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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom psykiatrisk vård är det viktigt att respektera patientens personliga 

förväntningar och mål för att uppnå goda behandlingsresultat och för att patienterna ska känna 

sig tillfreds med den vård de erhåller. Sjuksköterskan bör underlätta för patienter att 

kommunicera om sina besvär, stödja patienten att analysera destruktivt beteende, stödja 

patienten att skapa en normal daglig livsföring samt främja patientens integritet och egenvård. 

Trots detta upplever inte patienterna att detta uppfylls alla gånger. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka patienter med psykisk ohälsa 

med fokus på deras upplevelser av vården på psykiatriska vårdavdelningar.  

 

Metod: I denna litteraturöversikt har författarna använt tio vetenskapliga artiklar för att 

besvara syftet. Dessa har granskats för att förstå skillnader och likheter och sedan delats in i 

teman.  

 

Resultat: Tre teman och tre underteman påvisades i denna litteraturöversikt. Ett tema var 

patienters upplevelser av att bli eller inte bli behandlad med respekt med undertemana 

patienters upplevelser av stigmatisering samt patienters upplevelser av vårdande miljö. Det 

andra temat var upplevelser av personalens förhållningssätt med undertemat patienters 

upplevelser av vårdande relationer. Det tredje och sista temat var patienters upplevelser av 

trygghet. 

 

Diskussion: I diskussionen diskuterar författarna patienters upplevelser på psykiatriska 

vårdavdelningar samt hur dessa påverkar dem. Författarna kom fram till fyra områden; 

patienters upplevelser av maktlöshet vid stigmatisering, vårdandets och miljöns påverkan på 

känslor av trygghet, självbestämmandets betydelse samt betydelsen av delaktighet. Dessa 

områden diskuterades och jämfördes med befintlig forskning och knöts an till Phil Barkers 

tidvattenmodell. 

 

Nyckelord: Psykiatriska patienter, upplevelser, psykiatrisk vård, psykiatrisk avdelning.



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: In psychiatric care, it is important to respect the patients’ personal 

expectations and goals in order to achieve good treatment outcomes and to make patients feel 

satisfied with the care. The nurse should help patients to communicate about their 

inconveniences, support the patient to analyze destructive behaviors, support the patient to 

create a normal daily life routine and promote patients’ integrity and self-care. However, 

patients do not experience this in psychiatric care. 

 

Aim: The aim of this literature review was to explore patients with mental illness focusing on 

their experiences of care in psychiatric care units. 

 

Method: In this literature review the authors used ten scientific papers to answer the aim of 

the review. These articles have been examined to understand differences and similarities and 

then the authors performed a thematic analysis. 

 

Results: Three themes and three subthemes were identified in this literature review. The 

first theme was patients’ experiences of being or not being treated with respect with the 

associated subthemes patients’ experiences of stigmatization and patients’ experiences of the 

health care environment. The second theme was the experience of the staff's attitude with the 

associated subtheme patients’ experiences of caring relationship. The third and last theme 

was patients’ experiences of safety. 

 

Discussion: The authors discussed patients' experiences in psychiatric care units and how 

these experiences affect the patients. The discussion emphasized four areas; patients 

experiences of powerlessness in stigmatization, the healthcare’s and the environment's impact 

on feelings of safety, the importance of self-determination and the importance of 

participation. These areas were discussed and compared to existing research and also linked 

to Phil Barker's tidal model. 

 

Keywords: Psychiatric inpatients, experiences, psychiatric care, psychiatric ward.
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1 Inledning 

Efter att ha sett diverse dokumentärer och läst artiklar i dagspressen har författarna noterat att 

psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället. En stor del av befolkningen kan relatera till 

det oavsett om de själva eller någon i deras närhet drabbats. Intresset för psykiatri väcktes 

därför hos båda författarna under sjuksköterskeutbildningen. Detta intresse innefattar givetvis 

patienternas perspektiv på vården. Vi har båda planer på att arbeta inom psykiatrin i framtiden 

och denna studie ser vi som en viss förberedelse inför detta. I denna litteraturöversikt har 

författarna valt att uppmärksamma patienter med olika psykiatriska diagnoser och deras 

upplevelser av vården på psykiatriska avdelningar. Vi kommer enbart fokusera på vuxna 

patienters upplevelser för att få en djupare insikt inom området. Att kartlägga patienters 

upplevelser inom psykiatrisk vård kan förhoppningsvis ge en bredare förståelse hos 

sjukvårdspersonal inom detta område.  

  

2 Bakgrund  

Begreppet psykiatri samt psykisk ohälsa 

Psykiatri är ett område inom medicin och innefattar vetenskapen om psykiska sjukdomar och 

hur man kan bota dessa (Allgulander, 2008). När det gäller psykiatrisk diagnostik används 

flera perspektiv där patienten bedöms utifrån beteende, symtom, psykisk och fysisk 

samsjuklighet, påfrestningar, personlighetsdrag samt deras kapacitet att hantera olika saker i 

livet. Enligt American psychiatric association är psykiatri en disciplin inom medicin som är 

inriktad på diagnos, behandling samt förebyggande av emotionella och mentala 

beteendestörningar (https://www.psychiatry.org/). En psykiatriker är en läkare vilken är 

specialiserad på psykiatriska diagnoser samt substansmissbruk. Denne är kvalificerad att 

bedöma både psykiska och fysiska aspekter till följd av psykisk ohälsa.  

Psykisk ohälsa har stora konsekvenser för individens livskvalitet och finns i alla åldrar 

(Allgulander, 2008). Exempelvis lider var fjärde vuxen patient i primärvården av depression 

och ångest och varje år begår cirka 200 personer självmord på grund av psykisk ohälsa. Enligt 

den nationella folkhälsoenkäten -"Hälsa på lika villkor" som genomfördes 2016 uppgav 73 

procent av befolkningen att de hade ett gott psykiskt välbefinnande och av dessa uppgav 

nästan hälften att de upplevde ett mycket gott psykiskt välbefinnande 

(https://www.folkhalsomyndigheten.se). Denna självskattning av upplevd hälsa visade även 

att det var vanligare med god psykisk hälsa bland män än bland kvinnor. De som skattade 

https://www.psychiatry.org/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
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lägst psykiskt välbefinnande var kvinnor i åldersgruppen 16-29 år, med en siffra på 67 

procent. 

Nedsatt psykiskt välbefinnande kan innebära bland annat lättare besvär av psykisk ohälsa, 

16 procent av den vuxna befolkningen (16-84 år) uppgav att de hade nedsatt psykiskt 

välbefinnande år 2016 (https://www.folkhalsomyndigheten.se). Hos kvinnor var andelen 

högre än hos män och den var också högre bland yngre än bland äldre. Ingen skillnad uppgavs 

bland olika utbildningsgrupper. Nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat i de flesta grupper de 

senaste tio åren. Det var 36 procent av befolkningen som uppgav att de även besväras av 

ångest, ängslan eller oro, vilket var vanligast bland kvinnor och unga. Av dessa uppgav sex 

procent att de led av svår ångest, ängslan och oro.  

Vidare visade samma enkätundersökning att i Sverige är depression en av de vanligaste 

psykiatriska diagnoserna (https://www.folkhalsomyndigheten.se). En femte del av den vuxna 

befolkningen uppgav att de minst en gång i livet fått diagnosen depression. Var tredje person 

av dessa hade fått diagnosen mer än en gång. Enligt WHO är depression en vanlig psykisk 

störning vilken kännetecknas av bestående nedstämdhet och förlorat intresse för det som den 

drabbade normalt tycker om (http://www.who.int). Detta ihop med oförmåga att utföra 

dagliga aktiviteter under minst två veckor definierar diagnosen depression. 

Statistik från WHO visar att 27 procent av den vuxna befolkningen mellan 18-65 år i EU-

länderna inklusive Island, Norge och Schweiz led av psykisk ohälsa under det senaste året 

(http://www.who.int). Detta innefattande substansmissbruk, psykoser, depression, ångest och 

ätstörningar. Statistiken visar även att en högre andel kvinnor än män var drabbade av detta 

förutom när det kom till substansmissbruk där männen representerade en högre andel. 

 

Psykiska sjukdomar   

Psykisk sjukdom kan till grunden bero på biologiska orsaker (Skärsäter, 2014). Detta betyder 

att en person kan ha en viss sårbarhet eller känslighet som speglar sig genom symtom vilka 

uppkommer när personen befinner sig i situationer som framkallar svår stress. Detta kan bli 

mycket svårhanterligt för personen. Olika faktorer i vardagen som påskyndar stress kan 

medföra stor risk att insjukna i psykiska sjukdomar. Beteende vid psykisk sjukdom kan vara 

märkbart avvikande, kommunikationsförmågan kan vara tydligt nedsatt och det psykiska 

lidandet kan visas påtagligt i ansiktsuttryck, röstläge, motorik samt kroppsspråk (Herlofson & 

Ekselius, 2016).  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
http://www.who.int/
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Enligt Rodolpho, Hoga, Queiroz & Jamas (2015) drabbas miljontals människor av psykisk 

ohälsa världen över. Att leva med psykiska sjukdomar är påfrestande för både individen själv 

och dennes närstående. Svåra psykiska sjukdomar begränsar individens liv och viktiga 

livsaktiviteter till stor del. Dessa svåra psykiska sjukdomar innefattar bland annat; schizofreni, 

schizoaffektiva störningar, bipolär sjukdom, tvångssyndrom (OCD), posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) samt depression. Dock är begreppet svåra psykiska sjukdomar inte 

enbart begränsat till dessa.  

OCD är återkommande tankar, impulser eller fantasier (Allgulander, 2008). Detta kan 

handla om att skada andra, sprida smitta eller att ha brutit mot sociala normer. PTSD är ett 

ångestsyndrom som föregås av ett upplevt trauma hos den drabbade.   

Schizofreni är en psykisk sjukdom vilken är kronisk och ofta funktionshindrande för den 

drabbade (Bodén, 2016; Lloyd, Lloyd, Fitzpatrick & Peters, 2017). Psykoser är vanligt 

förekommande i skov och i allvarligare skeden uppenbarar sig sjukdomen som en ständigt 

bristande verklighetsförankring. Symtomen för schizofreni brukar delas i negativa och 

positiva symtom (Bodén, 2016). De negativa symtomen innefattar minskat tal och tänkande, 

brist på motivation samt avtrubbat känsloliv. De positiva symtomen är hallucinationer, 

vanföreställningar samt störningar i tankeverksamhet och beteende. Det är även vanligt att 

personer med schizofreni har en vacklande sjukdomsinsikt och de samarbetar sällan när det 

kommer till vård och behandling. Schizofreni finns över hela världen, i alla kulturer och i alla 

samhällen. Enligt Lloyd, Lloyd, Fitzpatrick & Peters (2017) upplever personer med diagnosen 

schizofreni ofta dålig livskvalitet då de är i behov av långvarig behandling samt på grund av 

det faktum att de lider av flera fysiska hälsoproblem. Syftet med behandlingen är att patienten 

själv ska kunna bestämma över sin tillvaro vilket skapar en holistisk och patientcentrerad vård 

som främjar hopp och respekt.  

Bipolär sjukdom är en kronisk och periodvis uppkommande störning (Inder et al., 2010). 

Denna sjukdom innebär att sinnesstämningen hos en person varierar mellan djup depression 

och sjuklig upprymdhet (Skärsäter, 2014). Acceptansen av diagnosen bipolärt sjukdom är en 

process för att skapa mening hos patienten ifråga (Inder et al., 2010). Många patienter 

upplever osäkerhet i sin acceptans av diagnosen, varför sjukvårdspersonalen bör vara 

medvetna om denna process och vara till stöd för dessa. Att bekräfta patientens känslor kan 

öppna upp för kommunikation och utreda problem hos personen.   

Depression, som även går under namnet förstämningssyndrom, är det vanligaste syndromet 

som orsakar ohälsa världen över (Mårtensson & Åsberg, 2016). Depression kan beskrivas 

som en grundstämning där en viss emotion dominerar en längre period. De centrala delarna i 
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depression är nedstämdhet eller dyster sinnesstämning. Patienter med depression har hög 

risk att drabbas av olika somatiska symtom och kroppsliga sjukdomar (Davidsen & Fosgerau, 

2014; Mårtensson & Åsberg, 2016). Många av dessa patienter vårdas därför inom 

primärvården, trots att symtomen kan vara ett starkt tecken på att de förekommer i samband 

med depression (Davidsen & Fosgerau, 2014). Enligt denna studie menar psykiatriska 

forskare att allmänläkare ofta inte har tillräcklig erfarenhet när det kommer till kontakt och 

vård av patienter med depression då de erbjuder otillräcklig behandling. Det visade sig att 

depressionstiden är längre hos patienter som vårdas i primärvården. Den psykiatriska vårdens 

syn på depression och patienters upplevelser av depression behöver inte vara densamma enligt 

vissa psykiatriska författare. Vårdpersonalens förståelse skiljer sig ofta från patientens 

förståelse.  

 

Sjuksköterskans roll   

Som sjuksköterska inom psykiatri ligger fokus på att stödja patienten att återgå till en god 

psykosocial funktion, att stödja patienten att göra förändringar som bidrar till dennes hälsa 

samt att hjälpa patienten att förbättra sin livskvalitet och minimera återinsjuknande (Skärsäter, 

2014). Dessa åtgärder bör utgå från ett holistiskt synsätt vilket ska inkludera både patienten 

och dennes närstående. Det professionella samspelet mellan sjuksköterskan och patienten ska 

innefatta att sjuksköterskan underlättar för patienten att kommunicera om sina besvär, stödjer 

patienten att analysera destruktivt beteende, stödjer patienten att skapa en normal daglig 

livsföring samt främjar patientens integritet och egenvård.  

Gunasekara, Pentland, Rogers och Patterson (2014) beskriver i sin studie att arbeta som 

sjuksköterska på psykiatrisk avdelning innebär en stor utmaning för sjuksköterskan. De ska 

stödja patienter i sin återhämtning från psykisk ohälsa samtidigt som de har ett stort 

administrativt ansvar. Sjuksköterskan har skyldighet att skapa en miljö för patienterna som 

främjar återhämtning, men de får ingen omfattande vägledning om hur de ska gå tillväga för 

att detta ska uppnås. I studien framgick det att personliga kvaliteter hos sjuksköterskan, 

professionalitet och miljö har stor betydelse för psykiatrisk vård. Sjuksköterskan bör 

anstränga sig för att lära känna patienterna de vårdar och upprätthålla ett genuint intresse för 

psykiatrisk omvårdnad. Det förefaller vara så att dessa faktorer spelar stor roll för att göra 

patienterna nöjda med sin vård, att minska ångest hos dem samt gynna utvecklingen av en 

trygg vårdmiljö.  
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Sjuksköterskan bör kunna etablera samförstånd med patienten och därför är det viktigt att 

visa empati samt äkthet i mötet med denne (Skärsäter, 2014). Att inge hopp om att en 

förändring till det bättre är möjlig för patienten är en viktig faktor, detta kan åstadkommas 

genom att sjuksköterskan har en positiv hälsofrämjande inställning till patienten. Bekräftelse 

och ömsesidighet stärker patientens tro på sig själv. För att reducera nedstämdhet och ångest 

hos patienten bör denne uppfatta sjuksköterskans åtgärder som stödjande. Sjuksköterskan bör 

vara uppmuntrande till aktivitet men samtidigt är det viktigt att hen respekterar patientens 

personliga sfär. Även om patienten avvisar kontakt får sjuksköterskan inte ge upp, utan hen 

måste uppvisa en känslighet inför patientens behov. Medvetenhet och acceptans av patientens 

känslor bör vara tydliga både i sjuksköterskans verbala och icke-verbala kommunikation. 

 

Psykiatrisk vård   

I de flesta länder i väst har personer med psykisk sjukdom, inklusive barn och unga, rätt att 

bestämma över sin vårdsituation samt vilken typ av vård de ska erhålla (Salamone-Violi, 

Hansen & Winefield, 2015). Patienter måste informeras om vad som ska göras åt deras besvär 

och hur det står till med dem för att självbestämmande ska vara möjligt inom psykiatrisk vård 

(Svenaeus, 2016). Patienter har rätt att vara med och påverka sin behandling och detta innebär 

att de har rätt att neka denna om de vill. Det finns ett undantag från denna grundläggande 

princip som kallas tvångsvård. Denna typ av vård är aktuell då läkaren bedömer att patienten 

utsätter sig själv eller andra för möjlig skada eller att patienten inte själv förstår 

konsekvenserna av att neka behandling.  

Inom psykiatrisk intensivvård behandlas patienter som befinner sig i en akut fas av sin 

psykiska störning (Salzmann-Eriksson, 2013). Det är inte ovanligt att självskadebeteende och 

våld förekommer hos dessa patienter. Den traditionella behandlingen går inom denna disciplin 

ofta ut på medicinering, observation, bältesläggning eller isolering. I motsats till detta talar ett 

annat vårdperspektiv för att använda sjuksköterskans färdigheter i behandlingen. 

Sjuksköterskan bör ha ett omtänksamt tillvägagångssätt, en ödmjuk attityd, vara ärlig och ge 

patienten sin tid, varför detta står i motsats till den traditionella behandlingen.  

Syftet med psykiatrisk vård och behandling är att reducera och lindra symtom och ohälsa 

samt att patienten ska lära sig att hantera sin befintliga ångest och kunna återgå till sitt 

normala liv med en fungerande vardag (Skärsäter, 2014). Sjuksköterskan bör arbeta med både 

långsiktiga och kortsiktiga mål. Ett kortsiktigt mål kan till exempel vara att hjälpa en patient 

att lindra en ångestattack medan ett långsiktigt mål kan vara att identifiera vilken kunskap 

patienten kommer behöva för att hantera sin sjukdomssituation.  
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Inom psykiatrisk vård är det viktigt att respektera patientens personliga förväntningar och 

mål för att uppnå goda behandlingsresultat och för att patienterna ska känna sig tillfreds med 

den vård de erhåller (Biringer, Davidson, Sundfør, Ruud & Borg, 2016). Om patientens 

förväntningar på vården inte bemöts, kan detta resultera i att motivationen för behandling 

minskar hos patienten. Att identifiera patientens förväntningar och mål med behandlingen är 

viktigt för både patienten och sjukvårdspersonalen. Studier har visat att patienter upplevt ökad 

tillfredställelse av vården när deras eget perspektiv på sjukdomssituationen beaktats under 

mötet med psykiatrikern (Channa & Siddiqi, 2008). Psykiatriker bör stödja patienten att 

uttrycka sina önskemål om behandlingen och dessa ska sedan i största möjliga mån ingå i 

patientens behandlingsplan.  

  

Stigmatisering vid psykisk ohälsa   

Stigma har länge ansetts vara en påföljd av sjukdomar som varit svårbehandlade (Beldie et al., 

2012). Detta kunde medföra beteenden hos de sjuka vilka bröt mot sociala normer och sedan 

bidrog till en bestående funktionsnedsättning. Stigma är en social företeelse enligt Goffman 

(2011). Detta sker när en person upplevs som annorlunda i sin omgivning på grund av 

egenskaper som skiljer sig och är mindre önskvärda än andras egenskaper. Personen ifråga 

blir utstött av omgivningen för att denne inte anses vara normal. Denna typ av stämpling 

beskriver Goffman (2011) som stigma. Det finns tre typer av stigma, det första är kroppsliga 

missbildningar av något slag, det andra är när karaktären hos en person är avvikande från 

normen och det tredje är stigman inom nation, ras och religion. 

Förståelse för stigma är troligtvis ett av de viktigaste redskapen att besitta som 

vårdpersonal för att kunna utföra psykiatrisk vård och utveckling inom mentalhälsoprogram 

(Goffman, 2011). Denna har ökat parallellt med förbättringen av behandling av psykiatriska 

sjukdomar. Bristen på effektiv behandling visade sig vara en stor faktor som bidrog till 

stigmatisering i samband med psykisk sjukdom. God och effektiv behandling påvisar således 

reducering av stigma.  

  

3 Problemformulering 

Psykisk ohälsa är idag ett växande problem som kan upplevas stigmatiserat i vårt samhälle. 

Alltfler människor drabbas och psykiska sjukdomar begränsar ofta individens liv och viktiga 

livsaktiviteter till stor del. Därför tycker författarna att detta är ett viktigt område att belysa. 

Sjuksköterskan har skyldighet att främja återhämtning hos patienter med psykisk ohälsa, men 
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det har visat sig att de får bristfällig vägledning om hur detta ska uppnås. Därför är det 

relevant att ta reda på hur patienter med psykisk ohälsa upplever vården de erhåller då denna 

kunskap är viktig för att sjuksköterskan ska kunna bidra till ett optimalt hälsofrämjande och 

personcentrerad vård. Författarna vill upplysa sjukvårdspersonal om patienters upplevelser 

inom psykiatrisk vård.  

  

4 Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka patienter med psykisk ohälsa med fokus 

på deras upplevelser av vården på psykiatriska vårdavdelningar.  

  

5 Teoretisk utgångspunkt  

Författarna har till denna litteraturöversikt valt att utgå från Phil Barkers tidvattenmodell. 

Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att alla människor präglas och definieras av 

erfarenheter i livet. Tidsvattenmodellens främsta fokus är att utveckla de kvalifikationer som 

behövs för att identifiera och utforska erfarenheter hos personer på djupare plan. Genom detta 

skapas en uppfattning av deras mänskliga behov samt vad man kan göra för att bemöta dessa. 

Kärnmetaforen i tidvattenmodellen är vatten. En människas erfarenhet av sig själv samt andra 

kan ses som vätska som ständigt förändras, där alla befinner sig i ett metaforiskt hav av 

erfarenheter. Vatten är en metafor som visar på att upplevelsen av sjukdom och hälsa är som 

den ständigt skiftande naturen. Om sjukvårdspersonalen riktar sitt fokus på erfarenheten hos 

personen istället för att distraheras av omgivningen i en kris kan de få en uppfattning om 

allvaret som vilar över en specifik situation.  

Denna modell är speciellt utformad för psykiatrisk omvårdnad och fokus ligger på att 

framhäva personen och dennes specifika berättelse och återhämtning från psykisk ohälsa 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Avsikten är inte att bestämma hur omvårdnaden ska se 

ut, utan att lyfta fram tio principer som kan vägleda sjuksköterskan. Dessa tio principer är 

följande; Att värdera rösten som uttrycker patientens perspektiv, respektera språket, visa äkta 

nyfikenhet, vara som en lärling till patienten, använda de verktyg och resurser som finns hos 

patienten, ta ett steg i taget, ge tid som en gåva, lyfta fram den personliga visdomen hos 

patienten, förstå att förändring är något konstant samt att vara transparent inför patienten. Alla 

vårdåtgärder har som mål att patienten ska kunna återta sin identitet och sitt liv och se sig 

själv som en värderad person. Författarna har valt att fokusera på patientens personliga 
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berättelser och erfarenheter utifrån denna teori och använda det i studien för att det ger en god 

teoretisk grund till syftet. Denna teori föreföll också given för denna litteraturöversikt då den 

är speciellt utformad för just psykiatrisk omvårdnad.  

  

6 Metod  

För att skildra vårt valda ämnesområde har vi utfört en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

handlar om ett problem inom sjuksköterskans kompetensområde eller om att skapa en 

översikt över kunskapen inom ett omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2012a). Detta innebär 

att man undersöker förekommande forskning för att få en uppfattning om vad som studerats 

samt vilka teoretiska utgångspunkter eller metoder som använts. Det första steget i översikten 

är att få en helhetsbild över området. Då läses sammanfattningarna i studierna som var 

resultatet av litteratursökningen. Därefter följer avgränsningen till de studier som slutligen 

kommer ingå i översikten. Denna avgränsning samt även dokumentation och redovisning av 

sökord och sökvägar är väsentliga för hur läsaren ska förstå hur valet av artiklar har utförts. 

Vidare granskas studiernas kvalitet för att avgöra huruvida de ska exkluderas eller inkluderas.  

 

Datainsamling och urval 

Vår översiktsstudie bygger på ett urval av kvalitativa litteraturstudier för att hålla oss till 

syftet om att belysa patientupplevelser. Datainsamlingen utgick från databaserna PsycINFO, 

CINAHL complete och PubMed för en bredare bas i informationssökningen. I ett senare skede 

uteslöts PubMed då vi inte hittade någon relevant artikel där. CINAHL complete är en databas 

i vilken man kan hitta omvårdnadsrelaterade artiklar och databasen PsycINFO är enbart 

begränsad till artiklar om beteendevetenskap och psykisk hälsa. Sökorden som användes var: 

Psychiatric Service, Psychiatry, Psychiatric Patients, Quality of health care, Quality Patient 

Care Scale, Patient Care, Experience, Hospitalization, Mental disorder, Hospital, Psychiatric 

nursing, Patients experience, Mental illness, Psychiatric disorders, Psychiatric illness, 

Psychiatric department, Psychiatric hospital, Psychiatric care, Qualitative reasurch, 

Psychiatric units, Hospitalized patients, Perceptions, Attitudes, Views och Inpatients. Dessa 

ord kombinerades på olika sätt och vi använde oss av termerna AND eller OR i den 

avancerade sökningen. Valet av sökorden gjordes för att skala bort de för denna studie 

irrelevanta studierna och framhäva studier som besvarar vårt syfte. Vi tog även hjälp av 

svensk MeSH för att få fram de medicinska och vetenskapliga termerna, därefter sökte vi efter 

dessa ord på CINAHL Heading för att hitta de ord som fanns och användes i databasen och 
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därefter använde vi de valda orden som sökord. För ett begränsat antal artiklar till 

granskningen av sammanfattningar utfördes en limiterad sökning. Vi använde oss av 

begränsningarna fulltextsökning (full text), vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed), 

tillgänglig sammanfattning (abstract available), engelsk text och mellan åren 2005–2017. 

En urvalsprocess utfördes där författarna valde att inkludera alla typer av psykisk ohälsa i 

sökningen till resultatartiklarna. Vi utgick enbart från studier där deltagarna var över 18 år 

samt att dessa skulle ha vårdats på psykiatrisk vårdavdelning. Detta för att vårt resultat inte 

skulle bli för spretigt. Frågor som var viktiga att fundera över i urvalet av artiklar var 

exempelvis om det fanns ett tydligt problem och syfte formulerat, vad resultaten visade samt 

hur metoderna var beskrivna (Friberg, 2012a). Vi granskade således detta i artiklarna samt 

även om dessa hade godkännande från etisk kommitté. De artiklar som hade god kvalitet och 

som gynnade vår studie inkluderades och resterande exkluderades. Slutligen inkluderades tio 

artiklar i litteraturöversikten. 

 

Dataanalys  

Författarna granskade artiklarna som besvarade syftet i litteraturöversikten, detta genom att 

använda Fribergs (2012a) frågor som kan användas vid granskning av kvalitativa studier. 

Artiklarna lästes först enskilt av författarna för att sedan diskuteras sinsemellan. Resultaten 

färgkodades där liknande resultat fick samma färg för att klargöra skillnader och likheter 

mellan de olika artiklarna. Sedan diskuterade författarna skillnaderna och likheterna samt 

återkommande begrepp och problem. Efter detta delades resultaten in i slutgiltiga teman med 

tillhörande underteman.  

  

7 Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden ska finnas med genom hela studien, både när forskarna väljer ämne och 

frågeställning men även vid rapportering och spridning av resultaten (Sandman & Kjellström, 

2013). Det innebär att genom etiska principer kunna påvisa vilka val som gjordes och varför. 

Författarna har förhållit sig objektiva vid sökning av artiklar samt vid formulering av arbetets 

olika delar. Vid översättning av artiklar är det viktigt att detta sker på ett korrekt sätt för att 

undvika författarnas egen tolkning och vilket kan göra presentationen missvisande. Det är 

betydelsefullt att enbart använda sig av artiklar som har tillstånd från etisk kommitté 

alternativt att de bevisar att författarna har gjort noggranna etiska överväganden (Wallengren 
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& Henricson, 2012). Författarna har således endast använt sig av artiklar med tillstånd från 

etisk kommitté.  

 

8 Resultat 

I denna litteraturöversikt har författarna kommit fram till ett resultat med tre olika teman och 

tre underteman. Dessa teman är följande; (1) Patienters upplevelser av att bli eller inte bli 

behandlad med respekt, (2) upplevelser av personalens förhållningssätt samt (3) patienters 

upplevelser av trygghet. Undertemat till tema 1 är patienters upplevelser av 

stigmatisering samt patienters upplevelser av vårdande miljö och till tema 2 är undertemat 

patienters upplevelser av vårdande relationer. Samtliga teman innefattar både negativa och 

positiva upplevelser hos patienterna, och alla resultat är enbart patienternas egna upplevelser 

av vården.   

 

Patienters upplevelser av att bli eller inte bli behandlad med respekt  

Resultatet visade att bli respekterad som patient hade stor betydelse för hur patienterna 

upplevde vården. Samarbete mellan patienten och vårdpersonalen, kunskap om sin egen hälsa 

samt självbestämmande var viktiga komponenter för upplevelser av respekt och god 

vårdkvalitet på psykiatriska avdelningar enligt patienterna (Schröder, Ahlström & Larsson, 

2006). Patienternas integritet förstärktes då de blev behandlade med respekt av 

vårdpersonalen samt när dessa uppvisade ödmjukhet under vårdandet på sluten psykiatrisk 

avdelning (Johansson, Skärsäter & Danielson, 2009; Schröder et al., 2006). Överlag upplevde 

patienterna att då de fick delta i vårdplaneringen samt vid inskrivning och utskrivning gav 

detta en känsla av självbestämmande. Att ha möjlighet till eget rum och att få vara för sig 

själv var viktigt för patienters upplevelser av integritet och respekt, samt att avdelningsmiljön 

gav dem möjlighet att vara ifred (Jones & Crossley, 2008). Det var viktigt som patient att ha 

autonomi och inflytande över den vård som erhölls (Jones & Crossley, 2008; Schröder et al., 

2006). Vissa patienter upplevde att vårdpersonalen tog kontrollen över deras autonomi och 

därmed kände de sig hospitaliserade. Den förlorade kontrollen gjorde att de upplevde 

skamkänslor och brist på respekt från vårdpersonalen. Patienterna hade erfarenhet av att bli 

bemötta och behandlade som om de vore barn och då upplevde de också att vårdpersonalen 

var respektlös gentemot dem (Muir-Cochrane, Oster, Grotto, Gerace & Jones, 2013). Denna 

attityd hos vårdpersonalen resulterade i rädsla hos patienterna och känslor av att inte vilja vara 

på avdelningen.   
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Patienters upplevelser av stigmatisering   

Patienterna upplevde stigmatisering och stereotypa bemötanden av vårdpersonalen (Jones & 

Crossley, 2008). Detta medförde skamkänslor hos patienterna. Yttre faktorer som orsakade att 

patienterna upplevt stigmatisering var bland annat att de hade blivit bemötta av 

vårdpersonalen som om de vore oförmögna barn och i olika sammanhang hade 

vårdpersonalen inte trott på det patienterna sagt (Jones & Crossley, 2008; Muir-Cochrane et 

al., 2013). Patienterna upplevde även förlust av sitt värde när de blev utsatta för observation 

och kände sig avvikande när vårdpersonalen inte ville använda deras namn vid tilltal. Stigma 

och skam upplevdes ofta av patienterna i mötet med vårdpersonalen då dessa inte hade 

tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa.   

De psykiatriska patienterna upplevde att vårdpersonalen hade en laddad attityd gentemot 

psykiskt sjuka och de kände sig inte likvärdiga med andra vårdtagare (Schröder et al., 2006). 

Om vårdpersonalen hade förståelse och god attityd gentemot dem kände de sig jämbördiga 

med dem och detta skapade färre känslor av stigmatisering och skam hos patienterna (Borge 

& Fagermoen, 2008; Schröder et al., 2006). De erfor även skamkänslor över att behöva be om 

och att erhålla psykiatrisk vård. Attityden mot patienter med psykisk ohälsa genererade en 

känsla av självstigmatisering och mindervärde hos patienterna (Jones & Crossley, 2008). 

Erfarenheten av psykisk ohälsa hos patienterna ledde till ett behov att dölja vilka de var och 

detta bidrog till självstigmatisering och skam vilket i sin tur hade en skadlig effekt på 

återhämtningen av den psykiska hälsan.  

 

Patienters upplevelser av vårdande miljö  

Resultaten påvisade att vårdande miljön påverkade patienternas återhämtning från psykisk 

ohälsa. Patienterna beskrev att inom psykiatrisk vård bör det finnas små vårdavdelningar där 

patienter med likartade diagnoser vårdas för att främja en lugnare stämning på avdelningen; 

Inredning med olika färger, design och vacker natur utanför bidrog också till en lugnare 

vårdande miljö (Borge & Fagermoen, 2008; Muir-Cochrane et al., 2013; Schröder et al., 

2006).  

På psykiatriska avdelningar hade vårdpersonalen stor påverkan på vårdande miljön 

(Donald, Duff, Lee, Kroschel & Kulkarni, 2015). Patienterna beskrev avdelningens fysiska 

miljö som steril och tyckte att miljön borde vara mer behaglig, men trots detta kände 

patienterna att avdelningen var en trygg plats. Lättförståeliga avdelningsrutiner bidrog också 
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till att avdelningen upplevdes som en trevlig hemmiljö (Johansson et al., 2009; Muir-

Cochrane et al., 2013; Schröder et al., 2006). Om miljön uppfattades behaglig bidrog det till 

att patienterna kände sig mer harmoniska och avslappnade men då avdelningen upplevdes 

instängd gav detta upphov till känslor av brist på frihet, ensamhet, isolering och tristess. Vissa 

patienter klagade över att avdelningen var ful och till och med liknade ett fängelse, att det var 

högljutt och att det var för mycket folk där. De tyckte att miljön på avdelningen var konstig 

och främmande. Sjukhusmiljön upplevdes således som en skrämmande och otrivsam plats att 

vistas på. Patienterna upplevde att de bara gick runt på avdelningen och inte hade så mycket 

att sysselsätta sig med (Donald et al., 2015). Detta medförde att atmosfären på avdelningen 

uppfattades deprimerande. Några patienter hittade sätt att koppla av, till exempel genom att 

lyssna på musik eller spela instrument, titta på filmklipp eller röka cigaretter. Detta var viktiga 

distraktioner för patienterna då det blev ett sätt att komma ifrån och de behövde då inte tänka 

på sina psykiska problem.  

Vissa patienter upplevde att miljön på den psykiatriska avdelningen kändes trygg medan 

andra tyckte att denna påverkade självkänslan negativt (Donald et al., 2015; Jones & 

Crossley, 2008). Miljön bidrog till en ökad medvetenhet hos patienterna att de var på just en 

psykiatrisk avdelning och de upplevde att denna inte heller var en del av resten av sjukhuset. 

De upplevde även en känsla av att inte bli upplyfta och stärkta av omgivningen samt att de 

ständigt blev observerade. Dock ansåg patienter på en annan psykiatrisk avdelning att miljön 

var lugnande och uppmuntrande.  

 

Patienters upplevelser av personalens förhållningssätt  

Patienterna upplevde att personalens förhållningssätt gjorde att de inte blev inkluderade i sin 

vård (Hätönen, Kuosmanen, Malkavaara & Välimäki, 2008). De upplevde att då de fick delta 

i vårdplaneringen samt vid inskrivning och utskrivning medförde detta en känsla av 

delaktighet (Johansson, et al., 2009; Schröder et al., 2006). Information och nödvändig 

kunskap förmedlades inte alltid till patienterna, de tyckte att vårdpersonalen inte hade 

tillräcklig benägenhet eller motivation att ge patienterna den information de behövde om sina 

psykiska problem och sin vård (Hätönen, et al., 2008). Det var viktigt för patienterna att ha 

tillräcklig kunskap om sin psykiska hälsa för att kunna ställa relevanta frågor om denna till 

vårdpersonalen samt att lära sig känna igen symtom och kunna hantera dessa (Donald et al., 

2015; Hätönen et al., 2008; Schröder et al., 2006). Patienterna förväntade sig att 

vårdpersonalen skulle ha tillräckligt med information om deras tillstånd. Sjuksköterskor på en 
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psykiatrisk avdelning med kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa hade förmågan att 

hjälpa patienter att få förståelse för deras känslomässiga tillstånd och lära dem hantera sina 

känslor av sårbarhet (Donald et al., 2015).  

Patienterna kunde ibland erfara att psykiatrikerna gav dem läkemedel istället för mänsklig 

kontakt (Lilja & Hellzén, 2008). Detta var en negativ upplevelse då det var just kontakt med 

en medmänniska och någon att prata med patienterna strävade efter. Om vårdpersonalen 

visade förståelse för när patienterna mådde dåligt och gav tröst och trygghet när det behövdes 

kände sig patienterna väl omhändertagna (Johansson et al., 2009). En viktig faktor för 

patienternas välbefinnande var ömsesidighet mellan patienterna och vårdpersonalen, att de 

blev behandlade som jämlikar (Borge & Fagermoen, 2008; Lilja & Hellzén, 2008).  

 

Patienters upplevelser av vårdande relationer  

Patienterna värderade att bli väl behandlade av vårdpersonalen samt att dessa skulle vara lätta 

att ta kontakt med för en god vårdande relation (Donald et al., 2015; Johansson et al., 2009; 

Jones et al., 2010). Detta kunde uppnås då patienterna fick känna att de blev bekräftade av 

vårdpersonalen. Vårdpersonalen bidrog till trygghet, omsorg och till en trivsam miljö och 

patienterna uppskattade deras omhändertagande och att de var tillgängliga. Något som 

patienterna också uppskattade var att bli igenkända av vårdpersonalen, trots att det gått lång 

tid sedan de sist var inskrivna på avdelningen (Johansson et al., 2009). Om vårdpersonalen 

var ödmjuk och hänsynsfull upplevde patienterna att de blev respekterade och sedda för vilka 

de var.  

Vårdpersonalen uppskattades olika mycket beroende på vem som utförde vården (Donald 

et al., 2015). Viss vårdpersonal lyssnade på patienterna och deltog i aktiviteterna som fanns 

på avdelningen och patienterna värdesatte det utrymme som de erbjöd, de upplevde då frihet 

(Donald et al., 2015; Stenhouse, 2011). Annan vårdpersonal var inte lika tillgängliga för 

samtal och kontakt med patienterna (Donald et al., 2015; Hätönen et al., 2008; Muir-Cochrane 

et al., 2013). Känslan av att inte bli lyssnad på samt bristfällig kommunikation mellan 

patienter och vårdpersonal var betydande faktorer för negativa vårdupplevelser. Bristfälliga 

vårdande relationer gav upphov till känslor av rädsla och strävan att komma bort från 

avdelningen. Patienter upplevde ofta att vårdpersonalen var upptagna och inte tillgängliga för 

dem. De upplevdes ibland så upptagna att de inte hade tid att bemöta patienternas individuella 

behov eftersom de hade så mycket administrativt arbete. Patienterna uttryckte att otrevligt 

bemötande gjorde att de fick svårt att kommunicera med vårdpersonalen.  
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Patienterna yttrade negativa upplevelser kring interaktionen med vårdpersonalen och detta 

påverkade deras vistelse på avdelningen (Borge & Fagermoen, 2008; Hätönen et al., 2008; 

Muir-Cochrane et al., 2013; Stenhouse, 2011). Det fanns en förväntan hos patienterna att 

vårdpersonalen skulle närma sig dem för att prata men så var inte fallet (Borge & Fagermoen, 

2008; Stenhouse, 2011). Generellt sätt brukade inte vårdpersonalen prata mycket med 

patienterna och detta tolkades som att de inte hade något intresse för att hjälpa dem. 

Patienterna fick på egen hand ta kontakt med vårdpersonalen om de behövde hjälp, det 

upplevdes svårt att få stöd. Det var enligt patienterna viktigt att vårdpersonalen befann sig i 

samlingsrummen och hade kontakt med dem som jämbördiga (Borge & Fagermoen, 2008; 

Lilja & Hellzén, 2008). När personalen gick ur sin professionella roll, upplevde patienterna att 

de blev bemötta med värdighet. Alltså bidrog vårdpersonalens deltagande i patienternas 

aktiviteter till att patienterna kände sig mer värdefulla. Patienterna uppskattade när 

vårdpersonalen inte enbart såg dem som en person med en viss sjukdom (Lilja & Hellzén, 

2008).  

  

Patienters upplevelser av trygghet   

Vissa patienter kände sig otrygga då de upplevde att de lämnades ensamma på avdelningen 

(Muir-Cochrane et al., 2013; Schröder et al., 2006). Detta på grund av att det gavs möjlighet 

att rymma därifrån eller att personer som egentligen inte borde vara där lätt kunde gå in. 

Vidare tyckte vissa patienter att dörrar borde vara låsta och fönster skulle vara okrossbara för 

att förhindra självmord eller andra incidenter. Det var även viktigt att det inte fanns några 

föremål framme som patienterna kunde skada sig själva med. Däremot på en låst sluten 

psykiatrisk avdelning kunde patienterna uppleva att de var instängda och underordnade och 

detta upplevdes påfrestande (Johansson et al., 2009; Schröder et al., 2006). De kände sig 

underordnade på grund av att de inte hade något val eller inflytande över huruvida de skulle 

vara där eller inte. Eftersom den slutna avdelningen var låst och patienterna var under uppsikt 

av vårdpersonalen kände de att de var tvungna att utstå att bli kontrollerade och vara nära 

andra patienter. Att avdelningen var låst gjorde att vissa patienter kände sig otrygga. Även 

negativa upplevelser av vårdandet bidrog till att den psykiatriska avdelningen upplevdes som 

otrygg (Muir-Cochrane et al., 2013). Detta medförde att patienterna inte ville vara kvar på 

avdelningen då de upplevde att de inte längre blev hjälpta samt att de inte kände något hopp 

att bli bättre om de stannade kvar.  
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Andra patienter upplevde inte de slutna avdelningarna som otrygga. De upplevde att denna 

skänkte dem möjlighet att vara ifred när de behövde, detta gjorde således att de kände sig 

trygga och hemmastadda (Johansson et al., 2009; Muir-Cochrane et al., 2013). Dessa patienter 

kände sig nöjda och trygga under vistelsen på avdelningen, då denna uppfattades som en lugn 

plats. De kände heller ingen oro inför andra patienters beteende på avdelningen (Jones, et al., 

2010; Muir-Cochrane et al., 2013). Andra patienter på samma avdelning upplevde att vissa 

patienter kunde vara hotfulla på grund av deras aggressiva beteende. Många bevittnade eller 

upplevde våld och aggression, rasism och stöld på avdelningen. De beskrev detta som en del 

av livet på en psykiatrisk avdelning. Vissa patienter var även utsatta för mobbning av andra 

patienter på avdelningen. Kvinnor som delade rum med män kände sig inte alltid säkra i sitt 

eget rum då de kunde uppleva att de manliga patienterna trakasserade dem sexuellt (Muir-

Cochrane., 2013). Detta resulterade i en otrygg avdelningsmiljö för patienterna.   

De beskrev även att droger och alkohol var lättillgängligt, det var lätt att smuggla in utan 

att vårdpersonalen lade märke till det (Jones et al., 2010). Detta bidrog till att avdelningen 

blev en otrygg och osäker plats att vara på. För att undvika andra patienter eller riskfulla 

situationer föredrog en del patienter att vara för sig själva och de kände även trygghet i att 

kunna söka sig till vårdpersonalen för stöd om det skulle uppstå oroväckande situationer.  

Vissa patienter upplevde trygghet vid sällskap av andra patienter då det var ett stöd att ha 

någon likvärdig att prata med och dela sina erfarenheter med (Johansson et al., 2009). Det var 

enligt patienterna lätt att ta kontakt med andra patienter, dock ville inte alla ha denna typ av 

kontakt. Denna studie påvisade att det var viktigt att det fanns utrymme för patienterna att 

kunna göra saker tillsammans, till exempel att kunna prata med varann eller lyssna på musik. 

De andra patienterna på avdelningen gjorde den mer levande och hemtrevlig enligt flera 

patienter (Johansson et al., 2009; Jones et al., 2010). Patienter uttryckte att de kommer att 

sakna det sociala samspelet med andra patienter och vårdpersonalen samt rutinerna på 

avdelningen när de skrivs ut, eftersom de kände sig trygga på avdelningen. Att bli utskriven 

betydde att de skulle känna sig ensamma igen enligt vissa patienter, medan andra uttryckte att 

de inte kommer att sakna vårdavdelningen (Jones et al., 2010).   

 

9 Diskussion 

I diskussionsdelen har författarna beskrivit både metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter i författarnas tillvägagångssätt diskuteras. 
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Vidare i resultatdiskussionen kommer studiens resultat jämföras mot tidigare forskning och 

knytas till Phil Barkers omvårdnadsteori. 

Metoddiskussion  

I denna litteraturöversikt valde författarna att enbart använda sig av kvalitativa studier. Detta 

för att få en djupare insikt i hur den enskilda patienten upplever den psykiatriska vården. 

Kvalitativa studier syftar till en ökad förståelse för bland annat lidande hos patienter och hur 

deras behov, erfarenheter, upplevelser och förväntningar kan mötas (Friberg, 2012b). Det kan 

vara svårt att urskilja vilka studier som ger relevant information till resultaten i den studie 

man utför, eftersom det finns så många studier att välja bland. Författarna valde därför att 

begränsa sökningarna till tre olika databaser och till vissa specifika sökord. Vi utgick från 

dessa databaser då deras innehåll var relevant för vårt syfte. Vid sökning av våra tidigare 

nämnda specifika ord i dessa databaser kunde vi få fram ett hanterbart antal artiklar, vilket var 

nödvändigt inför granskningen.  

En styrka är att författarna i bästa möjliga mån valt neutrala sökord för att undvika att styra 

sökresultaten. Dock kan sökordet Quality of healthcare redan vara positivt laddat och 

Hospitalization vara negativt laddat. Dessa ordval kan möjligen ha påverkat sökresultaten. Vi 

anser att ordet kvalitet har en positiv klang och sökordet Quality of healthcare skulle kunna 

ge fler positiva upplevelser i sökresultaten. Att vara hospitaliserad är knappast något som kan 

ses som en positiv upplevelse, därför torde resultaten för detta sökord bli negativa.  

Författarna tog vid ett tillfälle hjälp av en bibliotekarie för att optimera sökningarna i 

databaserna. Vid första sökningen av resultatartiklar använde författarna sökord som gav för 

många artiklar i sökresultatet. Författarna valde därför att använda fler begränsande sökord för 

att få färre och mer specifika resultatartiklar. Vi lade då till ord såsom hospital, mental illness, 

psychiatric disorder, psychiatric illness, psychiatric department, qualitative research, 

inpatients, psychiatric care, psychiatric units perceptions, attitudes och views. Ordsökningen 

qualitative research kan dock ha medfört att relevanta kvantitativa studier uteslutits. Att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa studier kan ge en mer hållbar grund för det man ska 

studera (Segersten, 2012). Detta kan ha medfört att vårt resultat inte blivit helt tillförlitligt 

vilket är en svaghet. Om vi hade kombinerat både kvantitativa och kvalitativa studier i vår 

litteraturöversikt hade detta troligen givit en bredare bas för resultaten. Henricson (2012) 

skriver att vid granskning av artiklar sänks reliabiliteten om dessa delas upp mellan 

författarna, men om båda författarna granskar samtliga artiklar och jämför sina tolkningar 

stärks reliabiliteten. Till denna litteraturöversikt har båda författarna granskat samtliga 
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resultatartiklar och diskuterat deras resultat, varför tillförlitligheten därmed blivit hög. 

Författarna har mestadels skrivit tillsammans, men vid enstaka tillfällen skrivit var för sig för 

att sedan ses och sammanställa texten. Samarbetet har fungerat bra då båda författarna tillfört 

sina tolkningar av resultatartiklarna, vilket sedan lett till ett gemensamt beslut om resultatet. 

Författarna valde att inkludera alla typer av psykisk ohälsa då resultatartiklarna inte alltid 

redogjorde för vilka psykiska störningar de innefattat. Att inkludera all psykisk ohälsa kan 

vara något positivt då det ger en allmän förståelse för patienters upplevelser vården. I 

sökningen av resultatartiklar valde vi enbart att söka utefter psykisk ohälsa generellt och inte 

separera de olika diagnoserna. För att få bredare förståelse för de individuella behoven vid 

olika diagnoser hos patienter hade denna separation behövt göras. 

 

Resultatdiskussion   

I resultatdiskussionen har författarna valt att diskutera utifrån fyra olika teman. Dessa teman 

är således: Vårdpersonalens attityd gentemot psykiatriska patienter, vårdandets och miljöns 

påverkan på känslor av trygghet, betydelsen av delaktighet samt självbestämmandets 

betydelse. 

 

Vårdpersonalens attityd gentemot psykiatriska patienter 

I denna litteraturöversikt har författarna kommit fram till flera olika resultat om patienters 

upplevelser av vården på psykiatriska avdelningar. Ett av huvudfynden var upplevelser av 

stigmatisering vid psykisk ohälsa och att detta ledde till känslor av maktlöshet hos 

patienterna. Patienterna upplevde att de blev bemötta som om de vore oförmögna barn samt 

att personalen inte alltid trodde på dem. Resultatet påvisade att om vårdpersonalen såg 

patienterna som jämbördiga upplevde patienterna inte någon stigmatisering. Det var alltså 

viktigt att inte skapa distans gentemot patienterna som sjuksköterska. Detta kan knytas till 

Phil Barkers tidvattenmodell, där en av sjuksköterskans tio förpliktelser är att hen bör agera 

som en lärling till patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det är först när 

sjuksköterskan accepterar att patienten är expert på sig själv som dennes berättelse blir 

fullständigt verksam. Om sjuksköterskan uppträder som en expert och ifrågasätter patientens 

berättelse, kommer patienten berövas sin makt att utveckla berättelsen med utgångspunkt i 

egna erfarenheter. Om sjuksköterskan intar rollen som expert riskeras alltså patientens 

upplevelse av maktlöshet att förstärkas, varför sjuksköterskan bör förhålla sig ödmjuk till 

patienten. Aruna et al., (2016) har utfört en studie om hur medicinska studenter förhåller sig 
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till patienter med psykisk ohälsa. Denna studie påvisade att mindre än hälften av dessa kände 

sig bekväma i bemötandet av psykiatriska patienter. Mindre än hälften av studenterna menade 

att psykiatriska diagnoser var berättigade att anses som sjukdomar, medan resterande inte höll 

med om detta eller var osäkra på vad de ansåg. Denna studie stärker att det förekommer 

stigmatisering inom vården vad gäller patienter med psykisk ohälsa. Ihalainen-Tamlander, 

Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominien & Välimäki (2016) har i en studie om sjuksköterskors 

stigmatiserande attityd gentemot patienter med psykisk ohälsa kommit fram till att ålder, 

fortbildning inom psykiatrisk vård samt personlig kontakt med människor med psykisk ohälsa 

var associerade med huruvida sjuksköterskan hade en stigmatiserande attityd gentemot 

psykiatriska patienter eller inte. Äldre sjuksköterskor var mindre rädda för dessa patienter än 

yngre sjuksköterskor. Specialiserade sjuksköterskor var inte heller lika rädda för dem som de 

andra sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som hade personlig kontakt med psykiskt sjuka 

tyckte mindre synd om patienterna de vårdade än de som inte hade denna typ av kontakt. 

Även denna studie påvisar att det förekommer stigmatisering hos de som arbetar inom den 

psykiatriska vården. 

  

Vårdandets och miljöns påverkan på känslan av trygghet   

Ett annat tema som författarna kom fram till i resultatet var huruvida patienterna kände sig 

trygga alternativt otrygga på psykiatriska vårdavdelningar vilket till stor del berodde på 

avdelningsmiljön och vårdandet. Det som fick patienterna att känna trygghet var om 

avdelningen var en lugn plats att vara på och om de fick möjlighet att vara ifred när de kände 

för det. Vissa patienter upplevde även trygghet i sällskap med andra patienter på avdelningen, 

då de kände samhörighet eftersom de var i samma situation. Det som gjorde att patienterna 

kände sig otrygga var om de blev lämnade ensamma av vårdpersonalen samt negativa 

upplevelser av vårdandet. Vidare kunde vissa patienter uppleva att de andra patienterna på 

avdelningen bidrog till att de kände sig otrygga, då dessa kunde vara våldsamma och 

aggressiva. Patienterna kände sig även otrygga om dörrarna på avdelningen inte hölls låsta 

och om det fanns föremål framme som de kunde skada sig själva med. Alltså var både själva 

vårdandet samt avdelningsmiljön starkt associerade med patienters upplevelser av trygghet 

och otrygghet. Resultaten om patienters upplevelser av trygghet och otrygghet stämmer 

överens med Stenhouse (2013) som bland annat beskriver att patienternas upplevelser av 

trygghet på psykiatrisk vårdavdelning var starkt bunden till deras uppfattning om 

sjuksköterskorna och de andra patienterna på avdelningen. Patienterna förväntade sig att 

sjuksköterskorna skulle bidra till en känsla trygghet så att de inte skulle behöva vara oroliga 
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över sitt självskadebeteende eller sin självmordsbenägenhet. Även Salamone et al. (2015) 

beskriver att patienterna hade höga förväntningar på sjuksköterskorna, på både deras 

kompetens och engagemang i vårdandet. Stenhouse (2013) skriver även att patienterna 

beskrev att de kände sig otrygga i andra patienters närhet då de var rädda att de skulle bli 

aggressiva samt att de kunde vara oberäkneliga. Phil Barkers tidvattenmodell utgår från att 

sjuksköterskan har en plikt att visa medkänsla och omsorg på samma gång som omvårdnaden 

och vägen mot återhämtning är en angelägenhet för både sjuksköterskan och patienten 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). De tidigare nämnda tio förpliktelserna ska förena 

sjuksköterskan och patienten och skapa möjligheter för patienten att förändra sitt liv. Detta 

pekar på hur viktigt det är att som sjuksköterska vara engagerad och visa omsorg i 

omvårdnaden av patienter med psykisk ohälsa. Detta eftersom patienternas uppfattning om 

hur sjuksköterskan agerar påverkar deras känsla av trygghet. Inom psykiatrisk vård kan det 

vara så att detta är särskilt viktigt då dessa patienter ofta har en högre sårbarhet än andra 

patienter.  

 

Betydelsen av delaktighet  

Författarna kom även fram till patienters upplevelser av vårdpersonalens förhållningssätt och 

att patienterna inte kände sig inkluderade och delaktiga i sin vård. Patienters delaktighet i 

vården hade stor betydelse för bland annat deras återhämtning av psykisk ohälsa och är därför 

viktig att diskutera. Vårdpersonalen behöver implementera detta i praxis för att bidra till en 

godare vård. Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte gett dem information och kunskap 

om deras psykiska tillstånd, vård samt behandling. Det kunde bero på att vårdpersonalen inte 

hade tillräckligt med motivation eller benägenhet att informera patienterna eller att de inte 

hade nog med kunskap. Det ledde till att de inte kunde hjälpa patienterna vidare att förstå 

deras hälsotillstånd och situation, vilket i sin tur bidrog till upplevelser av brist på delaktighet 

för patienterna. Phil Barker menar att det finns verktyg och resurser hos patienten som 

vårdpersonalen bör ta hänsyn till i vårdandet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Målet med 

alla vårdåtgärder är att patienterna ska kunna se sig som värderade personer samt att ta 

tillbaka sin identitet och sitt liv. Patienterna har alltså en inre drivkraft i viljan att vara 

delaktig och inkluderad i sin vård. Vårdpersonalen bör se patientens vilja som resurs för en 

bättre återhämtning. Delaktighet hos patienter inom psykiatrisk vård är högt aktat och det 

något är man strävar mot (Storm, Hausken & Mikkelsen, 2010). Patienter ska kunna vara 

delaktiga och påverka planeringen av sin vård och utveckling samt genomförandet av tjänster 

inom vården. För en förbättrad kvalitet av vården behöver sjukvårdspersonalen erhålla en 
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kunskapsbas, god attityd samt ett tydligt ledarskap. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen är 

medveten om sin attityd och sitt engagemang för patienters delaktighet i vården för att nå en 

personcentrerad vård. Vårdpersonalen behöver vara öppensinnade och villiga att inkludera 

patienterna i beslut och vårdplanering för att de ska uppleva känslor av värde.  

 

Självbestämmandets betydelse  

I resultatet framkom det även att patienterna upplevde brist på respekt från vårdpersonalen när 

det kom till självbestämmandet i deras vård. Självbestämmandets betydelse var viktig bland 

patienterna och diskuteras här eftersom att det vanligtvis sker att vårdpersonalen kör över 

patienterna. Patienterna upplevde att de blev berövade sin rätt till självbestämmande genom 

att vårdpersonalen tog kontroll över hur deras vård såg ut samt bestämde vem som skulle vara 

deras kontaktperson. Att få ha sitt eget rum och uppleva att få eget utrymme skänkte integritet 

till patienterna och detta var kopplat till deras självbestämmande. Att få bestämma själva vad 

de skulle göra med sin tid och att få utrymme till att vara ifred var uppskattat hos patienterna 

eftersom de då upplevde att vårdpersonalen respekterade dem. Enligt Barkers teori (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012) är det inte meningen att enbart sjuksköterskan ska bestämma hur 

omvårdnaden ska se ut, utan syftet är bland annat att värdera patientens egen röst och vilja. 

Detta ger självbestämmande hos patienten och det stödjer sjuksköterskan till att utföra en god 

omvårdnad. Självbestämmande hos patienter på psykiatriska avdelningar kan dock diskuteras; 

Människor har rätt till sin autonomi men det kan också uppstå situationer som leder till att 

vårdpersonalen måste ta kontrollen för att vara till räddning för patienten. Chiovitti (2011) 

beskriver att det kan uppstå etiska problem i sådana fall, på grund av att man inte vet i hur stor 

omfattning patienten kan bestämma över sina egna val samt vilka gränser som man behöver 

sätta för denne. Patienters förmåga att fatta beslut inom psykiatrisk vård är varierande 

beroende på deras hälsotillstånd. Det beskrivs som en utmaning att säkerställa patientens 

samtycke eftersom bedömningsförmågan kan vara sänkt. Detta är vanligt bland annat hos 

patienter med psykos. En utmaning inom den psykiatriska vården är problemet med 

sjuksköterskans nivå av kontroll i jämförelse med att ge patienterna utrymme för 

självbestämmande. 

   

Kliniska implikationer  

Sjuksköterskan är skyldig att visa medkänsla och omsorg för patienten samtidigt som 

omvårdnaden och vägen mot återhämtning är en angelägenhet för både sjuksköterskan och 
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patienten. Det är därför viktigt att samspelet mellan patienten och sjuksköterskan främjar 

patienten i dennes återhämtning från psykisk ohälsa. Patienten ska kunna känna sig trygg och 

jämbördig i relation till sjuksköterskan och även känna sig delaktig i vården.  

Denna studie kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor för hur 

patienterna känner och tänker samt vad de behöver för ett optimalt vårdande. Ett optimalt 

vårdande handlar enligt denna studie om flera olika komponenter. Författarna har kommit 

fram till att sjuksköterskans agerande har stor inverkan på patienters upplevelser av vården på 

psykiatriska vårdavdelningar. Sjuksköterskan bör vara ödmjuk och uppmärksam på patientens 

behov. Det visade sig att sjuksköterskan bör vara tillgänglig för samtal med patienten och 

uppvisa att det finns möjlighet till detta om patienten önskar. Detta skulle kunna åstadkommas 

genom att det ges möjlighet till workshops för sjuksköterskor på psykiatriska avdelningar som 

belyser vikten av kommunikation med patienten. Denna workshop kan innefatta träning inför 

samtal med patienter, samt undervisning om hur ett samtal kan hållas. Vidare kom författarna 

fram till att sjuksköterskorna bör ha god kunskap om de psykiatriska patienternas olika 

diagnoser. För att uppnå detta kan undervisning ske kontinuerligt på avdelningen för 

sjuksköterskorna om olika psykiatriska diagnoser samt hur dessa behandlas. Sjuksköterskan 

kommer på så sätt ha större möjlighet att vara till hjälp för patienten när det kommer till 

dennes hälsa genom att vara mer förberedd och bland annat kunna ge bättre svar på patientens 

frågor. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån resultatet i denna litteraturöversikt har ett intresse väckts för författarna om hur samtal 

mellan sjuksköterskan och patienten på psykiatriska vårdavdelningar påverkar patientens 

återhämtning. Vi har observerat att dessa samtal varit nödvändiga för patienterna. Det vore 

därför intressant med fortsatt forskning kring till exempel fenomenologisk samtalsmetodik 

och effekten av detta på psykiatriska patienter. Denna litteraturöversikt handlar generellt om 

patienter inom psykiatrisk vård. Författarna anser att forskning om patienter med olika 

specifika diagnoser och deras upplevelser på psykiatriska vårdavdelningar vore intressant för 

att få en bredare bild av patienters individuella upplevelser.  

  

10 Slutsats   

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av vården på psykiatriska 

vårdavdelningar. Författarna har för att komma fram till detta gått igenom tidigare forskning 
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om patienters upplevelser av detta. Resultatet visade att patienter med psykisk ohälsa 

generellt upplever lidande på psykiatriska vårdavdelningar. Dock hade vissa patienter positiva 

upplevelser av vårdandet. Det som resulterade i lidande var känslor av otrygghet på 

avdelningen, upplevelser av stigmatisering, respektlöshet samt att vårdpersonalen hade 

bristande kunskap om psykisk ohälsa. De positiva upplevelserna var främst goda bemötanden 

i den vårdande relationen vilket bidrog till känslor av trygghet.  

Litteraturöversikten påvisade att det hos sjukvårdspersonal förekommer okunskap och 

distansskapande gentemot patienter med psykisk ohälsa samt att detta påverkar patienternas 

upplevelser av vården. Med denna översikt vill författarna öka förståelsen för vikten av 

kunskap och engagemang hos sjukvårdspersonalen.  
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vilka till sist delades in i olika 

teman.   

Metod: Kvalitativ metod med 

fenomenografiskt 

tillvägagångssätt.   

Urval: Kriterierna var att 

deltagarna skulle ha en 

psykiatrisk diagnos samt vara 

utskrivna efter minst tre dagars 

vårdande på psykiatrisk 

vårdavdelning eller ha avslutat 

sin kontakt med öppenvården. 

20 vuxna patienter deltog i 

studien.  

Datainsamling: Intervjuer som 

utfördes av en av författarna 

som är psykiatrisjuksköterska.  

Analys: Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

verbatim. Analysen delades in i 

fyra steg i enighet med det 

fenomenografiska 

tillvägagångssättet. Resultaten i 

denna studie jämfördes sedan 

med en tidigare studie som 

ingår i samma projekt.  

  

  

 Resultatet visade att det var viktigt att 

patientens värdighet respekteras och att de 

kände sig säkra och delaktiga i vården. Detta 

var viktigt för patientens återhämtning från 

psykisk ohälsa. Vårdande miljön var också 

en viktig faktor. 
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Att få insikt i upplevelsen av 

att vara patient på en akut 

psykiatrisk avdelning  

 

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: Sjuksköterskorna 

rekommenderade potentiella 

deltagare till studien. 13 

deltagare (6 män och 7 

kvinnor) i åldrarna mellan 18–

65.  

Datainsamling: 

Ostrukturerade intervjuer för 

att låta patienterna strukturera 

sina berättelser på eget sätt. 

Intervjuerna var 2 och 6 veckor 

efter utskrivning från 

psykiatriska avdelningen.  

Analys: Data transkriberades 

och huvudteman från 

berättelserna skrevs ner och 

sammanfattades. Efter andra 

intervjuerna gjorde de en 

holistisk analys på all data 

utifrån Gee's teorier.  

 

Patienternas upplevelser var att 

sjuksköterskorna på den psykiatriska 

avdelningen var för upptagna, de var själva 

tvungna att leta upp sjuksköterskorna om de 

behövde hjälp, patienterna upplevde även att 

de behövde fylla ut tomrummet som fanns, 

det gjorde att patienterna fann stöd hos 

varandra.  

 

 

 


