultatet utfördes i 

flera steg. För att skapa en överblick över aktuella teman skapades ett dokument där 

studiernas resultat sammanfattades i korthet. Utifrån sammanfattningen grupperades 

resultaten i preliminära teman. Baserat på de preliminära temana skapades sedan de slutgiltiga 

teman som belyses i litteraturöversiktens resultat.  

 I litteraturöversiktens resultat presenterades analys och tematisering av de vetenskapliga 

studier som granskats. Diskussion fördes kring de studier som granskats, och genom det 

nåddes konsensus i hur resultatet tematiserades. Författarna valde ut och avgränsade delar av 

studierna som ansågs relevanta för litteraturöversiktens syfte. 
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6. Forskningsetiska överväganden 
Enligt Kjellström (2012) syftar forskningsetiska riktlinjer att värna om alla berörda individers 

rättigheter och ställer krav på forskare om ett etiskt reflekterat förhållningssätt till såväl 

forskningen som deltagare och informanter. 
 I litteraturöversikten kontrollerades det att de studier som granskats innehöll överväganden 

vad gäller forskningsetiska aspekter. Dessa är att ingen deltagare eller informant kommit till 

fysisk eller psykisk skada samt att studierna uppfyllde de av Vetenskapsrådet (2002) 

utformade forskningsetiska principer om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Av de fjorton studier som valdes ut som 

potentiellt användbara till litteraturöversiktens resultat exkluderades tre. De tre studier som 

exkluderades uppvisade otillräckliga forskningsetiska överväganden. 

 

7. Resultat 

7.1 Psykiatriska patienters erfarenheter av somatisk vård 
Det övergripande tema som identifierades var: Psykiatriska patienters upplevelser av 

somatisk vård. I de granskade studierna beskrev deltagarna erfarenheter av möten med den 

somatiska vården, vidare belyste de hur dem uppfattat det bemötande de mottagit. Författarna 

har valt att belysa deltagarnas beskrivningar med hjälp av följande underteman: 

Vårdpersonalens bemötande och Bemötandets betydelse för patienters upplevelser av 

delaktighet.  

 

7.1.1 Vårdpersonalens bemötande 

I granskade studier framstod det som tydligt att deltagarna upplevt sig ha definierats av 

vårdpersonal utifrån sin psykiatriska diagnos. Att bli definierad utifrån sin diagnos beskrev 

deltagarna som upplevelser av att inte tas på allvar eller att vårdpersonal symtomiserade och 

avfärdade deltagarnas upplevda somatiska symtom (Cabassa, Siantz, Nicasio, Guarnaccia, & 

Lewis-Fernández, 2014; Cranwell, Polacsek & McCann, 2016; Happell, Ewart, Bocking, 

Platania-Phung & Stanton, 2016; Lester & Tritter, 2005; McCabe, & Leas, 2008; Morgan, 

Reavley, Jorm, & Beatson, 2016; Nover, 2013; Van Den Tillaart, Kurtz, & Cash, 2009; 

Ådnøy Eriksen, Arman, Davidson, Sundfør, & Karlsson, 2014). Deltagarna beskrev hur dem 

upplevt sig sedda, inte som personer, utan som de psykiatriska diagnoser som fanns statuerade 

i deras journaler. Då vårdpersonalen inte tog deltagarna i studierna på allvar kunde det 

innebära att dem inte upplevde sig sedda eller förstådda (Ådnøy Eriksen et al., 2014). 
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 Flera av deltagarna i granskade studier hade upplevt att vårdpersonal intog en auktoritär 

position och dikterade villkoren för vårdmötet (Cabassa et al., 2014; Cranwell et al., 2016; 

Happell et al., 2016; Lester & Tritter, 2005; McCabe & Leas, 2008; Morgan et al., 2016; 

Nover, 2013; Van Den Tillaart et al., 2009; Ådnøy Eriksen et al., 2014). 

Detta förklarades med vårdpersonalens syn på deltagarna som icke-tillförlitliga och att dem 

skulle sakna insikt i sin egen hälsa, som en konsekvens av detta avfärdade vårdpersonal 

deltagarnas upplevelser som inbillade. Van Den Tillaart et al. (2009) beskrev i sin studie hur 

deltagarna upplevt maktlöshet då de inte togs på allvar. I relationen med vårdpersonal skedde 

ett maktskifte då deltagarna blev diagnostiserade med psykiatriska tillstånd, relationens fokus 

flyttades från deras allmänna hälsa till att bara handla om deras mentala hälsa.  

 Att patientens upplevelser inte togs på allvar, kunde enligt granskade studier leda till 

symtomisering från vårdpersonalen. I de granskade studierna beskrev deltagarna hur 

vårdpersonal härledde uppvisade somatiska symtom till deltagarnas psykiatriska diagnoser 

(Cabassa et al., 2014; Happell et al., 2013; McCabe & Leas, 2008; Morgan et al., 2016; Van 

Den Tillaart et al., 2009). Symtomisering innebär att patientens uppvisade symtom härleds till 

fel källa, i granskade studier tillräknades somatiska symtom personens psykiatriska diagnos. 

Happell et al. (2013) beskrev hur symtomisering kunde innebära att vårdpersonal utgick från 

antaganden om att personen de mötte var galen och därmed antog att de somatiska symtom 

denne beskrev var inbillade. Vårdpersonal antog enligt Happell et al. att personer med 

psykiatriska diagnoser var oförmögna att skilja på symtom av deras psykiatriska tillstånd och 

somatiska symtom. 

 Happell et al. (2013) lyfte vidare ett tydligt exempel på symtomisering då en deltagare 

beskrev hur hen upplevt sin psykiatriska diagnos som en inramning av relationen med 

sjukvården. Inramningen fick vårdpersonal att härleda alla eventuella somatiska symtom till 

deltagarens psykiatriska diagnos. Vidare fann Happell et al. att deltagarna återkommande 

beskrev att de inte upplevt sig betrodda. Detta belystes som att deltagarnas somatiska symtom 

öppet ifrågasattes eller ignorerades av vårdpersonal. Morgan et al. (2016) fann i sin studie att 

10,4 procent av deltagarna upplevt symtomisering från vårdpersonal samt hur vårdpersonal 

förklarat, av deltagare beskrivna somatiska symtom, som uttryck för deltagarnas irrationalitet 

och ångest. 

 Negativa attityder och fördomar riktade mot personer med psykiatriska tillstånd beskrevs 

av deltagare i de granskade studierna (Cabassa et al., 2014; Cranwell et al., 2016; Happell et 

al., 2016; Lester & Tritter, 2005; Morgan et al., 2016; Van Den Tillaart et al., 2009; Ådnøy 
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Eriksen et al., 2014). Vanligt förekommande fördomar hos vårdpersonal gentemot personer 

med psykiatriska tillstånd var att de skulle vara farliga och svåra att hantera, att de överdrev 

sina psykiatriska symtom, att de var hjälplösa och agerade irrationellt (Cabassa et al., 2014; 

Lester & Tritter, 2005). Lester och Tritter menade att vårdpersonal tillskrivit dessa fördomar 

till att patienter med psykiatriska tillstånd gett ett splittrat intryck vid vårdbesök eller inte dykt 

upp till avtalad tid. 

  Happell et al. (2016) lyfte fördomar som att vårdpersonal utgått från antaganden om att 

patienter de mötte skulle brista i förmåga att förstå och ta till sig information om sin hälsa och 

behandling på grund utav deras psykiatriska diagnoser. I studien av Happell et al. framkom 

det att vårdpersonal avfärdat deltagarnas uttryck, detta beskrev deltagarna som upplevelser av 

att inte ses som tillförlitliga och sakna insikt i och kompetens kring den egna hälsa. Fördomar 

hos vårdpersonal kunde vidare, enligt Ådnøy Eriksen et al. (2014), visas i då de talade till 

istället för med patienten. Morgan et al. (2016) beskrev antaganden från vårdpersonal, 

baserade på fördomar, om att personer med psykiatriska tillstånd inte kunde vara smarta och 

framgångsrika. En deltagare i Morgan et al. berättade hur hon upplevt sig bli stämplad av 

vårdpersonal som ännu en neurotisk kvinna på grund utav att hon tidigare förskrivits 

antidepressiva. 

 
7.1.2 Bemötandets betydelse för patienters upplevelser av delaktighet 

I granskade studier uppmärksammades att vårdpersonalens bemötande var av stor betydelse 

för patientens upplevelse av delaktighet (Cabassa et al., 2014; Cranwell et al., 2016; Happell 

et al., 2016; Kai & Crosland, 2001; Lester & Tritter, 2005; McCabe & Leas, 2008; Morgan et 

al., 2016; Nover, 2013; Van Den Tillaart et al., 2009; Van Hasselt, Oud, & Loonen, 2013; 

Ådnøy Eriksen et al., 2014).  

 Det återfanns positiva och negativa aspekter som påverkat hur deltagarna upplevt 

vårdpersonalens bemötande. Deltagarna belyste att då de upplevt sig lyssnade till berättade de 

mer ingående om sina upplevelser och problem, att bli lyssnad till var centralt i det som 

deltagare beskrev som ett positivt vårdmöte (Kai & Crosland, 2001; Morgan et al., 2016; Van 

Den Tillaart et al., 2009; Ådnøy Eriksen et al., 2014). I flera av de granskade studierna 

framkom det att då deltagarna upplevt vårdpersonalens bemötande som stöttande eller 

förstående upplevdes vårdmötet som positivt (Cranwell et al., 2016; Kai & Crosland, 2001; 

Morgan et al., 2016; Van Den Tillaart et al., 2009; Van Hasselt et al., 2013). Då deltagarna 
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kände sig lyssnade till blev utfallet av vårdmötet positivt och som resultat av att bli lyssnad 

till kände sig deltagarna delaktiga i den egna vården.  

 Då vårdpersonal uppvisade en vilja att ge av sin tid likställdes, enligt Cranwell et al. 

(2014), med att de gjorde sig tillgängliga för patienten och vårdmötet. En vilja hos 

vårdpersonal att ge av sin tid upplevdes av deltagarna som att det främjade delaktigheten 

(Cranwell et al., 2016; Morgan et al., 2016).  

 Vidare beskrev Kai & Crosland (2001) att vårdrelationen upplevts som positiv då en 

terapeutisk relation byggts mellan vårdpersonal och patient. Då Kai och Crosland behandlade 

uttrycket terapeutisk vårdrelation talade de om att skapa en relation i vilken patienten kände 

sig trygg. En vårdrelation i vilken patienten kände sig trygg uppnåddes då vårdpersonalen 

skapat ett förhållande som kännetecknades av stöttande och/eller förstående egenskaper. Kai 

och Crosland belyste följsamhet i dessa relationer som ytterst viktigt, då deltagarna kände 

tillit till och upplevde vårdpersonal som förstående verkade det som en god grund för en 

terapeutisk relation. 

 Ådnøy Eriksen et al. (2014) beskrev att då deltagarna upplevt sig ha god kontakt med 

vårdpersonal och inte behövde anstränga sig för att bli förstådda blev utfallet av mötet 

positivt. Ådnøy Eriksen et al. förklarade vidare att då deltagarna kände sig lyssnade till fick 

vårdmötet en positiv klang. Den goda kontakten möjliggjorde det för deltagarna att se sig 

själva genom vårdpersonalens ögon vilket resulterade i att deltagarna upplevde sig ha kontroll 

över sina liv. Kontakten och upplevelsen av att ha kontroll främjade även upplevelsen av 

delaktighet i vårdmötet (Ådnøy Eriksen et al., 2014). 

 Ett återkommande fenomen i granskade studier, som beskrevs som ett hinder för 

deltagarnas upplevelser av delaktighet, var att inte tas på allvar (Cranwell et al., 2016; 

Happell et al., 2016; McCabe & Leas, 2008; Morgan et al., 2016; Nover, 2013; Van Den 

Tillaart et al., 2009; Ådnøy Eriksen et al., 2014). Att inte uppleva sig sedd, förstådd eller tas 

på allvar kunde få konsekvenser. Ådnøy Eriksen et al. (2014) beskrev konsekvenser som att 

deltagarna distanserade sig från relationen med vårdpersonalen och därmed inte var villiga att 

dela med sig av personliga upplevelser. Den avskildhet som uppstod innebar förlorade 

tillfällen för deltagarna att tillsammans med vårdpersonal skapa förståelse för hens 

upplevelser. Med detta, beskrev deltagarna, skapades ett hinder för upplevelsen av 

delaktighet. 

 I de granskade studierna beskrev deltagarna hur de utvecklat, som en konsekvens av 

bristande bemötande, en förhöjd uppmärksamhet för eventuella fördomar (Cabassa et al., 
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2014; Happell et al., 2016; Kai & Crosland, 2001; Van Den Tillaart et al., 2009; Ådnøy 

Eriksen et al., 2014). Kai och Crosland (2001) lyfte att deltagarnas upplevelser av att inte vara 

som andra patienter ledde till en förhöjd uppmärksamhet för fördomar. Cabassa et al. (2014) 

belyste att det grundläggande antagandet hos deltagarna om att de skulle mötas av fördomar 

resulterade i att de gav sig in i vårdmötet med en resignation. Deltagarna i Cabassa et al. 

antog en fatalistisk inställning och var uppgivna inför det faktum att dem i den somatiska 

vården skulle mötas av fördomar och inte motta god vård. Den maktlöshet och 

marginalisering deltagare upplevt till följd av det bemötande de mottagit kunde enligt Ådnøy 

Eriksen et al. (2014) skapa hinder för deltagarnas möjligheter att vara delaktiga i vården. 

 Van Hasselt et al. (2013) menade att vårdbehovet hos personer med psykiatriska tillstånd 

skiljer sig från det hos den övriga befolkningen. I Van Hasselt et al. belyste deltagarna att 

personer med psykiatriska tillstånd lätt kan bli distraherade av saker i omgivningen, kan 

uppleva stark oro inför besök hos sjukvården och kan ha bristande förmågor att hantera stress. 

Deltagarna menade att vårdpersonal bör beakta dessa aspekter då de möter personer med 

psykiatriska tillstånd. För att detta skulle vara möjligt krävdes ett gott bemötande, enligt Van 

Hasselt et al., som kännetecknades av upplevt stöd och sensitivitet hos vårdpersonalen. 

 

8. Diskussion 

I detta avsnitt följer diskussion i två delar: först förs resonemang kring den metod som 

använts i litteraturöversikten och i andra delen följer diskussion kring litteraturöversiktens 

resultat i relation till Barker och Buchanan-Barkers (2005) tidvattenmodell. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I en litteraturöversikt krävs det i utgångspunkten en strukturerad ansats för att i ett tidigt skede 

skapa en tydlig överblick över det kunskapslandskap som finns att tillgå i tidigare forskning. 

Att finna relevanta studier visade sig vara tidskrävande, vilket med fördel borde ha tagits mer 

hänsyn till i litteraturöversiktens tidsplan. 

 Författarna identifierade under insamlingen av data ett behov av hög träffsäkerhet i de 

sökningar som utfördes, vissa sökningar gav över 400 träffar vilket i författarnas mening 

ansågs vara ett för stort antal träffar. Användning av “main headings” ökade träffsäkerheten i 

utförda sökningar. 

 Sökordet “stigma” resulterade i träffar med negativa fynd i studiernas resultat. För att 

undvika detta inkluderades neutrala sökord, exempelvis “patients experiences of mental 
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illness”. Inkluderandet av neutrala sökord gav en tydligare helhetsbild till litteraturöversikten, 

ett fokus på såväl positiva som negativa aspekter ansåg författarna gav litteraturöversikten 

mer relevans för kliniska implikationer och möjliga steg framåt i kommande forskning. 

 Vid insamling av data sökte författarna med den geografiska begränsningen till Europa, 

Nordamerika och Australien. Olika kulturer har olika syn på och uppfattningar om 

psykiatriska tillstånd, inkluderandet av fler länder och därmed fler kulturer menade författarna 

kunde ge en för spridd syn på psykiatriska tillstånd och därmed ett resultat som var 

osammanhängande. Fyra av de granskade studierna var utförda i Australien. Varför det 

återfanns många studier från Australien kunde bero på flera aspekter: goda ekonomiska 

förutsättningar och därmed kapacitet att publicera studier med fri tillgång, en högre prevalens 

av personer med psykiatriska tillstånd, ett högt antal personer som diagnostiserats med 

psykiatriska tillstånd på grund utav en förhöjd uppmärksamhet för psykiatriska symtom, de 

har uppmärksammat ett behov av vidare forskning på ämnet på grund utav problematik vad 

gäller den somatiska hälsan hos personer med psykiatriska tillstånd eller så kan det vara en 

konsekvens av författarnas sökmetoder. 

 Vid insamling av data var det viktigt att avgöra valda studiers relevans för 

litteraturöversikten. För att avgöra studiernas relevans läste författarna först rubriker och 

identifierade studier som vid första anblick var intressanta för litteraturöversiktens syfte. 

Därefter läste författarna samtliga potentiellt intressanta abstrakt. Efter det läste författarna 

studier, som i abstrakten uppvisade relevans för litteraturöversikten, i dess helhet och 

diskuterade sedan kring uppfattningar om studiernas resultat samt studiernas relevans och 

användbarhet. Författarna menade med detta att stärka reliabiliteten i det valda materialet 

enligt Ekengren och Hinnfors (2012). Studier exkluderades efter det att författarna läst dem i 

sin helhet. Anledningar till exkludering var att studierna saknade forskningsetiska 

överväganden, att de enbart belyste upplevelser av den psykiatriska vården eller att de utgick 

från vårdpersonalens perspektiv snarare än patientens. Då författarna upplevde att de 

distanserade sig från det ursprungliga materialet i studierna återgick de till att läsa och 

diskutera valda studier för att nå konsensus kring riktningen på litteraturöversiktens resultat.  

 Det var viktigt att vid analys av utvalda studier behålla ett övergripande perspektiv för att 

inte föregå litteraturöversiktens resultat. En svaghet i metoden låg i att författarna stundtals 

frångick helhetsperspektivet och lade för stor vikt vid detaljer och enskilda påståenden i de 

granskade studierna. Då detta problem uppstod backades processen och författarna återgick 

till att läsa valda studier. Att läsa om valda studier i sin helhet hjälpte författarna att återgå till 
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ett övergripande perspektivet vilket gav en tydlig struktur för analys (Ekengren & Hinnfors, 

2012). 

 Då författarna till denna litteraturöversikt tematiserade resultatet, enligt Friberg (2006), 

innebar det en utmaning att vid presentation av identifierade teman inte föra diskussion, detta 

i litteraturöversiktens resultatdel. Resonemang som fördes av författarna i litteraturöversiktens 

resultatdel som var snarlikt diskussions diskurs flyttades till diskussionsdelen. 

 De granskade studiernas resultat visade sig vara relativt unisona vilket kunde bero på olika 

faktorer: att författarna i utgångspunkten hade ett underliggande bias angående vad för typ av 

studier de förväntade sig hitta, att studier valdes med litteraturöversiktens resultat i åtanke 

eller att personer med psykiatriska diagnoser alla erfarit liknande upplevelser i den somatiska 

vården. 

 Då de studier som granskats var så pass homogena i sina resultat fann författarna det 

utmanande att i tematiseringen utkristallisera fristående teman. Att identifierade teman var 

likartade såg författarna som en av litteraturöversiktens styrkor, detta ansågs tyda på att 

granskade studier visat sig relevanta för studiens syfte och gav därmed ytterligare tyngd åt 

identifierat resultat. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt talar sitt tydliga språk med det att personer med 

psykiatriska tillstånd i den somatiska vården inte bemötts som de kapabla och insiktsfulla 

människor de är. Således fann författarna, baserat på denna litteraturöversikt, att de bemötts 

och definierats i enlighet med de fördomar som existerar kring psykiatriska tillstånd. 

 Nedan följer en bearbetning av återfunna positiva och negativa aspekter av bemötande från 

litteraturöversiktens resultat i förhållande till utvalda budord från tidvattenmodellen samt ett 

förtydligande vad gäller sjuksköterskans ansvar för patientens delaktighet.  

 

8.2.1 Positivt bemötande 

Positiva aspekter av bemötande, som identifierats i litteraturöversiktens resultat, berörde 

upplevelser av delaktighet. I denna studies resultat återfanns att då patienten upplevde att hen 

inte behövde anstränga sig för att bli förstådd främjade det hens upplevelse av delaktighet i 

vårdmötet. Detta sågs vara detsamma som att sjuksköterskan aktivt lyssnade till patienten och 

värderade hens berättelse, vilket beskrevs i denna studies resultat, som en aspekt som 

främjade patientens upplevelse av delaktighet. Författarna anser att det var i enlighet med det 
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första budordet som belyser vikten av att sjuksköterskan värderar och lyssnar till patientens 

egen röst (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

 I litteraturöversiktens resultat åskådliggjordes att då vårdpersonal efterfrågade patientens 

åsikt resulterade det i att patientens upplevelse av delaktighet förstärktes, vilket även beskrivs 

av Barker och Buchanan-Barker i det tredje och fjärde budordet. Enligt Barker och Buchanan-

Barker och det tredje och fjärde budordet ska sjuksköterskan se patienten som expert på den 

egna livsberättelsen och ta lärdom av och implementera de kunskaper patienten besitter. 

Författarna tolkar det som att en följsamhet hos sjuksköterskan av budord ett till tre verkar 

som en förutsättning för implementering av det fjärde budordet. Alltså krävs det att 

sjuksköterskan värderar patientens röst, respekterar patientens eget uttryck och ser patienten 

som expert på sin egen livsberättelse för att hen ska ha möjlighet att se till patientens kapacitet 

och kunskap. 

 Betydelsen av psykiatriska patienters upplevelser delaktighet i vården var något som 

Cutcliffe (2008) vidare belyste. Cutcliffe menade att under de senare åren har patientens roll i 

planeringen av vården blivit mer central och Cutcliffe tydliggjorde att då patientperspektivet 

värderas kan det belysa viktiga aspekter av hur vården för personer med psykiatriska tillstånd 

bör utformas. Med det nionde budordet menar Barker & Buchanan-Barker att patientens 

personliga visdom kan verka som en tillgång för vården. Enligt författarna av denna 

litteraturöversikt kan det nionde budordet ses som en fördjupning av det tredje budordet då 

det statuerar att sjuksköterskan skall hjälpa patienten inse att hen är sin egen expert och 

besitter avgörande kunskap om sig själv. 

 I litteraturöversiktens resultat återfanns att tid ansågs vara värdefullt, det beskrevs som 

positivt då sjuksköterskan uppvisade en vilja att ge av sin tid. Löften om utlovad tid och 

faktisk given tid, identifierades i resultatet i denna studie som likvärdiga. Ett löfte om tid 

kunde räcka för att framkalla positiva upplevelser hos patienten. I resultatet associerades 

genomgående positiva upplevelser med då sjuksköterskan visade en vilja att ge av sin tid, 

detta bekräftar Barker och Buchanan-Barkers beskrivning av tid som förlösande av förändring 

och förbättring i det sjätte budordet. 
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8.2.2 Negativt bemötande 

I denna litteraturöversikt identifierades exempel då personer med psykiatriska tillstånd 

upplevt att deras språk och uttryck ej värderades. Det visade sig att detta kunde resultera i att 

deltagarna distanserade sig från relationen med sjuksköterskan, som en konsekvens av detta 

undanhöll då deltagarna personliga upplevelser. Då sjuksköterskan inte agerade i enlighet 

med det första budordet, det vill säga inte lyssnade till och inte värderade patientens röst, 

kunde det resultera i att patienten upplevde att hen inte togs på allvar och att sjuksköterskan 

vidare symtomiserade och härledde patientens uttryckta somatiska symtom till dennes 

psykiatriska diagnos. Att sjuksköterskan inte lyssnade till och värderade patientens röst sågs 

av författarna som en konsekvens av sjuksköterskans fördomar och negativa attityder gällande 

personer med psykiatriska tillstånd. Det första och andra budordet, vilka lyfter att 

sjuksköterskan ska värdera patientens röst och respektera patientens språk, menar författarna 

av denna litteraturöversikt verkar som förutsättningar för att sjuksköterskan skall kunna skapa 

sig en förståelse för patienten.  

 Då sjuksköterskan inte respekterade patientens eget sätt att uttrycka sig kunde det, som 

belyst i denna litteraturöversikt, resultera i att patienten uppfattade det som att sjuksköterskan 

intog ett paternalistiskt förhållningssätt. Det paternalistiska förhållningssättet sågs som en 

konsekvens av att sjuksköterskan utgick från antaganden om att personer med psykiatriska 

tillstånd saknade insikt i och kompetens kring den egna hälsan. Då sjuksköterskan såg 

patienter med psykiatriska tillstånd som icke-tillförlitliga avfärdades patientens uttryck som 

oviktigt, som belyst i litteraturöversiktens resultat. Det andra budordet, enligt Barker och 

Buchanan-Barker, menar att sjuksköterskan bör respektera och hjälpa patienten använda sitt 

eget språk för att berätta sin egen historia. Patientens eget sätt att uttrycka sig innefattar de 

personliga ord, uttryck och metaforer hen använder. En persons unika sätt att uttrycka sig är, 

enligt Barker och Buchanan-Barker (2005), hur hen skapar en förståelse hos andra för hens 

livsberättelse. Då sjuksköterskan inte lyssnar till patienten och anstränger sig för att skapa 

förståelse, minimeras och förkastas hela patientens uttryck. Det är vidare vad, som sett i 

denna litteraturöversikts resultat, kunde leda till att patienten uppfattade det som att hen inte 

sågs som tillförlitlig.  

 I litteraturöversiktens resultat tydliggjordes det att patienter gått in i vårdmöten med en 

uppgivenhet inför att de skulle motta bristande vård, detta såg författarna av denna 

litteraturöversikt som en konsekvens av att patientens kunskaper om den egna hälsan ej 
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värderades. Då patienten sågs som någon som saknade insikt och kompetens och därmed inte 

tillförlitlig värderades inte heller den kunskap hen besitter. 

 Björkman, Angelman och Jönsson (2008) lyfte skillnader i synen på personer med 

psykiatriska tillstånd som återfanns hos sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk och 

somatisk vård. Studien visade att sjuksköterskor som arbetade inom somatisk vård hade fler 

negativa uppfattningar om personer med schizofreni än sjuksköterskor som arbetade inom 

psykiatrisk vård. Björkman et al. konstaterade att de sjuksköterskor som arbetade inom den 

somatiska vården såg personer diagnostiserade med schizofreni som farliga, oberäkneliga och 

svåra att prata med. Av detta kan det göras ett antagande om att dessa uppfattningar påverkat 

den vård personer med psykiatriska tillstånd mottagit. Då sjuksköterskor i grunden har dessa 

uppfattningar, kan dem lysa igenom i vårdmötet och negativt påverka personen de möter. 

Detta bekräftas av denna studies resultat, då personer med psykiatriska tillstånd beskrivit att 

de upplevt att vårdpersonal agerade i enlighet med fördomar riktade mot dem. 

 Då patienten inte upplevde sig delaktig uppstod ett lidande som tydligt beskrivits i 

litteraturöversiktens resultat samt i Socialstyrelsens (2010) rapport. Socialstyrelsen beskrev 

hur personer med psykiatriska tillstånd erhållit ett bristande omhändertagande i den svenska 

somatiska vården, vilket bevisas av statistiken över dödlighet hos personer med psykiatriska 

tillstånd och somatisk samsjuklighet. Socialstyrelsen konstaterade att det bemötande personer 

med psykiatriska tillstånd mottagit i den somatiska vården kunde orsaka reell skada på deras 

hälsa. 

 

8.2.3 Sjukvårdens ansvar 

Patientlagen kap. 5 1 § statuerar ett krav på delaktighet och att all sjukvård skall utföras i 

samråd med patienten (SFS 2014:821). Fördomar hos vårdpersonal, som återfunna i denna 

litteraturöversikts resultat, kunde resultera i att patienten inte upplevde sig delaktig och 

innebar därmed en direkt överträdelse av Patientlagen kap 5 1§ (SFS 2014:821). 

Enligt det tionde budordet bör sjuksköterskan genom vårdförloppet samarbeta med patienten 

och vara transparent i vad som sker (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Med andra ord 

beskriver Barker och Buchanan-Barker här vikten av att göra patienten delaktig. Patientens 

upplevelse av delaktighet har i litteraturöversiktens resultat identifierats som en central aspekt 

som återfinns som en påverkande faktor i alla de fenomen som belysts. Med det tionde 

budordet klargörs vad som, i denna litteraturöversikt, visat sig vara den huvudsakliga 

påverkande faktorn för huruvida en patient upplevt vården som god eller ej. 
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 Om de sjuksköterskor deltagarna i studierna mött hade agerat i enlighet med 

tidvattenmodellen kunde patientens upplevelse av delaktighet ha främjats. Tidvattenmodellen 

tar fasta på vad denna litteraturöversikt belyst fattas i den somatiska vården av personer med 

psykiatriska tillstånd, vilket var att patienter inte upplevt sig lyssnade till, tagna på allvar och 

därmed inte upplevt sig delaktiga. 

 Sjuksköterskans bemötande visade sig vara avhängigt av hens uppfattningar och de 

antaganden hen gör. I den jämlika och rättvisa sjukvården skall alla patienter bemötas lika, 

sjuksköterskan skall då utgå från ett grundantagande om att alla människor förtjänar god vård. 

För att detta jämlika bemötande skall vara möjligt krävs det att sjuksköterskan lämnar egna 

värderingar utanför vårdmötet och endast utgår från antagandet om alla människors lika värde 

och lika rättigheter enligt FNs konventioner om mänskliga rättigheter och Hälso- och 

sjukvårdslagen (FN, u.å.; HSL, SFS 1982:763, 2 §). 
 

8.3 Kliniska implikationer 
I litteraturöversikten återfanns ett behov av vidare utbildning för sjuksköterskor verksamma 

inom den somatiska vården vad gäller hur de bör bemöta personer med psykiatriska tillstånd. 

Denna litteraturöversikt kan användas som ett kunskapsunderlag i ansatsen att förbättra det 

förhållningssätt sjuksköterskor verksamma inom somatisk vård har till personer med 

psykiatriska tillstånd. 

 Resultatet i denna litteraturöversikt efterlyste en högre beredskap hos sjuksköterskor inom 

den somatiska vården att möta personer med psykiatriska tillstånd. Detta då den dokumenterat 

höga frekvensen av somatisk samsjuklighet hos personer med psykiatriska tillstånd ökar dessa 

personers somatiska vårdbehov och därmed närvaro i den somatiska vården. 

 Vidare menar författarna att denna litteraturöversikt belyser den potential 

tidvattenmodellen besitter för framtida utveckling av somatisk vård av personer med 

psykiatriska diagnoser. Det förhållningssätt som tidvattenmodellen förespråkar kan med 

fördel implementeras i den somatiska vården då modellens personcentrerade perspektiv kan 

komma att gynna hur sjuksköterskor bemöter personer med psykiatriska tillstånd. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under insamling av data identifierades ett kunskapsglapp vad gäller hur personer med 

psykiatriska tillstånd upplevt den somatiska vården. Författarna anser att studier som utgår 

från patientperspektivet kan ge viktig insikt i och nyans till det aktuella kunskapsläget. 

Fortsatt forskning bör förslagsvis, genom att beakta och värdera personer med psykiatriska 
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tillstånds erfarenheter, syfta till att finna sätt att förbättra det bemötande dem mottar inom den 

somatiska vården. Alternativt bör framtida forskning fokusera på hur 

sjuksköterskeutbildningen kan införa en vidareutveckling av ämnet. Fynd av strategier med 

vilka bemötandet kan förbättras, menar författarna kan resultera i en signifikant förbättring av 

personer med psykiatriska tillstånds övergripande hälsa och därmed minska förekomsten av 

allvarlig somatisk samsjuklighet. 

 

9. Slutsats 

Den slutsats som framkommit av resultatet i denna litteraturöversikt var att personer med 

psykiatriska tillstånd upplevt sig definierade i enlighet med deras psykiatriska diagnos i 

kontakt med den somatiska vården. De fördomar personer med psykiatriska tillstånd upplevt 

verkade som ett hinder för delaktigheten samt ett hot mot dessa personers övergripande hälsa. 

Det faktum att sjuksköterskor som är verksamma inom den somatiska vården gör en markant 

skillnad på människor med och utan psykiatriska diagnoser har förvånat författarna. 

Författarna anser att ett vidare steg framåt, för sjukvården, kan ligga i att återvända till att som 

sjuksköterska agera i enlighet med de grundläggande värderingarna om alla människors lika 

värde. 
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Bilaga 1. Sökmatris 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Begränsningar Antal 

lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
studier 

Valda 
studier till 
resultat, se 
bilaga 2. 

Cinahl 
with 
FULL text 

voice AND women 
AND mental illness  

14 Peer-reviewed, full 
text, 2007-2017 

3 2 Van Den 
Tillaart et al. 
(2009) 

PubMed Mental Disorders AND 
Social Stigma AND 
Patients 

90 Full text, 2000-2017,  6 3 Kai & 
Crosland, 
(2001) 

Cinahl 
with 
FULL text 

mental illness AND 
satisfaction with services 
AND health care needs 

59 Free full text, 2000-
2017  

8 4 Hasselt et 
al., (2013) 
 
McCabe & 
Leas, (2008) 

Cinahl 
with 
FULL 
Text 

( MH Stigma) AND 
(MH Focus groups) 
AND (MH Mental 
disorders) 

46 Full text 
2000-2017 
Peer reviewed 

5 4 Cabassa et 
al., (2014) 
 
Happell et 
al., (2016) 
 

Cinahl 
Complete 

patients AND 
perspectives AND 
serious AND mental 
AND illness AND 
mental AND disorders 
AND mental AND 
health 

46 Full text, peer-
reviewed, 2000-2017 

9 5 Nover, 
(2013) 

Cinahl 
Complete 

patients AND 
perspectives AND severe 
AND mental AND 
illness AND mental 
AND disorders AND 
mental AND health 

44 Full text, peer-
reviewed, 2000-2017 

7 5 Ådnøy 
Eriksen et al. 
(2014) 

Cinahl 
Complete 

experiences AND 
serious AND mental 
AND illness 

84 Full text, peer-
reviewed, 2000-2017, 
english languge, 
europe,  

13 4 Lester & 
Tritter, 
(2005) 
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PubMed experiences AND mental 
AND illness AND health 
AND problems  

93 Full text, peer-
reviewed, 2000-2017 

15 7 Cranwell et 
al. (2016) 

Cinahl 
Complete 

experiences AND 
discrimination AND 
mental health AND 
problems 

58 Full text, peer-
reviewed, 2000-2017 

9 3 Morgan et 
al., (2016) 
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Bilaga 2. Matris över urval av studier till resultat 

 
 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Cabassa, L. 
J., Siantz, 
E., Nicasio, 
A., 
Guarnaccia, 
P., & 
Lewis-
Fernández, 
R. 
 

Contextual 
factors in the 
health of people 
with serious 
mental illness. 

2014, USA 
Qualitative 
health 
research 

Att undersöka 
hur kontextuella 
faktorer påverkar 
hälsan hos 
personer med 
psykiatriska 
tillstånd.  

Design: Kvalitativ. 
Urval: 21 
administratörer, 25 
vårdpersonal och 66 
patienter från 6 olika 
psykiatriska 
vårdinrättningar 
Datainsamling: 
Enskilda intervjuer 
samt intervjuer i 
fokusgrupp. 
Analys: Komparativ 
metod från grounded 
theory enligt Strauss 
och Corbin (1998).  

 

Det återfanns 
faktorer som 
formar mötet med 
vårdpersonal med 
teman: 
-Undvikande av 
konflikt 
-Misstro 
-Patientens syn på 
den egna kroppen. 
 

Cranwell, 
K., 
Polacsek, 
M., & 
McCann, 
T.V. 

Mental health 
consumers’ 
with medical 
co-morbidity 
experience of 
the transition 
through tertiary 
medical 
services to 
primary care. 

2016, 
Australien, 
International 
journal of 
mental 
health 
nursing. 

Att förstå de 
erfarenheter 
personer med 
psykiatriska 
tillstånd och 
somatisk 
samsjuklighet får 
i övergången 
från 
specialistvård till 
primärvården. 

Design: Kvalitativ  
Urval: 12 personer 
med psykiatriska 
tillstånd och 
somatisk 
samsjuklighet, 
användare/tidigare 
användare av MH 
HARP service och 4 
av dessa personers 
vårdare. 
Datainsamling: 
Semikonstruerade 
intervjuer. 
Analys: 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analysmetod. Smith 
och Osborn’s (2008) 
IPA metod.  

4 huvudteman 
samt underteman. 
 -Hinder i 
tillgängligheten av 
tertiär 
sjukvård 
- Skillnader i 
vårdpersonals 
engagemang och 
stöd.  
- Avsaknad av 
kontinuitet mellan 
primärvård och 
tertiärvård. 
 

Happell, B., 
Ewart, S. 
B., 
Bocking, J., 
Platina-
Phung, C., 
& Stanton, 
R. 

‘That red flag 
on your file’: 
misinterpreting 
physical 
symptoms as 
mental illness 

2016, 
Australien, 
Journal of 
clinical 
nursing. 

Att utforska 
uppfattningar 
och erfarenheter 
av somatisk vård 
hos personer 
med psykiatriska 
tillstånd.  

Design: Kvalitativ.  
Urval: 31 personer 
som nyttjar 
psykiatrisk vård. 
Datainsamling: 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 
Analys: Tematisk 
analys enligt Braun 

3 Teman 
-Härleder fysiska 
symtom till 
psykisk diagnos. 
-Bristande 
handlande från 
vårdgivaren. 
-Förhöjd 
uppmärksamhet 
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& Clarke (2006)  från patienter vad 
gäller fördomar 
från vårdpersonal.  
 

Kai, J. & 
Crosland, 
A. 
 

Perspectives of 
people with 
enduring 
mental ill 
health from a 
community-
based 
qualitative 
study. 

2001, 
England, 
British 
journal of 
general 
practice 

Att utforska 
erfarenheter och 
synsätt på vård 
hos personer 
med psykiatriska 
tillstånd. 

Design: Kvalitativ. 
Urval:34 personer 
diagnostiserade med 
psykiatriska tillstånd, 
med 
funktionspåverkan 
enligt SRPS. 
Datainsamling: 
Enskilda intervjuer. 
Analys: Grounded 
theory. Prövning av 
analys i grupper med 
sjukvårdspersonal.  

 

I resultatet 
återfanns hos 
deltagarna en 
målsättning att 
förstärka, bibehålla 
och återta kontroll 
över sin psykiska 
hälsa. 5 teman: 
-Att bygga 
terapeutiska 
vårdrelationer 
genom 
kommunikation.  
-Kontinuitet i 
terapeutiska 
vårdrelationer. 
-Att hantera 
stigmatisering: 
vårdmiljöns 
inverkan. 
-Vikten av att 
finna stöd hos 
medpatienter.  
-Potentiell 
inverkan av 
professionellt stöd 
. 
 

Lester, H. & 
Tritter J. Q. 

‘Listen to my 
madness’: 
understanding 
the experiences 
of people with 
serious mental 
illness 

2005, 
England, 
Sociology of 
health & 
illness. 

Att utifrån en 
teori kring 
funktionhinder 
utforska hur 
personer med 
psykiatriska 
tillstånd upplevt 
kontakt med 
primärvården. 
 
 

Design: Kvalitativ. 
Urval: 45 patienter 
med SMI, och 39 
husläkare, 8 
sjuksköterskor. 
Datainsamling: 
Fokusgrupp 
intervjuer. 
Ljudinspelningar.  
Analys: 
Tematisering och 
kodning. 

 

-Individer med 
psykiatriska 
tillstånd upplever 
funktionshinder.  
-Studien belyser 
hur dessa personer 
upplever 
sjukvården samt 
hur de förhåller sig 
till och hanterar 
sjukvården.  
-Deltagarna i 
studien beskrev 
upplevda hinder 
vad gällde deras 
erfarenheter av 
sjukvården.  

Morgan, A. 
J., Reavley, 
N. J., Jorm 
,A. F., & 
Beatson, R. 

Experiences of 
discrimination 
and positive 
treatment from 
health 
professionals: 
A national 

2016, 
Australien, 
Australian & 
New Zealand 
journal of 
psychiatry.  

Undersöka 
omfattning och 
natur av 
diskriminering 
och positiv 
behandling hos 
personer med 

Design: Mixed 
method. 
Urval: Personer som 
efter att ha utfört 12 
mån. version av 
Kessler 6 skattades 
ha symtom av 

-28,8 % skattades 
med psykisk 
ohälsa.  
-40,4 % av de med 
psykisk ohälsa 
uppgav sig ha 
upplevt positiv 
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survey of adults 
with mental 
health 
problems. 

psykiatriska 
tillstånd.  

psykisk ohälsa.  
Datainsamling: 
5220 
telefonintervjuer.  
Analys: Kodning av 
kvalitativ data enligt 
Crowe et al. (2015), 
Statistisk analys med 
Intercooled Stata 13. 

.  

behandling från 
vårdpersonal.  
-11,8% av de med 
psykisk ohälsa 
hade upplevt 
diskriminerande 
behandling.  
-Deltagare i 
studien uppgav att 
det upplevt ett 
nedlåtande 
bemötande i 
vården . 
- Husläkare var 
den vårdpersonal 
som flest deltagare 
uppgett sig bli 
diskriminerade av.  

McCabe, 
M. P., & 
Leas, L. 

A qualitative 
study of 
primary health 
care access, 
barriers and 
satisfaction 
among people 
with mental 
illness. 

2008, 
Australien, 
Psychology, 
health & 
medicine 

Utforska 
problem och 
barriärer 
relaterade till 
tillgängligheten 
av somatisk vård 
för personer 
diagnostiserade 
med MDD och 
schizofreni 

Design: Kvalitativ 
Urval: 20 personer 
med MDD eller 
Schizofreni som 
deltagit i psykiatrisk 
rehabilitering. 16 
personer som 
arbetade inom 
sjukvården. 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer med 14 
öppna frågor som 
ställdes till personer 
med psykiatriska 
tillstånd, 9 öppna 
frågor ställdes till 16 
vårdpersonal. 
Analys: 
Tematisering och 
kodning enligt 
Layder (1993) och 
Patton (1990)  
 

4 Huvudteman 
samt 5 underteman 
relaterade till ett av 
huvudtemana. 
- Medvetenhet om 
och tillgång till 
sjukvård 
-Barriärer till och 
kvalitet på 
sjukvård 
- Generell 
tillfredsställelse 
med sjukvård 
- Föreslagna 
förbättringar av 
sjukvård 
- Genom teman 
belyses att 
personer med 
psykiatriska 
tillstånd upplevt 
barriärer i 
tillgängligheten av 
sjukvård samt låg 
tillfredsställelse 
med den vård de 
mottagit.  

Nover, C. 
H. 

Mental health 
in primary care: 
Perceptions of 
augmented care 
for individuals 
with serious 
mental illness 

2013, USA. 
Social work 
in health 
care. 

Att utforska 
vilka 
sjukvårdsbehov 
och hinder för 
tillgång av rätt 
sjukvård aktuella 
för personer med 
psykiatriska 
tillstånd samt att 
utforska hur ett 
program med 
extra insatser 

Design: Kvalitativ  
Urval: 9 deltagare 
diagnostiserade med 
SMI och 
diagnostiserade med 
alternativt har 
riskfaktorer för 
hypertoni, 
kranskärlsjukdomar, 
hyperlipedimi 
och/eller diabetes. 
Datainsamling: 

3 Teman  
-Delaktighet i 
vården. 
-Tillgång till rätt 
sorts vård. 
-Vård som skadat 
individen. 
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kan hjälpa 
personer med 
psykiatriska 
tillstånd få rätt 
vård.  

Semi-strukturerade 
enskilda intervjuer 
med öppna frågor.  
Analys: Systematisk 
analys och 
tematisering. 

Van Den 
Tillaart S., 
Kurtz D., & 
Cash P. 
 

Powerlessness, 
marginalized 
identity, and 
silencing of 
health 
concerns: 
Voiced realities 
of women 
living with a 
mental health 
diagnosis. 
 

2009, 
Kanada, 
International 
journal of 
mental 
health 
nursing 
 

Att beskriva hur 
kvinnor med 
psykiatriska 
tillstånd upplevt 
kontakt med 
sjukvården. 

Design: Feministisk 
kvalitativ studie 
Urval: Kvinnliga 
deltagare från en 
organisation som 
arbetar med 
uppsökande 
psykiatrisk vård i 
Kanada, alla 
deltagare var äldre än 
19 år. 
Datainsamling: 
Fokusgrupper. 
Kärnfrågor följs av 
djupgående 
diskussioner. 
Uppföljning efter ett 
år. 
Analys: 
Transkriberas och 
analyseras för att ta 
fram konceptuella 
kategorier.    

3 teman: 
-Marginalisering.  
-Maktlöshet.  
-Svårigheter att 
kommunicera 
hälsoproblem.  
Studien återfann i 
resultatet 
personliga och 
organisatoriska 
utmaningar 
rörande den 
somatiska vården 
som upplevd av 
kvinnor med 
psykiatriska 
tillstånd. De fann 
även brister i 
tillgången av 
somatisk vård för 
kvinnor med 
psykiatriska 
tillstånd. 

Van Hasselt 
F. M., Oud 
M., JT., & 
Loonen A. 
JM. 

Improvement of 
care for the 
physical health 
of patients with 
severe mental 
illness: a 
qualitative 
study assessing 
the view of 
patients and 
families. 
 

2013, 
Holland, 
BMC health 
services 
research 

Att belysa behov 
och preferenser 
hos personer 
med psykiatriska 
diagnoser 
angående den 
sjukvård de får 
och 
tillgängligheten 
för denna. 
Utröna vilka 
fallgropar som 
existerar.  

Design: Kvalitativ. 
Urval: 10 personer 
som varit inskrivna 
vid psykiatrisk 
vårdavdelning. 
Familjemedlemmar 
tillfrågades via en 
patientorganisation. 
Datainsamling: 
Fokusgrupper och 
enskilda intervjuer 
med patienter och 
familj. 
Analys: Tematisk 
analys med 
återkoppling. 
 

3 huvudteman:  
-Sänkt förmåga att 
sköta sin 
somatiska hälsa 
hos personer med 
psykiatriska 
tillstånd samt ett 
behov av anpassad 
vård. -Brister i 
samarbetet mellan 
psykiatriska 
vårdgivare och 
allmänläkare som 
hindrar optimal 
vård 
-Fallgropar 
identifierades i 
genomförandet av 
vård som stödjer 
en hälsosam 
livsstil hos 
personer med 
psykiatriska 
tillstånd. 

Ådnøy 
Eriksen K., 
Arman M., 

Challenges in 
relating to 
mental health 

2014, Norge, 
International 
journal of 

Att beskriva 
patienter med 
psykiatriska 

Design: Kvalitativ, 
Fenomenologisk. 
Urval: Sju kvinnor 

Tre teman rörande 
graden av upplevd 
kontakt: som 
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Davidson 
L., Sundfør 
B., & 
Karlsson B. 

professionals: 
Perspectives of 
persons with 
severe mental 
illness. 

mental 
health 
nursing 

diagnoser 
förståelse för 
vårdrelationen 
samt deras syn 
på vårdpersonal. 
Belysa hur dessa 
relationer kan 
hämma eller 
främja 
återhämtning.  

och fyra män mellan 
20 och 60 år som 
ursprungligen deltog 
i en större studie i 
syfte att förstå hur 
individer med 
psykiatriska tillstånd 
upplever kontakt 
med 
sjukvårdspersonal. 
Datainsamling: 
Enskilda intervjuer. 
Samtliga intervjuer 
spelades in och 
transkriberades i sin 
helhet.  
Analys: 
Fenomenologisk 
analys enligt IPA. 

 

patient uppleva sig 
avskild från 
vårdpersonal, vara 
på sin vakt och 
vara öppen och 
visa tillit. Graden 
av kontakt 
påverkar 
patientens förmåga 
till återhämtning, 
tillit till 
vårdpersonal 
stärker patientens 
identitet och kan 
bidra till 
upplevelser av 
mening och hopp. 
Tillit till 
vårdpersonal 
påverkar den 
upplevda 
signifikansen av de 
inre röster 
patienten hör.   

 
 


