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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det finns begränsat med studier som behandlar äldre personer med psykisk 

ohälsa i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. Psykisk ohälsa hos 

äldre personer är vanligt förekommande. Nationella samt internationella 

kartläggningar visar att äldre personer med psykisk ohälsa har erfarit 

negativa upplevelser i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och 

sjukvårdspersonal möter äldre personer med psykisk och fysisk 

samsjuklighet och de har en skyldighet att erbjuda god vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdspersonal påverkar mötet med 

äldre personer med psykisk ohälsa. 

   

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur äldre personer med 

psykisk ohälsa upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonal inom 

öppen- och slutenvård 

Metod: Litteratursökningar från januari 2005 till April 2018 samlades in från 

CINAHL Complete, PsycINFO och Nursing & Allied Health Database. 

Artiklar från Australien, Norge, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och 

USA inkluderades från databaserna. 

Resultat: Resultatet består av huvudtemat Vårdrelation med sex underteman:  

Psykosociala faktorer, Personlig relation, Motiverande samtal och 

praktiskt stöd, Misstro, Meningsskiljaktigheter samt Att inkluderas och att 

exkluderas. 

Diskussion: Äldre personer med psykisk ohälsa klargör positiva och negativa aspekter i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. Vänligt bemötande och en 

personlig relation där patienter tilläts vara delaktiga och samtala om sådant 

som de önskade ansågs positivt i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Negativa erfarenheter som framkom var patienternas 

upplevelse av misstro och stigmatisering från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Vidare resonemang synliggör att bemötandet hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen brister vilket även strider mot den filosofi 

som Hildegard Peplau förespråkar. Det framgår även att hälso- och 

sjukvårdspersonalens förhållningssätt skiljer sig åt beroende på i vilken 

vårdkontext som de är verksamma inom. Det talar för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen saknar adekvat kunskap inom ämnet och är i behov av 

utbildning för att kunna erbjuda god vård på lika villkor för alla. 

  

Nyckelord: Äldre, personal-patientrelationer, hälso- och sjukvård för äldre, psykiska 

störningar 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: There is paucity of research to assess the elderly people with mental 

disorders encounter with healthcare professionals´. National and 

international research elucidate that elderly people with mental disorders 

have had negative experiences in the encounter with healthcare 

professionals´. Healthcare professionals´ encounter elderly people with 

physical and psychological comorbidity and they are required to offer 

satisfactory care on equal terms for the entire population. Healthcare 

professionals impact the encounter with elderly people with mental illness. 

 

Aim: The aim of this literature review was to investigate elderly people with 

mental illness experiences of the encounter with healthcare professionals in 

an outpatient and an inpatient care setting 

Method: Literature searches from January 2005 to April 2018 was conducted using 

CINAHL Complete, PsycINFO and Nursing & Allied Health Database. 

Articles from Australia, Norway, Netherlands, Sweden, United Kingdom 

and USA were drawn from the databases. 

Results: The result consists of one main theme: Caring relationship and it 

represents six subtopics:  Psychosocial factors, Personal relationship, 

Motivating conversation and practical support, Distrust, Difference of 

opinion and Being included or being excluded. 

Discussion: Elderly people with mental illness acknowledge positive and negative 

aspects about the encounter with healthcare professionals. Friendly 

healthcare professionals who engaged in personal conversations with the 

patients were considered positive. Negative aspects that emerged were 

patients' experiences of distrust and stigma. Further argumentations 

elucidate that healthcare professionals fail to uphold a good standard of the 

care provided which also contradicts the framework that Hildegard Peplau 

is advocating. The healthcare professionals approach appear to differ 

depending on the care setting that they are working in. It indicates that 

healthcare professionals lack adequate awareness and need education to 

offer quality care on the same terms for all people. 

  

Keywords: Elderly, professional-patient relations, health services for the aged, mental 

disorders 
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Inledning 

En av oss författare arbetar som undersköterska inom akutsjukvård och den andra av oss har 

tidigare arbetat inom äldreomsorgen, varpå vi lagt märke till att de äldres psykiska ohälsa 

sällan uppmärksammas. Vi har därför haft som intresse att undersöka detta vidare för att få en 

fördjupad förståelse för hur äldre patienter med psykisk ohälsa upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskor behöver ha ett genomtänkt förhållningssätt till patienter i 

varierande åldrar och psykiskt hälsotillstånd oavsett arbetsplats. En inblick i hur äldre 

personer med psykisk ohälsa erfar mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen kan därav ha 

klinisk relevans för sjuksköterskeprofessionen. 

 

Bakgrund 

 

Psykisk ohälsa och diagnosklassificering 

De bakomliggande orsakerna till psykisk ohälsa är en blandning av biologiska, psykiska och 

sociala faktorer (Skärsäter, 2014). Människan har en inre känslighet och reagerar på yttre 

påverkan vilket kan ge upphov till stress och olika symtom som oro, sömnsvårigheter och 

ångest. Brist på kontroll över sin livssituation kan trigga igång en persons inre känslighet.  

Yttre påverkan kan avse ekonomiska svårigheter, otillräckligt socialt stöd och begränsad 

möjlighet till avkoppling vilket ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa avser ohälsa under kortare perioder i en persons liv men det kan även röra 

sig om livslång funktionsbegränsning med eller utan diagnosklassificering (Allgulander, 

2014). Det finns ingen tydlig förklaring till de namn som psykiska sjukdomar har och vissa av 

dem kallas för syndrom och beteendestörning. De psykiska sjukdomarna fastställs med en 

diagnos och man använder klassifikationsskalorna ICD-10 eller DSM-5 för att avgöra om en 

person uppfyller kriterierna för en diagnos. ICD-10 är Världshälsoorganisationen WHO:s 

klassifikation för psykiska sjukdomar och beteendestörningar och den har bearbetats sedan 

1960-talet i syfte att förbättra psykiatrisk diagnostik (Sartorius, u.å.). Internationella 

kontakter, flera internationella samarbetsstudier och tillgänglighet till nya behandlingar har 

bidragit till att den psykiatriska diagnostiken har förbättrats vilket inbegriper de 

diagnoskriterier och bedömningsskalor som ICD-10 bygger på. De största traditionerna och 

skolorna inom psykiatrin har varit delaktiga i framtagandet vilket ger ICD-10 sin 

internationella karaktär. Klassifikationen och dess riktlinjer har producerats och testats i 
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många länder med förhoppningar att skapa enhetliga översättningar som är enkla och logiska i 

sin struktur oavsett om materialet är på engelska eller på andra språk. 

 Den amerikanska psykiaterföreningen (APA) har deltagit i utvecklingsarbetet av ICD-10 

och har även skapat DSM-III som numera kallas DSM-5 (Allgulander 2014; Sartorius, u.å.). 

Klassifikationen är framtagen av experter inom psykiatrin som enats om de iakttagbara 

yttringar av psykisk ohälsa som har påvisats med stöd av vetenskaplig litteratur (Allgulander, 

2014). DSM-III var etablerat redan under 1970-talet som ett multiaxialt diagnossystem vilket 

innebär att det beaktar flera områden rörande patienten. Den tar hänsyn till symtom och 

beteende, provtagning, uteslutande av andra diagnoser, uppföljning samt kartläggning av 

psykisk ohälsa inom familjen. Diagnosklassificeringen kan inte redogöra för orsakerna till den 

psykiska ohälsan vilket beror på att det inte finns någon fullständig förklaring som stärker 

orsakssambanden. I dagsläget är det inte möjligt att konstatera symtom och förändringar av 

beteendet vid psykisk ohälsa på ett fullt så tillfredställande vis som vid somatisk sjukdom. 

Den senaste versionen av DSM-III döptes om till DSM-5 år 2013 (Allgulander, 2014). Det 

är den mest övergripande klassifikationen inom psykiatrisk diagnostik. DSM-5 klargör 

betydelsen av kön, könsroller och etnicitet för symtombilden. Det framgår även att 

diagnosernas giltighet är beroende av patientens förmåga att ha relationer, sysselsättning samt 

livskvalitet. Depression, substanssyndrom och psykos är några av de vanligaste diagnoserna. 

Diagnoser bygger på tydliga kriterier med symtom och avvikelser. För att kunna fastställa en 

diagnos används strukturerade intervjuformulär där patienten får svara på frågor. Till följd av 

att vissa diagnoser har liknande symtom och att patienter ofta uppvisar symtom som kan 

stämma in på flera diagnoser kan det vara svårt att fastställa. Det förekommer även att 

patienter uppfyller kraven för flera diagnoser samtidigt vilket benämns samsjuklighet. 

Depression finns i olika varianter och gemensamt benämns de förstämningssyndrom 

(Allgulander, 2014). Det har visat sig att vissa gener och svåra uppväxtförhållanden ökar 

risken för att insjukna i förstämningssyndrom. Egentlig depression innebär att den som 

insjuknat har haft ett genomgående nedstämt känsloläge och minskat intresse för 

omgivningen som märkbart påverkat personens vardag under minst två veckor. Patienten 

uppfyller minst tre av symtomen viktförändring, sömnsvårigheter, aggressivitet eller 

återhållsamhet, trötthetskänsla, värdelöshetskänsla, minskad koncentrationsförmåga eller 

dödstankar. Dystymi som även kallas varaktig depression innebär att personen har haft 

övervägande nedstämt känsloläge under minst två års tid. Vanliga symtom är 

sömnsvårigheter, aptitförändringar och avsaknad av energi men de är vanligen av lindrigare 

karaktär än vid egentlig depression.  
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Psykoser kan förekomma vid flera psykiatriska tillstånd och uppkomma av olika orsaker 

(Allgulander, 2014). En psykos kan bero på schizofreni, abstinens, svårt 

förstämningssyndrom men även förekomma vid demens, aids, sömnbrist och isolering. Det 

som kännetecknar en psykos är att den drabbade har märkbart störd verklighetsuppfattning 

som inte stämmer överens med omgivningens samt att personen brister i sjukdomsinsikt. De 

vanligaste symtomen som förknippas med en psykos är vanföreställningar och hallucinationer 

vilket kallas positiva symtom då de är en förstärkning eller en förvrängning av normala 

funktioner. Så kallade negativa symtom kan också förekomma vid en psykos vilket innebär 

förminskning eller förlorade funktioner så som bristande tankeaktivitet och tal eller hämmade 

känslor. Det som särskiljer en psykos vid syndromet schizofreni är dess varaktighet. 

Schizofreni kan diagnostiseras först när psykosen har pågått i minst sex månader och ett visst 

antal symtom har uppnåtts som kraftigt begränsar den drabbade personen i sitt dagliga liv.    

  Substanssyndrom innebär att en person fortsätter att bruka en substans trots att substansen 

begränsar personen i flera avseenden (Allgulander, 2014). Substanser som vanligen 

förknippas med substanssyndrom är alkohol, narkotika, koffein, nikotin och spel. Personen 

kan utveckla ett sådant begär efter substansen så att hen försummar sin hälsa och sitt dagliga 

leverne. Tillståndet leder ofta till att personen behöver öka sin konsumtion av substansen för 

att uppnå en tillfredställande effekt. Det skapas ett "sug" som gör att personen upplever att 

hen måste ha tillgång till substansen. Om personen inte har tillgång till substansen så 

förekommer så kallade utsättningssymtom. Utsättningssymtomen kan vara oro, svettningar, 

darrningar, feber, diarré och kräkningar. Dessa varierar beroende på vilken substans det avser. 

Tolerans innebär att personen kan bruka stora mängder av substansen. Personen kan utveckla 

en sådan tolerans att en annan person skulle kunna dö om hen intog en likvärdig mängd. 

Substansbruket får en tvångsmässig karaktär och personen kan utsätta sig för situationer som 

är riskfyllda trots att personen är medveten om de potentiella riskföljderna av sitt beteende. 

  Psykisk ohälsa påverkar den som är drabbad och dem i dess närhet men får även 

konsekvenser för samhället i stort (Allgulander, 2014).  Det finns även koppling mellan 

psykisk ohälsa och kroppslig samsjuklighet samt riskfyllda beteenden som substansbruk. Det 

innebär omfattande kostnader för samhället i och med de utredningar och behandlingar som 

den psykiska ohälsan ger upphov till. 

 

Samsjuklighet  

Fysisk och psykisk hälsa står i relation till varandra och till följd av komplexa symtom kan det 

vara svårt att klargöra vad som tillhör respektive sjukdomsbild (Skärsäter, 2014). En person 
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med kronisk smärta kan ha symtom till följd av somatisk sjukdom men det skulle även kunna 

vara psykiska symtom som yttrar sig likt somatisk smärta. Det kan även vara så att fysisk 

ohälsa bidrar till psykisk ohälsa likväl som psykisk ohälsa kan medföra fysiska symtom. 

Patienter med fysisk och psykisk samsjuklighet förekommer både i öppen- och slutenvård. 

Öppenvård avser hälso- och sjukvård där patientens tillstånd stödjer att den erhållna 

vårdinsatsen beräknas vara avslutad inom en kort tid vilket avser ett mindre antal timmar 

(Socialstyrelsen, u.å). I de fall som patientens tillstånd kräver ytterligare resurser tillämpas 

slutenvård. Det innebär att hälso-och sjukvården förväntas pågå under en längre tid och 

hemsjukvård anses inte tillräckligt. Socialstyrelsen (2017) rapporterar att upp till 70 procent 

av personer med depression behandlas inom en öppenvårdskontext i form av primärvård 

medan 20 procent remitteras vidare till psykiatrin. Det finns även studier som visar att 

psykiatriska besvär i form av depression är vanligt förekommande i primärvården (Nordström 

& Bodlund, 2008; Vuorilehto, Melartin & Isometsä 2004).  

  En studie av Fu et al. (2018) visade att vuxna personer med gikt löper en större risk att 

drabbas av psykisk ohälsa likväl som att den patientgruppen led av depression i större 

utsträckning. En annan studie av Balban et al. (2017) visade att samsjuklighet i form av 

depression hos vuxna personer som genomgår hemodialys var betydligt högre än hos 

jämförelsegruppen. Fortsättningsvis visar en studie att vuxna personer med depressiva 

symtom har en längre rehabiliteringstid efter kirurgiskt ingrepp än personer utan depressiva 

symtom (Metha et al., 2018). Socialstyrelsen (2013a) bekräftar det och menar på att somatisk 

och psykisk samsjuklighet bland äldre är hög. Ytterligare studier visar att somatisk och 

psykisk sjukdom förekommer frekvent bland äldre personer (Annunziato et al., 2015; Garrido 

et al., 2017; Trivedi et al., 2015). Vidare kan samsjukligheten innebära att det föreligger ett 

substansmissbruk i självmedicineringssyfte, alltså att en person som lider av exempelvis 

ångest och depression har ett samtidigt substansmissbruk av alkohol och narkotika (Skärsäter, 

2014). Tidigare studier har visat på att substansmissbruk är mer förekommande hos personer 

med psykiatriska diagnoser (Hodgson et al., 2016; Liao et al., 2017).  

 

Äldre och psykisk ohälsa 

Medellivslängden ökar successivt och den varierar beroende på vilket land personen bor i 

(Dehlin & Rundgren, 2014). Detta föranleder tvetydiga definitioner kring vad som avser 

"äldre". Nilsson (2004) hävdar att äldre definieras som 65 år och uppåt, men menar på att 

gränsen är problematisk då "äldre" kan definieras olika. Med ökad ålder sker fysiologiska 

förändringar som tydliggör sambandet med uppkomst av depression (Skärsäter, 2014). 
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Ytterligare bidragande faktorer kan vara förändringar i livssituationen. Det kan avse att gå i 

pension och därigenom förlust av en del i sin identitet samt minskad social samvaro. Det kan 

även vara förlust av personer i den äldres närhet.  

  Socialstyrelsen (2013a) rapporterar att andelen personer över 65 år med depression befaras 

vara 11–15 procent. Ytterligare studier genomförda i Sverige visar på liknande resultat där 

prevalensen av depression bland äldre varit mellan 5–9,1 procent (Momeni, Wettergren, 

Tessma, Maddah & Emami, 2011; Midlöv, Andersson, Östergren & Mölstad, 2014). En 

annan studie från Sydafrika hävdar att depression förekommer i upp till 40 procent bland 

äldre (Padayachey, Ramlall & Chipps, 2017). I en studie från Grekland skriven av Babatsikou 

et al. (2017) förekom depressiva symtom hos 84 procent av de äldre. Enligt World Health 

Organization (WHO, 2015) uppvisar äldre personer ofta depressiva symtom men uppfyller 

inte kriterierna för diagnosen depression i lika hög utsträckning som yngre personer.  

  Uppskattningsvis lider cirka 5–10 procent inom den äldre befolkningen av 

ångestsjukdomar (Socialstyrelsen, 2013a). Samtidigt så förväntas personer i åldern 65 år och 

uppåt att stiga i antal och därav förväntas ett ökat behov av psykiatrisk vård i Sverige. 

Rapporten visar att äldre inte erhåller adekvat sjukvård för psykiska besvär. Det förekommer 

brister avseende diagnostik och behandling av psykiska sjukdomar bland äldre i Sverige. 

Detta kan ha att göra med att äldre personer vanligen inte uppvisar typiska symtom som 

minskad livslust och nedstämdhet (Skärsäter, 2014). Äldre personer ger ofta uttryck för 

kroppsliga symtom som smärta, huvudvärk och yrsel vilket lätt kan misstänkas bero på 

någonting annat. Personer över 65 år som vårdas för psykisk ohälsa inom öppen- eller 

slutenpsykiatrin är lägst bland olika ålderskategorier trots att andelen personer över 65 år med 

psykisk ohälsa anses vara hög (Socialstyrelsen, 2013a). Socialstyrelsen (2012) konstaterar 

även att användandet av psykofarmaka är 4–10 gånger högre bland personer över 65 år vid 

jämförelse med övriga åldersgrupper. Andelen avlidna i suicid är högst bland män i 

ålderskategorin 80–84 år (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens roll  

Enligt Socialstyrelsen (u.å.) avser en patient ”en person som erhåller eller är registrerad för att 

erhålla hälso- och sjukvård”. Hälso- och sjukvårdspersonal definieras som ”person eller 

personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård”. Socialstyrelsen (2013a) rapporterar att det 

föreligger en kunskapsbrist i Sverige hos hälso- och sjukvårdspersonalen avseende upptäckt, 

behandling och bemötande av äldre personer med psykisk ohälsa. Studier från andra länder 

(Sudan och Australien) visar på liknande resultat där kunskapsbrist och negativa attityder 
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bland hälso- och sjukvårdspersonalen lyfts fram som orsaker (Ali & Agyapong, 2016; 

McCabe, Davison, Mellor & George, 2009). Socialstyrelsen (2013b) betonar i sin rapport av 

att hälso- och sjukvårdspersonalen ska inneha adekvat kompetens inom den psykiatriska 

vården. Bemötandet lyfts fram som särskilt viktigt i mötet med patienten för att främja 

patientens lärande och delaktighet. Sjuksköterskor ska utföra insatser som gynnar sårbara 

människors hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor ska också föregå med 

gott exempel genom att visa respekt, lyhördhet, pålitlighet och empati.  

  I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), kap. 3, 1 § framkommer att ''Målet med 

hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet...''. Vården ska också enligt HSL (SFS, 2017:30), kap 5, 1 § ’’Främja goda 

kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen…’’. Således betonas 

vårdrelationen som centralt enligt lag. I enlighet med HSL beskrivs också vårdrelationen av 

Snellman (2009) som ett bärande begrepp i vårdandet. Vårdrelationen är betydelsefull för 

patienterna genom att få bekräftelse och tröst från vårdpersonalen. En god vårdrelation kan 

resultera i positiva utfall för patienten, likväl som en sämre vårdrelation kan resultera i ett 

ökat patientlidande. Dahlberg och Segesten (2010) understryker vikten av att som vårdare 

vara följsam i bemötandet genom att lyssna in patientens berättelse och bejaka dennes 

livsvärld i syfte att främja hälsa och vårdande. Det förutsätter att vårdpersonalen utforskar vad 

varje enskild patient definierar som välbefinnande. 

  WHO (2015) rapporterar att äldre personer i allmänhet har erfarit dåligt bemötande från 

hälso- och sjukvårdspersonal. Kartläggningen över äldre personers upplevelse av hälso- och 

sjukvårdspersonalen tydliggör nuvarande brister och utmaningar i syfte att förbättra 

sjukvården för äldre personer. I låg- och medelinkomstländer är den största barriären för äldre 

personer kostnaden för sjukvårdsbesök samt transporten till och från dessa besök. I 

höginkomstländer har det istället visat sig vara de äldres upplevelse av hälso- och 

sjukvårdspersonalen som är det mest framträdande problemet. Det framgår även att de äldre 

har uppfattningen att de inte är tillräckligt sjuka för att ta kontakt med hälso- och sjukvården. 

En del äldre personer med psykisk ohälsa undviker att ta kontakt med hälso- och sjukvården 

till följd av stigmatisering från samhället (Clement et al., 2015; Rimli, Tilse & Wilson, 2017). 

Stigmatisering av psykisk ohälsa innefattar negativa attityder, felaktiga påståenden och 

stereotyper om personer med psykisk ohälsa (Corrigan & O’Shaughnessy, 2007).  
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Problemformulering 

Att drabbas av psykisk ohälsa kan påverka många aspekter negativt i en persons liv och det är 

vanligt förekommande att dessa personer även har somatisk sjukdom. Dessa personer har 

sannolikt upprepade kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal. Andelen äldre personer med 

psykisk ohälsa är hög och rapporter har visat att dessa inte erhåller adekvat hälso- och 

sjukvård.  Ytterligare studier hävdar att hälso- och sjukvårdspersonalen saknar adekvat 

kunskap för att på bästa sätt tillmötesgå denna patientgrupp. Hälso- och sjukvårdspersonalen 

behöver ha rätt kompetens för att behandla äldre personer med psykisk ohälsa, varför de 

innehar en viktig roll i mötet med patienten. Ett gott bemötande och en god vårdrelation kan 

främja vården för äldre personer med psykisk ohälsa. Således är det relevant att studera hur 

äldre personer med psykisk ohälsa upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur äldre personer med psykisk ohälsa upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal inom öppen- och slutenvård.  

 

Teoretisk utgångspunkt  

Begreppet omvårdnad diskuteras för att skapa förståelse för dess innebörd (Peplau, 1991). 

Hildegard Peplau menar att sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad kan liknas vid en 

symbol. Symboliken som begreppet omvårdnad står för är betydelsefull för sjuksköterskor att 

diskutera. Det kan skapa en djupare förståelse över den egna synen på omvårdnad och vad det 

innebär att utföra omvårdnadshandlingar. 

   Hildegard Peplaus teori om interpersonella relationer har använts för att belysa delar av 

diskussionen i detta arbete. Peplau lyfter fram sjuksköterskans personlighet som ett viktigt 

redskap i arbetet med patienter (Forchuk et al., 1995; Peplau, 1991). Sjuksköterskans 

personliga egenskaper kan inverka positivt under omvårdnadshandlingar som utförs 

tillsammans med patienten. Sjuksköterskan följer patienten genom dennes sjukdomsprocess 

och skapar sig förståelse för patienten. Denna förståelse utmynnar i en djupare kunskap som 

sjuksköterskan kan tillämpa i syfte att hjälpa patienten att hantera sin situation. Således 

mognar sjuksköterskan och patienten tillsammans. Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten beskrivs som centralt i omvårdnaden och delas in i fyra faser. Dessa är 
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orienteringsfasen, identifieringsfasen, nyttjandefasen samt upplösningsfasen.  I 

orienteringsfasen lär de känna varandra och bygger upp en tillit. I Identifieringsfasen påvisas 

patientens omvårdnadsbehov följt av nyttjandefasen där patienten tar hjälp av sjuksköterskan 

för att nå sina mål. I upplösningsfasen mognar patienten som person och blir oberoende från 

sjuksköterskan. Faserna genomsyras av en konstant interaktion mellan sjuksköterskan och 

patienten. Peplaus omvårdnadsteori betonar vikten av en god relation mellan sjuksköterska 

och patient och knyter an till psykisk omvårdnad med genomgående exempel som 

understryker detta.   

 

Metod 

Den valda metoden är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt förmedlar en översiktlig bild 

över kunskapsläget inom ett särskilt omvårdnadsrelaterat område eller problem (Friberg, 

2017a). Man söker efter redan befintlig forskning inom ett specifikt område eller problem 

som rör sjuksköterskans kompetensområde för att klargöra vad som framkommit i 

forskningsväg. Även om det är resultaten i studierna som man använder sig av så beaktar man 

dem i sin helhet för att få en helhetsförståelse över dess relevans och trovärdighet. 

 

Urval  

 

Inklusionskriterier  

Mestadels kvalitativa vetenskapliga artiklar är inkluderade då dessa enligt Segesten (2017) 

syftar till att utöka förståelsen för en persons livssituation. De artiklar som inkluderades var 

skrivna på engelska, som tidigast publicerade år 2005 och peer-reviewed vilket enligt 

Östlundh (2017) säkerställer att den är tagen ur en vetenskaplig tidsskrift. På grund av ett 

begränsat antal studier som svarade till syftet samt att åldersgränsen för äldre är tvetydig, 

ansågs det motiverat av författarna att inkludera personer från 55 år och uppåt. Författarna 

valde att inkludera artiklar ifrån Australien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige 

och USA i resultatet. Barber et al. (2017) hävdar att dessa länders sjukvårdsystem är av 

likvärdig standard.  

 

Exklusionskriterier  

Artiklar som fokuserar på personer med demenssjukdom exkluderades då demenssjukdomar 

är ett brett spektrum för sig. Artiklar som inte belyste patientens perspektiv exkluderades.  
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Datainsamling 

Sökningar gjordes i databaserna CINALH complete, Nursing & Allied Health database samt 

PsycInfo som enligt Östlundh (2017) innehåller artiklar inom omvårdnadsvetenskap. Det 

gjordes ämnesordssökningar i form av boolesk söklogik, vilket syftar till att visa på hur 

sökorden ska kombineras. Ämnesorden bestod delvis av aged och mental disorders 

kombinerat med fritextsökning med ordet experience och dess synonymer då dessa ej fanns 

som ämnesord. Författarna provade olika kombinationer av ämnesord vid de olika 

databassökningarna i syfte att finna så många relevanta artiklar som möjligt, se Bilaga 1. Ett 

sökresultat med max 300 resultat ansåg författarna vara rimligt i syfte att enkelt kunna 

bearbeta artiklarna. En begräsning av årtal från år 2005 ansågs motiverat då det inom det 

valda ämnesområdet fanns begränsat med studier som svarade an mot studiens syfte.  

  Författarna genomförde litteratursökningarna separat. I det första skedet lästes titeln och 

eventuellt abstract för att hitta potentiella artiklar vars resultat som motsvarade författarnas 

syfte. De som svarade an till syftet laddades ned och lästes igenom varpå författarna 

gemensamt diskuterade studien och en kritisk granskning av studierna gjordes i linje med 

inklusionskriterier och exklusionskriterier i enlighet med Friberg (2017b). Artiklarna 

granskades i enlighet med granskningsmallen från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering i syfte att utvärdera artiklarnas kvalitet (Bilaga 3; SBU, 2014). Åtta artiklar var av 

medelhög kvalitet. Två artiklar var av hög kvalitet.  

  Sökningen dokumenterades noga i sökmatris 1 (Bilaga 1), varpå inkluderade artiklar 

registrerades i matris över urval av artiklar till resultatet (Bilaga 2). Författarna valde även att 

göra en manuell sökning i DiVa och inkluderade en artikel till resultatet skriven av Wittink, 

Barg & Gallo (2006). Den hämtades ur en tidigare publicerad litteraturöversikt skriven av 

Holm och Olsson (2017). Det ansågs motiverat då databassökningarna inte genererade fler 

artiklar som svarade an mot syftet.  

 

Analys 

Artiklarna analyserades enligt Friberg (2017c). De lästes igenom upprepade gånger med 

koncentration på artiklarnas resultat. Därefter sammanställdes de olika studiernas resultat 

schematiskt i sökmatris 2 (Bilaga 2). Vid analysen användes färgkodning för att dela upp 

materialet i mindre meningsbärande delar (Skott, 2017). Sedan jämfördes artiklarnas 

skillnader och likheter och de relaterades därefter till varandra. De artiklar vars resultat hade 

likheter fördes över till nya huvudteman som representerade de mest framträdande ur de 
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ursprungliga artiklarnas resultat. Därefter formulerades innehållet i de nya huvudteman som 

tolkats utifrån artiklarna.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Etisk reflektion sker genom hela arbetsprocessen under vetenskapligt arbete för att värna om 

människors grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2017).  Författarna har tagit 

avstånd från fabricering av data, plagiat och har öppet redovisat metoder och resultat som 

både stöder och inte stöder författarnas förförståelse (Forsberg & Wengström, 2015; 

Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskaplig granskning (peer-reviewed) innebär att en artikel har 

genomgått individuella granskningar av tidningens redaktör och ytterligare 2-3 personer 

(referee) (Kjellström, 2017). Syftet är till stor del att säkerställa artikelns lämplighet vad 

gäller dess innehåll, om den är relevant för målgruppen som tidningen vill nå ut till samt för 

att se över om artikeln bidrar med ökad kunskap inom ämnet. Författarna till den här 

litteraturöversikten har valt att enbart inkludera artiklar som genomgått vetenskaplig 

granskning då processen som det medför ökar chanserna för att artiklarna är av god kvalitet. 

   Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 1 §) syftar till 

att skydda individen och värna om människovärdet i samband med forskning som utförs med 

människor. I Sverige är etikprövning ett krav för berättigande att bedriva sådan forskning. Det 

framgår att lagen om etikprövning bland annat ska omfattas i de fall då forskning behandlar 

personuppgifter samt om forskningen kan påverka personer fysiskt eller psykiskt. Det framgår 

i nio av de tio artiklar som inkluderats i den här litteraturöversiktens resultat att etisk prövning 

förekommit. Det stärker att författarna till dessa artiklar har tagit hänsyn till den etiska 

aspekten som berör forskning med människor. Den artikel som det inte framgår någonting om 

etiskt godkännande diskuteras vidare i resultatdiskussionen.  

Det kan vara ett krav att uppgifter anonymiseras för att en etikprövningsnämnd ska ge artiklar 

sitt godkännande (Vetenskapsrådet, 2017). Då tas personuppgifter bort så att det inte går att 

relatera individer till de svar eller prover som förekommer i en studie. Författarna till 

litteraturstudien har försökt avgöra hur detta har behandlats i de artiklar som finns med i 

litteraturöversiktens resultat. Det visade sig att det har använts figurerade namn på deltagarna 

som oftast relaterats till en åldersiffra. Det antyder att det funnits en medvetenhet kring att 

avpersonifiera de deltagare som medverkat i dessa studier för att skydda deras integritet. 
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Resultat 

Nedan redovisas sammanställningen från resultatets tio artiklar. Analysen av de tio artiklarna 

presenteras utifrån ett tema som förtydligar äldre personer med psykisk ohälsa i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonalen inom öppen- och slutenvård: Huvudtemat Vårdrelation med 

sex tillhörande underteman Psykosociala faktorer, Personlig relation, Motiverande samtal 

och praktiskt stöd, Misstro, Meningsskiljaktigheter samt Att inkluderas och att exkluderas. 

Begreppet ”hälso- och sjukvårdspersonal” används när patienterna talar om hälso- och 

sjukvårdspersonal i största allmänhet. Det innefattar både läkare och sjuksköterskor. I de fall 

då begreppet ”läkare” eller ”sjuksköterska” används har det varit tydligt uttryckt att det är ett 

möte mellan patienterna och den specifika yrkeskategorin. 

 

Vårdrelation 

Huvudtemat vårdrelation relaterar till olika delar av relationen mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Tillhörande underteman kan i sin helhet och i samspel med varandra 

påverka vårdrelationen mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

  

Psykosociala faktorer 

Psykosociala faktorer har en inverkan på hur patienter upplever mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Depla, De Graaf & Heeren, 2006; McCormack & Skatvedt, 2017; Pollit 

& O'Connor, 2008; Yorston & Taylor, 2009). Personaltätheten påverkade patientens 

känslotillstånd och möjligheter till att utföra önskade aktiviteter (Depla et al., 2006; Pollit & 

O’Connor, 2008; Yorston & Taylor, 2009). Det förekom att patienterna inte kunde engagera 

sig i aktiviteter som de önskade till följd av brist på personal. En del patienter upplevde 

sjuksköterskans närvaro som positiv och menade att känslan av trygghet i miljön ökade när 

sjuksköterskan fanns närvarande. Patienterna visade förståelse för att sjuksköterskor hade 

flera patienter under sitt ansvar. De uppskattade att sjuksköterskor visade sig tillgängliga trots 

att de vårdade flera tidskrävande patienter samtidigt. Genom psykiatrisjuksköterskans närvaro 

upplevde patienterna en positiv inverkan på deras livskvalitet. Personer med psykotisk 

sjukdom hävdade att de blev mindre agiterade i psykiatrisjuksköterskans närvaro. De personer 

som ej hade en psykotisk sjukdom påpekade istället att personlig frihet ansågs viktigare och 

närvaron av psykiatrisjuksköterskan var inte av lika stor betydelse. I McCormack och 

Skatvedt (2017) uttryckte flertalet patienter att de var kritiska till hälso- och 
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sjukvårdssystemet och dess uppbyggnad varpå de hävdade att det i sin tur hade en negativ 

inverkan på vårdrelationen med sjuksköterskan. 

 

 

Personlig relation  

En personlig relation har en positiv inverkan på patienten i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Burroughs et al., 2006; Holm, Lyberg, Lassenius, Severinsson & 

Berggren, 2013; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Pollit & O’Connor, 2008; Schroeder, 2012; 

Wittink, Barg & Gallo, 2006; Yorston & Taylor, 2009). Det visade sig att en vänskaplig 

relation till hälso- och sjukvårdspersonal som präglades av god kännedom om dem var av 

betydelse. Sjuksköterskorna hade en viktig roll i mötet med patienterna då de upplevdes som 

glada, kärleksfulla och empatiska vilket gav upphov till en förbättrad återhämtning för 

patienterna. Genom fortsatt frekvent kontakt med sjuksköterskorna upplevdes relationen som 

betydelsefull. Flera upplevde att det var positivt när läkare pratade med dem likt en vän och 

visade intresse för deras liv och familj. Det fick dem att känna sig sedda som person samt att 

läkaren var vänlig och tog dem på allvar (Burroughs et al., 2006; Holm et al., 2013; Leutwyler 

& Wallhagen, 2010; Schroeder, 2012). Genom att hälso- och sjukvårdspersonalen regelbundet 

avsatte tid och lät personen själv få styra samtalsämnen med fokus på ens egna tankar och 

känslor så upplevdes personalen som engagerade varpå tilliten till personalen ökade 

(Burroughs et al., 2006; Leutwyler & Wallhagen, 2010).  

 

Motiverande samtal och praktiskt stöd 

Att erhålla motiverande samtal och praktiskt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen var av 

betydelse för patienterna (Schroeder, 2012; Holm et al., 2013; Leutwyler & Wallhagen, 

2010). Genom motiverande samtal från hälso- och sjukvårdspersonal upplevde patienterna att 

de fick hjälp i att uppnå sina personliga mål, således förmedlade det en känsla av 

självförtroende, engagemang och medverkan (Holm et al., 2013; Schroeder, 2012). Detta 

föranledde även att de upplevde ett ökat hopp. Det kunde handla om att uppmuntras att 

försöka göra sitt bästa, närvara i skolan och att få stöttning i sitt vardagliga liv. Det var 

särskilt viktigt vid stressiga situationer i patienternas liv att erhålla stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Patienter upplevde ökad tillit och omtanke från sjuksköterskorna när de 

erhöll stöd i praktiska moment och handlingar (Leutwyler & Wallhagen, 2010). En patient 

sade att relationen till sjuksköterskan var god då denne undervisat honom i hur han skulle 

vårda sin stomi. En annan patient beskrev att sjuksköterskans stöd gjorde honom motiverad 
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att genomgå sin medicinska behandling.  

 

Misstro  

Misstro för hälso- och sjukvårdspersonalen förekom (Burroughs et al., 2006; Holm et al., 

2013; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Martinsson, Fagerberg, Lindholm & Wiklund-Gustin, 

2012; McCormack & Skatvedt, 2017; Schroeder, 2012; Wittink et al., 2006). Denna misstro 

uttrycktes i form av att patienterna inte kunde tala öppet om sin psykiska ohälsa med hälso- 

och sjukvårdspersonalen (Holm et al., 2013; Wittink et al., 2006; Martinsson et al., 2012; 

McCormack & Skatvedt, 2017; Burroughs et al., 2006). De upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen troligtvis inte skulle förstå och kände att de inte blev lyssnade på 

eftersom de uppfattades som upptagna (Burroughs et al., 2006; Martinsson et al., 2017;  

Schroeder, 2012; Wittink et al., 2006). 

  Det upplevdes som att hälso- och sjukvårdspersonalen talade nedlåtande med patienterna 

vilket fick dem att tappa hoppet, ibland uppträdde sjuksköterskorna argsint och stressat vilket 

föranledde en minskad tillit till dem (Leutwyler & Wallhagen, 2010; Schroeder, 2012). 

Personalen inom hälso- och sjukvården som bemötte patienterna illa uppfattades som 

känslokalla och osympatiska, vilket gav upphov till att patienterna upplevde att deras 

personliga mognad hindrades. De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen använde sin 

makt på ett felaktigt och tvångsmässigt sätt. Därav begränsades patienterna till sin sjukdom 

till följd av att de ständigt blev påminda om den. Patienterna i Leutwyler och Wallhagen 

(2010) uttrycker att de upplevde en stigmatisering från hälso- och sjukvårdspersonalen vilket 

förorsakade en låg självkänsla hos personerna samt lågt förtroende för personalen som tog tid 

att bygga upp. I Schroeder (2012) upplevde patienterna att det var svårt att få rätt vård, de 

gjorde frekventa sjukvårdsbesök och träffade olika läkare vilket uppfattades som negativt. 

Patienterna var rädda att komma nära läkaren i rädsla av att relationen snart skulle ta slut.  

 

Meningsskiljaktigheter  

Det råder meningsskiljaktigheter mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patientens 

uppfattningar (Holm et al., 2013; Martinsson et al., 2012; McCormack & Skatvedt, 2017; 

Wittink et al., 2006). En del patienter kände sig missförstådda och upplevde att deras behov 

inte uppmärksammades tillräckligt. De kände att läkaren fokuserade för mycket på den 

medicinska aspekten och de praktiska arbetsuppgifterna istället för att se till vad som var 

viktigt för patienten. På så sätt uppmärksammades inte patientens emotionella behov (Holm et 

al., 2013; Wittink et al., 2006). En person ville prata om hur det är att leva med sin depression 
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men upplevde att läkaren enbart fokuserade på dennes medicinering, i det fallet uppfattades 

det som att läkaren negligerade personen.  

 

Att inkluderas och att exkluderas                                                          

En viktig faktor var att få fatta beslut och inkluderas i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Holm et al., 2013; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Martinsson et al., 

2012; Pollit & O’Connor, 2012; Yorston & Taylor, 2009). Patienterna upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte inkluderade dem i beslutsfattanden (Leutwyler & Wallhagen, 2010; 

Martinsson et al., 2012; Yorston & Taylor, 2009). Det kunde innefatta att patienterna inte 

tillfrågades om deras åsikter vid olika beslutsfattanden och därav fattade hälso- och 

sjukvårdspersonalen besluten åt dem. Det fick patienterna att känna sig exkluderade. De 

upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen utgick från sina egna preferenser och 

erfarenheter utan att lyssna till patientens egna perspektiv vilket i sin tur gav upphov till en 

minskad tillit för hälso- och sjukvårdspersonalen. Det förekom också att patienter upplevde 

att läkaren ignorerade patientens fysiska symtom och därmed inte lyssnade till patienten. 

Patienterna i Pollit och O’Connor (2012) talade om delaktighet ur en positiv aspekt och 

uttryckte att de kände sig betydelsefulla när de fick vara med och hjälpa personalen vid 

praktiska arbetsmoment.  

  

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2017a) syftar en litteraturöversikt till att bilda sig en översiktlig bild kring 

nuvarande kunskap inom ett specifikt område vilket författarna av detta arbete har gjort. 

Studier har analyserats och en ny helhet formulerades enligt författarnas tolkning. Trots att 

författarna har genomfört en noggrann analys av insamlad data så vill författarna reservera sig 

för eventuella feltolkningar och i sådana fall ett vilseledande resultat. En svaghet med 

litteraturöversikter kan vara att författarnas egna analys speglar resultatet. Författarna vill 

därför poängtera att de har haft detta i åtanke under insamling, analys och sammanställning av 

data. De är medvetna om att arbetet kunde ha resulterat i ett annorlunda utfall om 

utomstående hade tolkat det insamlade materialet. Litteraturöversikten är reslutatet av ett 

samarbete mellan två författare. Författarna diskuterade hur de önskade att lägga upp arbetet 

innan det påbörjades för att tillmötesgå varandra. Författarna valde att arbeta sida vid sida i 
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största möjliga mån. Vidare har detta inneburit att författarna har fått ta del av varandras goda 

egenskaper och även lärt sig mer om sig själva.  

  Författarna hade som avsikt att inkludera artiklar med kvalitativ metod i examensarbetet 

eftersom att kvalitativ metod syftar till att studera erfarenheter och upplevelser hos en person 

(Henricson & Billhult, 2017). Kvalitativ metod genererar inte i siffror, utan resultatet samlas 

in genom t.ex. intervjuer/observationer och från personer där det som sägs sedan lämnas rum 

för tolkning. Här har forskarens egna kunskap och personliga preferenser påverkat studien 

gällande val av metod, analys och resultat. Det är därför av vikt att forskaren reflekterar kring 

sin egen förförståelse för fenomenet som ska studeras då forskaren använder sig själv som 

verktyg. Vidare kan den kvalitativa metoden utgå från en deduktiv eller induktiv ansats. Med 

deduktiv ansats menas att forskaren utgår från t.ex. en specifik teori som genomsyrar hela 

arbetet. Med induktiv ansats utgår forskaren från den levda erfarenheten från personen som 

sedan utmynnar i en teori. Vid dataanalysen läses texten igenom flertalet gånger, därefter 

tillkännages meningsbärande begrepp som bearbetas till teman. 

   Kvalitativ metod kan vara ett effektivt sätt att öka förståelsen för ett fenomen vilket är en 

fördel medan en nackdel att ha i åtanke är forskarens närhet till personen som denne studerar 

(Kjellström, 2017). Det kan röra sig om att forskaren står i överläge till deltagaren i studien, 

samt att deltagaren svarar utifrån vad den tror att forskaren vill höra. Nio av artiklarna 

inkluderade i detta examensarbete har varit av kvalitativ metod (Burroughs et al., 2006; Holm 

et al., 2013; Leutwyler & Wallhagen, 2010; Martinsson et al., 2012; McCormack & Skatvedt, 

2017, Pollit & O’Connor, 2008; Schroeder, 2012; Wittink et al., 2006; Yorston & Taylor, 

2009). Dessa studier har utgått från både induktiv och deduktiv metod vilket kan ha resulterat 

i att utfallet blivit annorlunda i förhållande till den valda metoden. Om alla studier utgått från 

exempelvis en induktiv ansats med Grounded theory som metod så kan det ha resulterat i ett 

mer jämbördigt resultat. På grund av begränsade studier inom området har detta inte varit 

möjligt. Det är också av vikt att ha i åtanke att författarna bakom studierna som nämnt enligt 

ovan kan ha en inverkan på resultatartiklarnas utfall. Då analysförfarandet kan ha utgått från 

författarnas egen förförståelse och tolkningsförmåga. Olika författare kan exempelvis ha 

resonerat olika i analysförfarandet. Författarna till detta examensarbete har haft detta i åtanke 

och reflekterat och problematiserat detta kontinuerligt genom hela arbetet i syfte att medvetet 

förstå att variationen i metod kan ha en inverkan på studiernas resultat och därav på 

examensarbetet resultat i sin helhet.  

  En artikel inkluderad i detta examensarbete var av kvantitativ metod (Depla et al., 2006). 

Kvantitativ metod tillämpas för att svara på en forskningsfråga genom noga konstruerade 
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mätningar (Billhult, 2017). Det kan handla om att jämföra, beskriva eller undersöka samband. 

I Depla et al. (2017) använde de sig av tvärsnittsstudie som metod. Det syftar till att 

undersöka hur en grupp ser ut vid ett tillfälle under en specifik tid (Billhult, 2017). Fördelen 

med tvärsnittsstudien i Depla et al. (2017) är att den vid ett specifikt tillfälle undersökt 

faktorer som kännetecknar livskvalitet för äldre personer med psykisk sjukdom. Nackdelen är 

att det inte går att observera förändringar över tid (Billhult, 2017).  

  Båda författarna besitter goda kunskaper i engelska vilket har minimerat risken för 

feltolkning vid datainsamling och analys av artiklar. För att vidare bedöma artiklarnas kvalité 

har granskningsmallen framtagen från SBU (2014) använts, se Bilaga 3. Vid analys av 

artiklar har de båda författarna noggrant läst igenom resultatet åtskilliga gånger. Därefter har 

författarna tillkännagett sin egen analys för varandra vilket åtföljts av en gemensam 

diskussion. Syftet med det var att uppnå konsensus samt att minimera risken för feltolkning 

av data. Författarnas tidigare erfarenheter har lett till deras förförståelse för ämnet vilket kan 

ses som en svaghet. Författarna har med avsikt presenterat både det som stöder och inte stöder 

deras förförståelse för att undvika ett vilseledande resultat (Forsberg & Wengström, 2015; 

Vetenskapsrådet, 2017). Författarnas förförståelse var att äldre personer med psykisk ohälsa 

blir illa bemötta av hälso- och sjukvårdspersonalen. Vid analys och sammanställning av 

artiklar har författarnas förförståelse både bekräftats och motbevisats. Flera resultat i 

artiklarna tydliggjorde att äldre personer med psykisk ohälsa har haft positiva upplevelser i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen (Burroughs et al., 2006; Holm et al., 2013; 

Leutwyler & Wallhagen, 2010; Pollit & O’Connor, 2008; Schroeder, 2012; Wittink et al., 

2006; Yorston & Taylor, 2009). 

  I syfte att inkludera minst tio artiklar som svarade an till syftet ansåg författarna att det var 

motiverat att inkludera artiklar från tidigast år 2005. En exkludering av artiklar äldre än år 

2005 kan också ha varit en omotiverad begränsning då det hade kunnat genererat i relevanta 

studier som svarat an till författarnas syfte. Forsberg och Wengström (2015) hävdar att studier 

inkluderade i en litteraturöversikt bör vara mellan tre till fem år gamla i syfte att inkludera den 

senaste forskningen. De äldsta studierna i resultatet var från år 2006 (Burroughs et al., 2006; 

Depla et al., 2006; Wittink et al., 2006).  

  Initialt hade författarna för avsikt att inkludera artiklar där deltagarna var som yngst 60 år 

då syftet var att undersöka äldre personer. Det visade sig vara problematiskt att hitta artiklar 

där deltagarna var som yngst 60 år där resultaten svarade an mot litteraturöversiktens syfte. 

Författarna hittade studier där deltagarna beskrevs som äldre personer trots att åldersgränsen 

för studiedeltagarna var fastställd från 55 år och uppåt. Till följd av svårigheterna att hitta 
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tillräckligt med artiklar samt att en skillnad på enbart fem år ansågs relativt liten valde 

författarna att ändra inklusionskriteriet avseende åldersgränsen till 55 år. Det kan vara en 

nackdel, då äldre oftast definieras som personer över 65 år (Kristensson & Jakobsson, 2010; 

Nilsson, 2004; Saxon, Etten & Perkins, 2015). 

  Nilsson (2004) hävdar att begreppet äldre är problematiskt då det är svårt att definiera dess 

innebörd. Till det hör att den kronologiska åldern inte avslöjar någonting om den biologiska 

åldern hos den enskilda individen (Kristensson & Jakobsson, 2010). Det understryker att det 

inte med självklarhet går att hävda i vilket skede en person kan definieras som en äldre 

person. Författarna fick ökad kännedom om tvetydigheten kring beteckningen för äldre vid 

datainsamlingen. Det visade sig att de inkluderade artiklarna i litteraturöversikten använder 

sig av varierande inställning till hur gammal en person behöver vara för att betraktas som 

äldre. En del förklarade att äldre personer är från 55 år (Leutwyler & Wallhagen, 2010; 

Schroeder, 2012). Andra hävdade att äldre är från 60 år (Burroughs et al., 2006; Holm et al., 

2013; Yorston & Taylor, 2009). Det förekom även att äldre ansågs vara från 64 år (Depla et 

al., 2006; Martinsson et al., 2012; McCormack & Skatvedt, 2017; Pollit & O’Connor, 2008; 

Wittink et al., 2006). Kristensen och Jakobsson (2010) understryker att äldre inte kan ses som 

en likartad grupp då det finns stora skillnader i åldersspannet. Således är äldre indelade i 

ytterligare grupper som yngre äldre mellan 65–80 år och äldre äldre över 80 år. Studierna i 

detta examensarbete har ett brett åldersspann mellan 55–91, författarna menar att detta bör 

problematiseras då det kan finnas stora skillnader i detta åldersspann. En 55 åring upplever 

troligtvis inte tillvaron på samma sätt som en 91 åring gör. Således kan resultatet vara svårt att 

applicera till en annan eller liknande kontext. Att förstå åldrandet är komplext och kan ses ur 

olika perspektiv och således kan definitionen av äldre problematiseras.   

  En möjlig anledning till att ett begränsat antal funna studier förekom kan ha varit till följd 

av att författarna gjort felaktiga sökningar. PubMed var en databas som genererade i breda 

sökresultat motsvarande 700–1000 träffar trots snarlika sökord genomförda i andra databaser. 

Av den orsaken exkluderades PubMed då sökresultaten blev svåröverskådliga. Östlundh 

(2017) menar att för breda sökresultat kan bero på fel val av ord eller för få begränsningar. 

Författarna testade olika sökord och snäva begränsningar i form av begränsning av årtal, 

tidskrifter, länder och språk vilket genererade hanterbara resultat omkring 40–70 artiklar. Det 

var ingen av dessa artiklar som svarade an mot syftet och merparten av dessa handlade om 

hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv och om demenssjukdomar. En möjlig sökteknik 

som hade genererat i fler adekvata sökresultat men som ej tillämpades hade varit trunkering. 

Trunkering syftar till att söka efter ett ords alla böjningsformer (Östlundh, 2017). Genom att 
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t.e.x skriva nurs* söker databasen efter alla dess böjningsformer så som nurse, nurses och 

nursing.  

  En annan möjlig anledning till ett begränsat antal funna studier kan bero på att det helt 

enkelt saknas tillräckligt med studier som behandlar patientens upplevelse. Flertalet studier 

berörde sjuksköterskans upplevelser. Det är sällan enkelt att inkludera personer med psykisk 

ohälsa i studier hävdar Nugent, Miller, Henter och Zarate (2017). Deltagandet hos patienter 

med psykisk ohälsa är lågt till följd av etiska konflikter. Det kan vara svårt att få etiskt 

tillstånd att genomföra studier då denna patientgrupp är sårbar och kan sakna 

beslutskompetens till följd av deras psykiska ohälsa. God forskningsetik syftar till att 

inkludera personer som anses beslutskompetenta och förstår informationen i syfte att inte 

utnyttjas på ett felaktigt sätt (Kjellström, 2017).  

  En möjlig svaghet i denna litteraturöversikt är att de inkluderade artiklarna berör 

upplevelsen av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen och inte enbart sjuksköterskan. 

Enligt Friberg (2017a) syftar en litteraturöversikt till att inskaffa kunskap inom ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat område. Omvårdnad är sjuksköterskans bestämda kompetens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Således kan det anses irrelevant ur ett omvårdnadsperspektiv att 

studera upplevelsen av mötet med läkaren. Det vore önskvärt om resultatet enbart fokuserat 

på mötet med sjuksköterskor. På grund av ett begränsat antal studier som undersöker 

patientens levda erfarenhet ansågs det dock motiverat av författarna att också inkludera 

artiklar som berör upplevelsen av mötet med olika yrkeskategorier inom hälso- och 

sjukvården. Upplevelsen av mötet kan tänkas differentiera sig beroende på vilken 

yrkeskategori patienten träffar. Mötet med läkaren kan vara mer medicinskt inriktad medan 

mötet med sjuksköterskan är mer inriktad på hela människan. Att inkludera upplevelsen av 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen kan öppna upp för en utökad förståelse utifrån ett 

bredare perspektiv. Omvårdnad är en av flera funktioner i ett hälso- och sjukvårdsteam och 

teamets gemensamma mål är att förbättra hälsa (Peplau, 1991). Olika professioner samarbetar 

och omvårdnadsplanen är en aspekt av den totala planeringen i teamet. Sjuksköterskans 

kompetens består av kunskap som härrör ur omvårdnadsforskning och ifrån vetenskap som 

härstammar ifrån nära besläktade discipliner. Professioner samarbetar för att stimulera 

mognad hos var och en hos de som ingår i teamet och för att skapa meningsfullhet för 

patienter och samhället som de är verksamma i. Författarna menar att det finns belägg för att 

söka förståelse om patientens totala upplevelse av mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen.  

  Författarna vill medvetandegöra svagheten i att studiernas resultat omfattar olika typer av 

psykiatriska diagnoser som går under begreppet psykisk ohälsa. För att få ett så jämförbart 
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resultat som möjligt var det önskvärt att inkludera studier som enbart innefattade en specifik 

diagnos, till exempel depression eller schizofreni. Med hänsyn till litet antal studier som berör 

patientens perspektiv var detta inte genomförbart. Därav beslutade författarna sig för att 

inkludera de artiklar som berörde olika typer av psykiatriska diagnoser som ingår i begreppet 

psykisk ohälsa. De olika artiklarna innefattar psykiatriska diagnoser som bipolär sjukdom, 

depression, personlighetsstörning, schizofreni, substanssyndrom, tvångssyndrom och 

ångestsyndrom (Burroughs et al., 2006; Depla et al., 2006; Holm et al., 2013; Leutwyler & 

Wallhagen, 2010; Martinsson et al., 2012; McCormack & Skatvedt, 2017; Pollit & O'Connor, 

2008; Schroeder, 2012; Wittink et al., 2006; Yorston & Taylor, 2009). 

  Vidare vill författarna bakom detta examensarbete belysa att det kan finnas kulturella 

skillnader som kan ha påverkat resultatet då de inkluderade artiklarna är ifrån Australien, 

Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Synen på äldre och psykisk ohälsa 

kan möjligtvis skilja sig åt beroende på vilket land den befinner sig i.   

  I Schroeder (2012) framgick inte tydligt huruvida den var etiskt godkänd eller ej. Vidare 

kritisk granskning av artikeln visar att Schroeder resonerar etiskt i sitt förfarande. För att 

deltagarna skulle få delta skulle de vara beslutskompetenta samt underteckna att de deltog 

frivilligt i studien. Artikeln är tagen ur tidskriften Perspectives in Psychiatric Care. Enligt 

Wiley (u.å.) är denna tidskrift speciellt framtagen för psykiatrisk omvårdnad med den senaste 

forskningen. Således ansåg författarna att artikeln var motiverad att inkludera. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur äldre personer med psykisk ohälsa 

upplever mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen inom öppen- och slutenvård. 

Resultatdiskussionen lyfter fram temat vårdrelation med tillhörande underteman och de 

faktorer som författarna anser betydelsefulla att diskutera ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

Vårdrelation 

Resultatet slog fast att ett vänligt och öppet förhållningssätt till patienten har en positiv 

inverkan. Att ha en personlig relation till hälso- och sjukvårdspersonalen samt att få tid avsatt 

till samtal fick patienterna att uppleva att de blev tagna på allvar. Hafskjold, Sundling, 

Dulmen och Eide (2017) hävdar även att äldre troligtvis talar mer om sina känslor då de blir 

vänligt bemötta. Peplau (1991) tydliggör detta när hon beskriver omvårdnad. 

Omvårdnadsåtgärder kan vara av praktisk art men de kan inte definieras som en praktisk 

process. Sjuksköterskan har i och med sin kompetens en förmåga att känna igen och svara an 
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mot patienternas behov vilket ställer krav på vad som sker i den mellanmänskliga relationen. 

Ansträngningen vid interaktionen är fokuserad kring att förstå hur situationen ter sig och vilka 

behov patienterna har. Vikten av att upprätthålla en god relation som enligt studiernas 

beskrivna resultat kan ytterligare belysas ur Peplaus teori som menar att sjuksköterskan kan 

inneha olika roller i mötet med patienten. En roll kan vara att fungera som en resurs för 

patienten genom att delge patienten konkret information i syfte att förstå sina hälsoproblem. 

Sjuksköterskan kan också fungera som en slags rådgivare genom att lyssna till vad patienten 

upplever och på så sätt låta patienten reflektera över sin hälsoproblematik. Studier beskrev 

sjuksköterskans funktion som betydelsefull genom en personlig relation med patienten. Den 

personliga relationen stärktes när patienterna fick möjlighet att själva styra samtalsämne och 

ge utlopp för sina känslor. Detta kan liknas vid sjuksköterskans funktion som rådgivare där 

hen lyssnar till patientens upplevelser (Peplau, 1991). Att erhålla stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen var betydelsefullt för patienterna och gav upphov till ett ökat 

självförtroende och hoppfullhet. Det kan illustreras ur omvårdnadsteorin genom 

sjuksköterskans funktion som resurs där hen delger praktisk information och stöd till 

patienten (Peplau, 1991).  

      Tillit var ett återkommande begrepp som relaterade till såväl positiva som negativa 

aspekter i temat vårdrelation. Det bärande begreppet tillit kan liknas vid orienteringsstadiet 

(Peplau, 1991). Det är i den första fasen i mötet mellan sjuksköterskan och patienten då båda 

två börjar bygga en relation till varandra vilket karaktäriseras av att patienten kan känna tillit 

till sjuksköterskan. Nästa stadie är identifikationsfasen där patienten nu efter att ha etablerat 

en relation kan börja identifiera de problem som föreligger. Detta sker med hjälp av 

sjuksköterskans unika kompetens. Således betonas att tillit är en viktig aspekt att ta i 

beaktning vid den allra första etableringen av relationen med sjuksköterskan. I de fall där 

patienten erfar en ökad tillit till sjuksköterskan kan det antas att orienteringsfasen sedan 

kommer att överlappa smidigt in i identifikationsfasen och därefter fortsätta vidare in i 

nyttjandefasen och upplösningsfasen. En minskad tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen 

sågs i de fall då de uppträdde illa gentemot patienterna. Utifrån Peplaus omvårdnadsteori ges 

relationen dåliga förutsättningar när patienter blir illa bemötta, varför det också försvårar för 

sjuksköterskan och patienten att gå vidare till nästa fas i den terapeutiska relationen då det 

bärande begreppet tillit saknades. 

  Patienter upplevde en misstro gentemot hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket 

kännetecknades av att de inte kunde tala öppet om sin psykiska ohälsa och inte blev lyssnade 

på vilket också upplevdes stigmatiserande. Vidare studier bekräftar detta och hävdar att 
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patienter upplevde misstro, rädsla för att bli missförstådda samt stigmatisering ifrån hälso- 

och sjukvårdspersonalen (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). De menar att detta 

sannolikt relaterar till hälso- och sjukvårdspersonalens individuella uppfattningar av personer 

med psykisk ohälsa. Detta kan skilja sig åt beroende på hälso- och sjukvårdpersonalens 

erfarenheter och i vilken vårdkontext som de är verksamma i. Hälso- och sjukvårdspersonal 

som arbetar inom psykiatrin har mer positiv inställning till personer med psykisk ohälsa 

jämfört med hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom somatisk vård. Det förekommer 

även skillnader beroende på vilken psykiatrisk ohälsoproblematik som föreligger. Alkohol- 

och drogberoende har starkast koppling till negativa attityder. Det förekom uppfattningar om 

att alkohol- och drogberoende är orsakade av personerna själva och att det är upp till dessa 

personer att skärpa till sig. Det finns även erfarenheter av rädsla hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen i vården av dessa personer samt vid vård av personer med schizofreni.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattning av olika slags psykisk ohälsa påverkar vården 

som dessa patienter får i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. Det faktum att hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetar inom psykiatrisk vård har mindre negativa attityder till 

personer med psykisk ohälsa stärker tesen om att utbildning inom ämnet är motiverat för att 

minska negativa attityder.  

  Vid en jämförelse av äldre personer med allvarlig psykisk sjukdom (schizofreni och 

förstämningssyndrom) och äldre personer utan psykisk sjukdom visade det sig finnas 

skillnader avseende erfarenheterna av mötet med hälso- och sjukvården (Fortuna et al., 2017). 

Äldre personer med schizofreni upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte talade på ett 

lättförståeligt sätt samt att de inte fick tillräckligt med tid att tala med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Bemötandet av äldre personer med schizofreni kan påverka deras 

upplevelse av värdighet (Robinson, Mc-Innis-Perry, Weeeks & Foley, 2018).  De äldre 

personerna med schizofreni önskade att bli erkända som självständiga individer där deras 

psykiska sjukdom accepterades som endast en del av deras identitet. Stöd och möjlighet att få 

delta i beslutsfattande vid kontakt med andra personer inklusive hälso- och sjukvårdspersonal 

bidrog till en känsla av personlig mognad. Deras upplevelse av värdighet sviktade när de 

upplevde stigmatisering ifrån andra personer. Detta fick dem att ifrågasätta om de var 

förtjänta av värdighet överhuvudtaget. När andra personer ignorerade dem eller gjorde sig 

lustiga över dem så påverkades deras upplevelse av värdighet negativt. Mot bakgrund av det 

som är nämnt enligt ovan tolkar författarna det som att äldre upplever att relationen är viktig 

och att hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt påverkar förutsättningarna för hur 

relationen kommer att se ut.  
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  Som tidigare nämnt framgår det i svensk lagstiftning att "...Vården ska ges med respekt för 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet..." (HSL, SFS, 2017:30, 

kap. 5, 1 §). Vidare fastställer Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), kap 6, 1 § att 

''...Patienten ska visas omtanke och respekt". Författarna till denna litteraturöversikt anser att 

hälso- och sjukvårdspersonalen i detta avseende brister i upprätthållandet av den svenska 

lagstiftningen. Lagarna kan skilja sig åt beroende på vilket land hälso- och 

sjukvårdspersonalen är yrkesverksam i. Denna kandidatuppsats är skriven vid ett svenskt 

lärosäte samt att vi är yrkesverksamma i Sverige, följaktligen anses det motiverat att hänvisa 

till svensk lagstiftning även om kulturella och därav juridiska skillnader kan förekomma. 

Tidigare studier slår fast att hälso- och sjukvårdspersonal besitter bristfällig kunskap avseende 

psykisk ohälsa bland äldre (Ali & Agyapong, 2016; McCabe, Davison, Mellor & George, 

2009). Resultatet i detta examensarbete pekar på att det föreligger negativa attityder från 

hälso- och sjukvårdspersonalen gentemot äldre personer med psykisk ohälsa. Socialstyrelsen 

(2013a) har rapporterat att det föreligger en kunskapsbrist hos hälso- och sjukvårdspersonalen 

avseende vården av äldre personer med psykisk ohälsa. Ytterligare studier visar att 

sjuksköterskor upplever att de inte får tillräckligt med kunskap för att vårda och behandla 

personer med psykisk ohälsa (Kerrison & Chapman, 2007; Sharrock & Happel, 2006). 70 

procent av sjuksköterskorna uppger att de saknar tillräcklig kunskap om psykisk ohälsa 

(Clark, Parker & Gould, 2005). Således föreslår författarna till denna litteraturöversikt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen bör erhålla mer utbildning om äldre och psykisk ohälsa i syfte 

att bemöta, vårda och behandla dessa patienter bättre.  

  Äldre personer med psykisk ohälsa upplevde att delaktighet var en viktig faktor i mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonalen. Flera patienter upplevde att de inte fick vara delaktiga i 

beslut som rörde deras vård men det förekom även att patienter upplevde att de tilläts delta. 

Ytterligare studier hävdar att äldre personer med förstämningssyndrom inte blev tillfrågade att 

delta i beslutsfattandet i lika hög utsträckning som äldre personer utan psykisk sjukdom 

(Fortuna et al., 2017). De upplevde även att det var svårt att komma i kontakt med hälso- och 

sjukvården. Svensk lagstiftning tydliggör att "...Vården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten..." (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). I 

enlighet med HSL (SFS, 2017:30) kap. 5, 1 § ska vården också "Främja goda kontakter 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen...". Somliga patienter upplevde att de inte 

inkluderades i beslutsfattanden som rörde deras vård och tillvaro vilket talar emot svensk 

lagstiftning som tydligt framför att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett ansvar att utföra 

åtgärder som främjar en god vårdrelation samt att inkludera patienten i beslutsfattande. 
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Delaktighet enligt Peplau (1991) är ett bärande begrepp i omvårdnadsarbetet. Det är av stor 

vikt att sjuksköterskan kontinuerligt uppmuntrar patienten att delta som en aktiv partner i den 

vårdande processen. Genom att patienten tillåts vara delaktig i sin vård så lär sig patienten hur 

den ska ta sig an sin hälsoproblematik. Därav växer patienten som person. Peplau hävdar att 

patienter inte kan erfara hälsa såvida sjuksköterskan inte ser till patientens unika behov och 

inkluderar denna i vårdandet. En specifik form av delaktighet är patientundervisning. Det 

syftar att se till patientens inlärningsbehov och genom undervisning från sjuksköterskan kan 

patienten orientera sig på nytt och lättare förstå sin situation. Med stöd av det som är nämnt 

enligt ovan anser författarna att det tydligt framgår att äldre personer med psykisk ohälsa inte 

inkluderas i sin vård i den utsträckning som de enligt svensk lagstiftning skall göra.  

 

Kliniska implikationer  

Äldre personer med psykisk ohälsa upplever positiva och negativa erfarenheter i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonalen vilket relaterar till olika faktorer. Resultatet har relevant 

användning hos yrkesverksamma sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete möter äldre 

patienter med psykisk ohälsa. Det framgår av resultatet att dessa patienter har erfarit 

bemötande som strider emot svensk lagstiftning vilket inte ska förekomma. För att dessa 

patienter ska uppleva goda erfarenheter i mötet krävs mer kunskap om äldre och psykisk 

ohälsa. Detta behöver främst rymma större plats i grundutbildningen för sjuksköterskor och 

yrkesverksamma sjuksköterskor har behov av fortbildning inom ämnet för att bättre bemöta 

och behandla dessa patienter. Hälso- och sjukvården är i behov av fler sjuksköterskor som är 

specialiserade inom psykiatri då detta ökar möjligheterna för att hälso- och sjukvården 

upprätthåller den standard som krävs enligt svensk lag. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Psykisk ohälsa är ett komplext begrepp och variationen bland psykiatriska diagnoser och 

funktionsnedsättningar är omfattande. Äldre personer med psykisk ohälsa är ett påtagligt 

problem och dessa personer har ofta samtidig fysisk samsjuklighet. Dessa personer har 

sannolikt ett behov av upprepade kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare ska 

dessa möten utgå ifrån de äldre personernas förutsättningar och verka hälsofrämjande. 

Författarna har reagerat på att många publicerade studier berör sjuksköterskans upplevelse av 

att vårda äldre personer med psykisk ohälsa medan endast ett fåtal studier utgår ifrån de äldre 

med psykisk ohälsas perspektiv. Författarna anser att det är högst motiverat att det sker vidare 
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forskning som har sin utgångspunkt i patienternas upplevelser. Det gör det möjligt att förstå 

hur vården kan förbättras för äldre personer med psykisk ohälsa.  

 

Slutsats 

Resultatet utmynnade i temat Vårdrelation vilket representerar de sex underteman som 

påverkar äldre personer med psykisk ohälsa i mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Psykosociala faktorer slår fast att hälso- och sjukvårdspersonalens fysiska närvaro har en 

tydlig inverkan på personernas sinnesstämning. Deras upplevelse av en personlig relation 

kännetecknades av längre kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal som var vänliga och 

väl insatta i deras livssituationer. Motiverande samtal och praktiskt stöd ökade känslor av 

hopp, självförtroende och bidrog till att de kunde nå sina personliga mål. De äldre personerna 

med psykisk ohälsa upplevde misstro när hälso- och sjukvårdspersonalen gav ett upptagen 

och stressat intryck samt när de ständigt påminde personerna om deras sjukdom.  

Meningsskiljaktigheter berör personernas erfarenheter av att deras emotionella behov 

åsidosattes och att hälso- och sjukvårdspersonalen fokuserade mer på medicinska aspekter. 

Slutligen tydliggjorde äldre personer med psykisk ohälsa hur det var att inkluderas och att 

exkluderas. Då de erbjöds att hjälpa till med praktiska moment kände de sig inkluderade. Att 

exkluderas innebar att dessa personer inte blev tillfrågade att vara med och fatta beslut samt 

upplevelsen av att hälso- och sjukvårdspersonal utgick från sina egna preferenser och 

erfarenheter. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 

2. 

CINAHL complete 2018-03-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MH ’’Professional-patient relations’’) 

OR (MH ’’Physician-patient 

relations’’) OR (MH ’’Professional-

client relations’’) OR (’MH nurse-

patient relations’’) OR (MH ’’Quality 

of healthcare’’) OR (MH ’’Quality of 

care research’’) OR (MH ’’Quality of 

nursing care’’) AND (MH 

’’Geriatrics’’) OR (’’MH Aged’’) OR 

(MH ’’Aged. 80 and over’’) OR (MH 

’’Healthservices for the aged’’) OR 

(MH ’’Aged, hospitalized’’) OR (MH 

’’Senior centers’’) OR (MH 

’’Rehabilitation, geriatric’’) OR (MH 

’’Housing for the elderly’’) AND (MH 

’’ Affective disorders’’) OR (MH 

’’Affective disorders psychotic’’) OR 

(MH ’’ seasonal affective disorder’’) 

OR (MH ’’Bipolar disorder’’) AND 

(MH ’’Geriatric depression scale’’) 

AND (MH ’’Mental disorders’’).  

71 Full text 
Peer-reviewed  
Publication year: 2005- 

2018 

53 5 1 

CINAHL complete 2017-03-

21 

(MH ’’mental disorders’’) OR (MH 

’’Depression’’) OR (MH ’’Bipolar 

Disorder’’) AND (MH ’’Aged’’) OR 

258 Peer Reviewed  
Published date 2005- 
Language: English 

33 5 1 
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(MH ’’Aged, 80 and over’’) OR (MH 

’’Aged, hospitalized’’) AND 

(’’Perception’’) OR (’’Experience’’) 

AND (’’Qualitative studies’’) 

 

CINAHL complete 2018-03-

22 

 

(MH ’’mental disorders’’) AND (’’MH 

’’Aged’’) OR (MH ’’Aged, 80 and 

over’’) AND (’’Phenomenology’’) OR 

(’’Hermeneutics’’) 

13 Peer reviewed  
Published date 2005- 
Language: English 

1 1 1 

Nursing & Allied Health 

Database 2018-03-27 

 

MESH.EXACT.EXPLODE ("Mental 

Disorders") AND 

MESH.EXACT.EXPLODE ("Geriatric 

Nursing") 

157 Peer reviewed 

Published after 2005-01-

01 

(Only English results 

without limitation) 

 

15 3 1 

PsycINFO 2018-03-20 (DE "Gerontology" OR DE "Elder 

Care") AND (DE Mental Disorders") 

AND (experiences or perceptions or 

attitudes or views or feelings or 

qualitative) 

 

25 Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals 

Publication year: 2005- 

(2017) 

Language: English 

 

25 1 1 

PsycInfo 2018-03-22 (DE ’’Mental disorders’’) AND 

(’’Experience’’) AND (DE ’’Geriatric 

patients’) OR (DE ’’Gerontology’’) 

OR (’’Older’’)  

230 Peer reviewed 
Published date 2005- 
Language: English 

36 12 2 

PsycInfo 2018-03-26 
 

(” Elderly”) OR (DE ”Elder Care”) 

AND (DE ”Gerontology”) OR (DE 

”Geriatrics” ) AND  
(”Experience) AND DE "Major 

Depression" OR DE "Depression 

(Emotion)" OR DE "Late Life 

Depression" OR DE "Recurrent 

Depression" OR DE "Reactive 

Depression" OR DE "Endogenous 

Depression" OR DE "Atypical 

Depression"  

126 Peer reviewed  
Published: 2005-  
Language: English 

45 6 1 
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PsycInfo 2018-03-27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(” Experience”) AND (DE 

”Gerontology”) OR ( DE ”Geriatrics”) 

OR (”Elderly”) OR ( DE” Geriatric 

Psychiatry”) OR ( DE ” Geriatric 

Patients”) AND (DE ”Mental 

disorders”) OR ( DE ”Major 

depression”) OR ( DE ”Depression 

(emotion)”) OR (DE ”Late life 

depression”)  

299 Peer reviewed  
Published 2005-  
Language: English 

27 12 1 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Burroughs, H., 

Lovell, K., Morley, 

M., Baldwin, R., 

Burns., & Chew-

Graham, C.  

 

‘Justifiable 

depression’: 

how primary 

care 

professionals 

and patients 

view late-life 

depression? a 

qualitative 

study 

 

2006, Storbritannien 
Family Practice 

 

Att undersöka hur yrkeskåren 

inom primärvård och patienter 

inom primärvården upplever 

orsaker till och hantering av 

depression. 

 

Metod: Kvalitativ  
 
Urval: 20 patienter 60 år och 

äldre diagnostiserade med 

depression. 
 
Datainsamling: Intervjuer med 

öppna och slutna frågor. 
 
Analys: Texten transkriberades 

sedan bildades teman. 

Patienterna uttryckte en motvilja över att 

uttrycka sina psykiska besvär till 

sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde att 

det inte fanns något att göra för dem. 
 

 
Det var viktigt att ha en personlig relation till 

läkaren då det gav upphov till utlopp av 

känslor. 

 

Depla, M. F. I. A., 

De Graaf, R., & 

Heeren, T. J.  

 

The 

relationship 

between 

characteristics 

of supported 

housing and 

the quality of 

life of older 

adults with 

severe mental 

illness  

2006, Nederländerna, 

Aging & Mental Health 

Att undersöka faktorer som 

kännetecknar livskvalitet för 

äldre personer med psykiska 

och icke-psykotiska 

sjukdomar.  

Metod: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 96 patienter 65 år och 

äldre diagnostiserade med 

psykotisk och icke-psykotisk 

störning.  
 
Datainsamling: Frågeforumlär. 
 
Analys: Linjär 

regressionsanalys  

Personaltätheten av psykiatrisjuksköterskor 

hade en inverkan på den upplevda 

livskvaliteten och sinnesstämningen. Personer 

med psykotisk sjukdom upplevde personalens 

närvaro som positiv, vilket gjorde dom mindre 

agiterade medan dom med icke-psykotisk 

sjukdom inte upplevde något särskilt positivt 

med ökad personalnärvaro. Istället ledde en 

ökad frihet till mindre agitation.  

Holm, A. L., 

Lyberg, A., 

Lassenius, E., 

Severinsson, E., & 

Berggren, I.  

 

Older persons 

lived 

experiences of 

depression 

and self-

management  

 

2013, Norge 
Issues in Mental Health 

Nursing 

Att undersöka och öka 

förståelsen för äldre personers 

upplevelser av depression och 

självhanteringsförmåga 

 

Metod: Kvalitativ. 

Hermeneutisk ansats.  
 
Urval: 29 patienter 60 år och 

äldre diagnostiserade med 

depression.  
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Patienterna uttryckte en rädsla att säga för 

mycket till hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Icke stödjande relationer kännetecknades av 

skyldigheter medan stödjande relationer 

kännetecknades av engagemang, medverkan 

och förståelse. Denna känsla av samhörighet 

uppstod genom vardagliga konversationer med 

hälso- och sjukvårdspersonalen och det ingav 

tillit. Det förekom meningsskiljaktigheter i 
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Analys: Tolkning av texten där 

meningsbärande ord plockades 

ut. 

perspektiv och förväntningar. När patienterna 

försökte hantera sin levda depression 

fokuserade hälso- och sjukvårdspersonalen 

istället på medicinering. De uttryckte en önskan 

om att fatta egna val och sätta gränser.  

Leutwyler, H. C., 

& Wallhagen, M. I. 

Understanding 

physical 

health of older 

adults with 

schizophrenia 

building and 

eroding trust 

2010, USA 

Journal of 

Gerontological Nursing 

Utforska förståelse över fysisk 

hälsa hos äldre vuxna med 

schizofreni samt söka 

förståelse för faktorer som 

påverkar upplevelsen av 

hälso- och sjukvården 

Metod: Kvalitativ. Grounded 

theory. 
 

Urval: 28 personer från 55 år 

med schizofreni eller 

schizoaffektivt syndrom. 
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 
 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades. Kodning av 

materialet. 

Patienterna kände sedda som en person genom 

att bli vänligt bemötta. Att känna tillit till 

hälso- och sjukvårdspersonalen minskade 

lidande. Att bli tagen på allvar ökade 

följsamheten. Att få tid till samtal om vad man 

själv önskar tala om var viktigt. Att erhålla 

fysiskt och psykiskt stöd var betydelsefullt.  

Upplevde att de hade en god relation med 

sjuksköterskan. Upplevde stigmatisering från 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Rädsla att bli 

misstrodd. 
 

Martinsson, G., 

Fagerberg, I., 

Lindholm, C., & 

Wiklund-Gustin, L.  

Struggling for 

existence – 

life situation 

experiences 

for older 

persons with 

mental 

disorders  

2012, Sverige 
Int J Qualitative Stud 

Health Well-being 

Att beskriva meningen av 

livssituationen upplevd av 

äldre personer med psykisk 

ohälsa som bor hemma och 

mottar hjälp från 

primärvården och/eller 

psykiatrin 

Metod: Kvalitativ. 

 

 

Urval: 7 patienter från 70 år 

diagnostiserade med psykotisk 

sjukdom samt affektiv sjukdom. 
 
Datainsamling: Intervjuer. 
 
Analys: Fenomenologisk 

hermeneutik.  Meningsbärande 

ord lyftes fram och bildade 

sedan teman. 

Patienterna uttryckte att de inte vågar be 

personalen om hjälp med rädsla för att 

personalen inte ska engagera sig. De upplevde 

att personalen inte lyssnar till dem. Kände sig 

hjälplösa, missförstådda och exkluderade  

McCormack, B., & 

Skatvedt, A. 

Older people 

and their care 

partners´ 

experiences of 

living with 

mental health 

needs: a focus 

2017, Norge 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att utforska hur äldre 

personer som bor hemma med 

mentalt hälsobehov 

tillsammans med deras 

vårdande partner upplever 

samarbetet med utomstående 

hälso- och sjukvårdstjänster. 

Metod: Kvalitativ.  
 

Urval: 16 patienter mellan 64-

87 år med varierande bakgrund 

av suicidförsök, ångestsyndrom 

och psykoser.  
 

Upplevde att samarbetet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen fungerade dåligt. Blev ej 

lyssnade till. Några patienter upplever god 

tilltro till hälso- och sjukvårdspersonalen som 

hjälpt dem. Många uttrycker en misstro till 

hälso- och sjukvårdssystemet. Upplevelse av att 
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on 

collaboration 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  
  
Analys: Analys av text med 

framtagande av teman. 

personal brister i att uppmärksamma patientens 

behov.  

Pollitt, P. A., & 

O’Connor, D. W.  

What was 

good about 

admission to 

an aged 

psychiatry 

ward? The 

subjective 

experiences of 

patients with 

depression 

2008, Australien 
International 

Psychogeriatrics   

Att studera vad deltagarna 

tyckte var positivt under sin 

tid på sjukhus. 

Metod: Kvalitativ. Grounded 

theory 
 
Urval: 50 patienter mellan 66-

91 år diagnostiserade med 

depression. 
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  
 
Analys: Transkription som 

lästes igenom flertalet gånger 

därefter kodning av data.  

Sjuksköterskornas närvaro fick patienterna att 

känna sig trygga i miljön. Sjuksköterskorna i 

synnerhet beskrevs som vänliga, hjälpsamma, 

kärleksfulla och empatiska. De beskrevs som 

öppna för att göra vad som helst för patienterna 

utan att orsaka skamkänslor. Trots att de var 

upptagna ibland så gav de alltid ett glatt 

intryck. Patienterna kände sig betydelsefulla 

när de blev erbjudna att hjälpa till med 

praktiska ting. 

Schroeder, R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Seriously 

Mentally Ill 

Older Adult: 

Perceptions of 

the Patient–

Provider 

relationship 

2012, USA 
Perspectives in 

Psychiatric Care  

Att undersöka äldre personer 

med svår psykisk ohälsa och 

deras upplevelse av relationen 

med vårdgivaren 

Metod: Kvalitativ. 

Hermeneutisk fenomenologi.  
 
Urval: 8 Personer 55 -63 år 

diagnostiserade med 

schizofreni, paranoid 

schizofreni, schizoaffektivt 

tillstånd, bipolär sjukdom, 

depression, tvångssyndrom 

samt ångestsyndrom.  
 
Datainsamling: Intervjuer.  
 
Analys: Läsning av text med 

framtagande av teman.  
 

Patienterna upplevde hälso- och 

sjukvårdspersonalen som engagerade. 

Relationerna präglades av acceptans och 

ömhet. Förmedlar hopp, självförtroende och 

övertygelse. Patienter uttryckte en rädsla för att 

komma nära vårdgivare för att sedan tvingas 

byta och lämnas övergiven. Många beskrev en 

kamp för att hitta rätt hjälp och kände att de 

ständigt åkte in och ut på sjukhus och 

förflyttades mellan olika vårdinrättningar. De 

saknade kontinuitet med hälso- och 

sjukvårdspersonalen.  

Wittink, M. N., 

Barg, F. K., Gallo, 

J. J. 

Unwritten 

Rules of 

Talking to 

2006, USA 
Annals of Family 

Medicine 

Undersöka huruvida 

patienterna samt läkarna var 

eniga angående deras 

Metod: Kvalitativ. 
 
Urval: 48 personer över 65 år 

Patienterna upplevde att läkaren har förståelse 

för dem och kunde därav förstå när dem var i 

behov av samtal. De upplevde inte att de kunde 
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Doctors 

About 

Depression: 

Integrating 

Qualitative 

and 

Quantitative 

Methods 
 

upplevda depression genom 

att undersöka hur äldre 

personer upplever mötet med 

läkaren 

som identifierade sig själva som 

deprimerade. 
 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analys: Mixad metod, 

grounded theory.  

diskutera sin psykiska ohälsa med läkaren då de 

kände att de inte skulle förstå. Läkaren 

fokuserade enbart på den medicinska aspekten 

och inte det emotionella. De bryr sig inte om 

oss. De upplevde att läkaren inte kan behandla 

dem adekvat.  

Yorston, G., & 

Taylor, P. J.  

Older patients 

in an English 

high security 

hospital: a 

qualitative 

study of the 

experiences 

and attitudes 

of patients 

aged 60 and 

over and their 

care staff in 

Broadmoor 

Hospital 

2009, Storbritannien 
The Journal of Forensic 

Psychiatry & Psychology  

Att undersöka upplevelser och 

attityder hos patienter över 60 

år boendes på ett 

högsäkerhetssjukhus 

Metod: Kvalitativa intervjuer 
 
Urval: 12 patienter 60 år och 

äldre diagnostiserade med 

schizofreni, bipolär sjukdom, 

vanföreställningar, 

personlighetsstörning, autism 

och kognitiv 

funktionsnedsättning.  
 
Datainsamling: Intervjuer. 

Ostrukturerade öppna frågor. 
 
Analys: Handskrivna 

anteckningar fördes under 

samtalet som sedan lästes 

upprepade gånger varpå 

kategorier gjordes.  

Patienterna understrykte vikten av att ha en god 

relation med personalen, speciellt med 

sjuksköterskorna som de spenderade mycket tid 

med. Patienterna upplevde att de blev onödigt 

begränsade när personalen skrev in nya 

patienter utan att fråga de befintliga 

patienterna.  
Patienterna upplevde att de inte fick sina behov 

tillfredsställda, som att kunna göra olika 

aktiviteter på grund av brist på personal.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. 

Granskningsmall 

(SBU, 2014) 

Ja Nej Oklart Ej 

tillämpbart  

1. Utgår studien från en 

väldefinierad frågeställning? 

    

2. Är urvalet relevant?     

3. Är urvalsförfarandet tydligt 

beskrivet? 

    

4. Är kontexten tydligt 

beskriven? 

    

5. Finns relevant etiskt 

resonemang? 

    

6. Är relationen forskare/urval 

tydligt beskriven? 

    

7. Är datainsamlingen tydligt 

beskriven? 

    

8. Är datainsamlingen relevant?     

9. Råder datamättnad?     

10. Har forskaren hanterat sin 

egen förförståelse i relation 

till datainsamlingen?  

    

11. Är analysen tydligt 

beskriven? 

    

12. Är analysförfarandet relevant 

i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

    

13. Råder analysmättnad?     

14. Har forskaren hanterat sin 

egen förförståelse i relation 

till analysen? 

    

15. Är resultatet logiskt?     

16. Är resultatet begripligt?     

17. Är resultatet tydligt 

beskrivet?  

    

18. Redovisas resultatet i 

förhållande till teoretisk 

referensram? 

    

19. Genereras 

hypotes/teori/modell? 

    

20. Är resultatet överförbart till 

ett liknande sammanhang?  

    

21. Är resultatet överförbart till 

ett annat sammanhang? 

    

  


