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Sammanfattning 
 

Bakgrund: 

 

Många människor i världen lider av psykisk sjukdom. Patienter med 

komorbiditet upplever ett sämre omhändertagande och bemötande i 

kontakten med den somatiska sjukhusvården. Stigmatisering och negativa 

attityder mot patienter med psykisk sjukdom, inom den somatiska 

sjukhusvården, kan komma att påverka patienters välmående ur flera 

perspektiv.  

 

Syfte: 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans attityder till och upplevelser av att 

vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukhusvården. 

Metod: 
 

En litteraturöversikt valdes som metod för att kartlägga befintlig kunskap 

inom området. Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och 

Cinahl Complete. Resultatet är baserat på åtta kvalitativa och fyra 

kvantitativa studier. Studierna är granskade och analyserade av författarna 

till denna litteraturöversikt som kommit fram till fyra teman i resultatdelen.  

 

Resultat: Resultatet visade att det fanns kunskapsbrist hos sjuksköterskor som 

arbetar inom den somatiska vården för att bemöta patienter med samtidig 

psykisk sjukdom. Författarna till denna litteraturöversikt presenterar 

resultatet utifrån fyra teman: Kunskapsbrist och erfarenhet, Positiva och 
Negativa attityder, Holistisk omvårdnad, samt Svårigheter i omvårdnaden.  

 

Diskussion:   Diskussionen har utgått från Barkers teori om tidvattenmodellen och en 

holistisk omvårdnad. Sjuksköterskors upplevelser och attityder har 

analyserats utefter denna modell. Författarna har diskuterat resultatet 

utifrån sjuksköterskans profession till att vårda patienter med psykisk 

sjukdom inom den somatiska sjukhusvården. 



  

 
 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, upplevelser, attityder, psykisk sjukdom, somatisk 

sjukhusvård.  

 

 

Abstract 

 

Background: A large percentage of the world's population suffers from mental illness. 

Comorbid patients experience inferior treatment when seeking help within 

somatic hospital care. Negative attitudes and stigmas towards patients 

with mental illness exist within somatic hostpital care and may affect the 

patient's well-being from several perspectives. 

 

Aim: The purpose is to describe attitudes and experiences of nurses in 

connection with treating mentally ill patients within somatic hospital care. 

 

Method: A literature review has been completed using surveys of exisitng 

knowledge. Literature searches were conducted with the databases 

PubMed and Cinahl Complete. Eight qualitative and four quantitative 

surveys were employed to achieve these results. The surveys were 

reviewed and analyzed by the authors of the literature review, the outcome 

of which is reflected in the four resulting themes. 

 

Results: The authors recognize a significant lack of nursing knowledge within 

somatic hospital care in connection with the treatment of patients who 

suffer from mental illness. The authors of this literature review present the 

results using four themes: Positive and Negative attitudes, Holistic care, 

Difficulties in caregiving, and Lack of knowledge and experience. 



  

 
 

 

 

Discussion: The discussion is based on Barker's Tidal Model and holistic care. 

Nursing experiences and attitudes have been analyzed using this model, 

the utcome of which has illustrated difficulties in the treatment of 

mentally ill patients by nursing professionals within somatic hospital care. 

 

Keywords: Nurse, experiences, attitudes, mental illness, somatic hospital care. 
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1. Inledning 
Det problemområde som vi kommer att belysa i denna litteraturöversikt är baserat på våra 

erfarenheter av arbete inom psykiatrisk- och somatisk vård. Vi har utifrån dessa erfarenheter 

uppmärksammat att vården och bemötandet skiljer sig beroende på om patienten har en 

psykisk eller somatisk sjukdom. Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka 

sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att bemöta patienter med psykisk sjukdom, då 

dessa kan påverka patientens välmående. 

 

2. Bakgrund 
Det är cirka 450 miljoner människor i världen som lider av psykisk sjukdom (Raghuraman, 

Balasundaram, Sarkar & Subramaniam, 2019). Resultatet visade också att var fjärde patient 

som sökte hälso- och sjukvård vid somatiska besvär, hade en samtidig psykisk sjukdom som 

kunde förknippas med en sämre livskvalitet. 

 Allgulander (2014) benämner att psykiatri omfattar all typ av psykisk ohälsa oavsett om 

det rör sig om akuta övergående kriser eller livslånga funktionsbegränsningar. Vilhelmsson 

(2016) förtydligar att psykisk sjukdom resulterar i stora ekonomiska kostnader ur både 

individuella, samhällsmässiga och globala perspektiv.  

 

2.2 Psykisk sjukdom och diagnostisering 
Allgulander (2014) beskriver att diagnoser för psykiatriska tillstånd tillämpas med hjälp av de 

globala klassifikationerna “International Classification of Diseases” ICD eller DSM-5. 

Psykiatriska tillstånd definieras i DSM-5 som samlingsnamn på olika diagnoser. 

Klassifikationerna är byggda på olika kategorier där kriterierna innefattar avvikelser och 

symtom, vilka då avgör vilket psykiatriskt tillstånd som är aktuellt. Dessa psykiatriska 

tillstånd kan exempelvis vara grundade av gener i proteinsyntesen, infektioner, sömn, stress, 

substanser samt miljöfaktorer. 

Allgulander (2014) beskriver vidare att vid psykiatrisk diagnostik bedöms individen utifrån 

beteende, personlighetsdrag, symptom, substansbruk, kroppslig och psykisk morbiditet, samt 

hur personen hanterar sina sociala relationer, yttre påfrestningar och omständigheter. Ordet 

syndrom beskrivs som ett mindre definierat besvär hos patienten.   
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2.3 Psykatriska tillstånd 
Psykisk sjukdom baseras utifrån olika kategorier enligt ICD och DSM-5 (Allgulander, 2014). 

Depression och ångestsyndrom, psykoser och schizofrena syndrom samt 

substansbrukssyndrom, är väsentliga för denna litteraturöversikts resultat och beskrivs nedan:  
 

2.3.1 Depression och Ångestsyndrom 

Allgulander (2014) beskriver en egentlig depression som ett livshotande tillstånd för 

individen. Symtom som förekommer hos individen är låg sinnesstämning och nedstämdhet, 

vilket ofta resulterar i påverkan på individens sociala liv, där individen kan bli rastlös och 

agiterat. En konsekvens för individer med en depression kan vara livsleda, där känslan kan 

innebära att vara en belastning för andra. Tankar på döden kan uppstå som ett resultat av 

detta, vilket i sin tur kan leda till suicidförsök. Ångest och oro är vanligt förekommande i 

samband med den egentliga depressionen, vilket kan leda till att individen känner av 

somatiska symptom, såsom värk och smärta Allgulander (2014). 

Ångest beskrivs också som ett sjukligt tillstånd av Sjöström och Skärsäter (2014) vilket 

innebär att individen försöker fly eller försvara sig mot en fara genom impulsiva handlingar. 

Individen kan få känslor som till exempel: kontrollförlust, katastrof och kaos vilka kan ta sig i 

uttryck till skrämmande, destruktiva och obegripliga tankar. Personer som lider av ångest har 

en övergripande risk att hamna i den somatiska sjukhusvården på grund av suicidförsök 

(Sjöström & Skärsäter, 2014). 

 

2.3.2 Psykossjukdom 

Allgulander (2014) talar om ett samlingsnamn för psykoser och beskriver det som “gravt 

störd verklighetsvärdering” (s.125). De symptom som beskrivs av Allgulander (2014) är 

vanligt förekommande vid psykos är, hallucinationer, vanföreställningar och att individen ofta 

inte har en sjukdomsinsikt det vill säga: att personens uppfattning om verkligheten skiljer sig 

tydligt jämfört med omgivningens uppfattningar. Psykos kan uppstå på grund av 

vanföreställningssyndrom, schizofreni, substanspåverkan, abstinens och en svårare grad av 

depression samt mani. Psykoser kan även uppstå på grund av en organisk sjukdom, isolering 

och sömnbrist.  

Allgulander (2014) beskriver även ordet schizofreni, vilket på grekiska betyder “kluvet 

eller splittrad sinne”. När man får diagnosen schizofreni innebär detta att patienten har haft en 

psykos som har varat i ett minimum av sex månader och påvisar symptom med tydliga 

funktionsbegränsningar, vilka utmärker sig genom påverkan på individens sociala relationer 

och arbete. Diagnosen schizofreni innefattar negativa symptom som kan gestalta sig genom 
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ett avgränsat känslo-index, minskad målmedvetenhet, minskad tankeverksamhet och minskat 

tal. Positiva symtom kan istället gestalta sig i vanföreställningar som till exempel är 

överdrivna eller förvrängda röst och lukthallucinationer, avvikande rörelser och ett 

osammanhängande tal. 

 

2.3.3 Substansbrukssyndrom 
Psykisk sjukdom innefattar även substansbrukssyndrom och Wiklund Gustin (2014) beskriver 

att det är vanligt inom hälso- och sjukvården att möta patienter med denna problematik. 

Substansbrukssyndrom har ett starkt samband med individens lidande och kan ses ur ett 

holistiskt perspektiv där diagnosen innefattar hela människan. 

Allgulander (2014) beskriver substansbrukssyndrom som flera definierade symptom där 

individen intar en substans tvångsmässigt och fortsätter att inta substansen utan hänsyn till att 

detta påverkar beteende, samt att den ger fysiologiska symtom och kognitiva hinder. 

Beteendesymptom kan uppstå på grund av intoxikation som kan leda till nedsatt vakenhet, 

dåligt omdöme och aggressivitet.  

 

2.4 Psykisk sjukdom hos äldre 
Allgulander (2014) beskriver att andelen äldre med psykisk sjukdom över 65 år ökar i 

samhället, vilket påverkar behovet av psykiatriska insatser inom vården. Psykisk ohälsa är 

något som ofta associeras till yngre människor, och många antar att den största andelen suicid 

som begås är unga kvinnor. Suvanto (2014) beskrev i sin studie att de flesta suicid som begås 

är av äldre män, dessa över 80 år. Författaren menar vidare att det är åldrandet som ofta 

påverkar symtombilden vilket gör att åldrandet i sig ger en komplex behovsbild.  

De vanligaste psykiska sjukdomarna hos äldre beskrevs av Allgaier, Kramer, Mergl och 

Hegerl (2009) som depressiva tillstånd, vilka ofta förbises och behandling sätts därför inte in i 

tid. De sammanhängande risker och komplikationer som kan uppstå i samband med insättning 

av exempelvis antidepressiva läkemedel, kan komma att påverka inre organ vilket kan vara en 

bidragande faktor till samtidig somatisk progression och ökad suicidalitet hos de äldre.  

 

2.5 Somatiska och psykiatriska vården 
Uppslagsverket (u.å) beskriver ordet somatik från grekiskans “somatikós”, som betyder 

“kroppslig” och används i samband med nervsystemet, hud, rörelseapparaten och andra delar 

som är associerade med kroppsdelar. Detta innebär att den somatiska vården fokuserar på 

människokroppen, medan den psykiatriska vården fokuserar på psykiska tillstånd. Psyke på 

grekiska betyder själ och är således ett motsatsord till somatik. Allgulander (2014) beskriver 
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att begreppet Psykiatri är ett ord som kommer från grekiskan och betyder “vetenskapen om 

psykiska sjukdomar och deras botande” (s.21). Dock beskriver Allgulander (2014) att 

attityden till behandling av den psykiska ohälsan skiljer sig jämfört med behandling av 

somatiska åkommor, där anledningen kan vara stigmatisering av psykisk ohälsa som uppfattas 

som en moralisk defekt.  
Socialstyrelsen (2010) visar på att det finns stora klyftor mellan den psykiatriska och 

somatiska vården, vilket gör att patienter med psykisk sjukdom som har en samtidig somatisk 

problematik, även kallad komorbiditet, hamnar i kläm. Risken finns att antingen de psykiska 

eller de somatiska problemen inte tas om hand. Socialstyrelsens (2010) rapport visar en 

överdödlighet hos patienter med en psykisk sjukdom som vårdas för samtidig somatisk 

sjuklighet. Dessutom påvisas att dessa patienter får ett sämre somatiskt omhändertagande vid 

inläggning på somatisk avdelning, vilket resulterat i överdödlighet. Skärsäter (2014) beskriver 

att det inte är ovanligt att sjuksköterskan möter psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom inom 

den somatiska vården. 

 

2.6 Att leva med psykisk sjukdom  
Skärsäter (2014) beskriver att livet kan förändras vid en psykisk sjukdom, detta genom en 

upplevelse av att inte känna igen sig själv i olika vardagssituationer. Detta kan leda till 

känslor av misslyckanden och kontrollförlust, vilket kan kopplas samman med dålig 

självkänsla. Välfungerande arbete och familjeliv stärker människors identitet, självkänsla och 

ger individen möjlighet att se sig själv som kompetent.  

Erdner och Magnusson (2011) beskriver att god självkänsla är ett nyckelbegrepp för att 

känna hälsa. Dålig självkänsla hos patienter med psykisk sjukdom kan leda till uppgivenhet, 

tystnad, ensamhet, avståndstagande och tillbakadragenhet. Patienter med psykisk sjukdom 

kan bli misstänksamma och utveckla rädslor, vilket kan påverka kontakten med andra 

människor negativt. 

Haron och Tran (2014) har gjort en undersökning bland patienter med psykisk sjukdom om 

deras förväntningar på sjukvårdspersonal i samband med sjukhusvistelse och behandling. 

Patienterna uttryckte en önskan om att sjukvårdspersonal ska se människan bakom den 

psykiska sjukdomen, detta för att känna sig respekterade.  

 Maghsoudi, Oreyzi och Zargham-Boroujeni (2017) beskrev att samtliga patienter med 

psykisk sjukdom som deltagit i deras studie, haft likvärdig uppfattning om att hälso-och 

sjukvårdspersonal inte har gett individuellt stöd i omvårdnaden, där patientens delaktighet i 

behandlingen uteslutits.  
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Flera studier visade att patienter med en psykisk sjukdom såg en utmaning i att uppsöka 

vård och hjälp vid kriser på grund av rädsla för stigmatisering och diskriminering av hälso-

och sjukvårdspersonal (Lawn & McMahon, 2015; Xiao, Gao, Zhang, Sun, & Zeng, 2017; 

Björk Brämberg, Torgerson, Norman Kjellström, Welin & Rusner, 2018).  

I studien av Lawn och McMahon (2015) undersökte författarna patienters känslor kring 

stigmatisering inom vården, de beskrev att patienter upplevde hinder för att få tillgång till 

vård och uttryckte att de inte blev tagna på allvar. Patienterna upplevde att vårdpersonal 

förminskade somatisk problematik som en konsekvens av patientens psykiska sjukdom. I 

Xiao et al. (2017) beskrevs att patienter upplevde stigmatisering och diskriminering från 

sjukvårdspersonal där livskvaliteteten påverkades negativt och suicidala tankar uppstod. 

Patienter önskade hålla sin sjukdom hemlig för både allmänhet och vårdpersonal, vilket fick 

patienterna att känna sig isolerade. 

 

2.7 Stigmatisering  
Lilja och Hellzén (2014) definierar stigmatisering som en persons upplevelser, vilket skiljer 

sig från attityder som kan uppstå i bemötandet av andra människor. Stigmatisering ses ofta 

som något negativt och förknippas med utanförskap i ett omgivande samhälle.  

Sandlund (2011) påpekar att de flesta har en önskan om en distans till personer som har 

psykisk sjukdom. Distansen beror ofta på rädsla för våld där allmänheten känner misstro till 

psykiatrins förmåga att hjälpa och fånga upp dessa patienter. Dessa rädslor leder till 

stigmatisering av psykisk sjukdom.  

Ungar, Knaak och Szeto (2016) samt Arboleda-Flórez och Stuart (2012) beskrev i sina 

studier att ökande stigmatisering tas upp inom socialpsykiatrisk forskning, där allmänhetens 

negativa attityder speglats. Detta påvisar att det varit väletablerat att hälso-och sjukvården är 

en av de miljöer där personer med psykisk sjukdom upplever stigmatisering och 

diskriminering. 

Ungar et al. (2016) beskrev stigmatisering som en komplex och social process och 

betonade ett behov av förståelse till varför individer upplever stigmatisering. Studien talade 

för att allmänhet samt vårdpersonal tog ett socialt avstånd från normbrytande beteenden, 

istället för att ge en personcentrerad vård med empati utifrån patienten livsåskådning. 

Begreppet stigmatisering beskrevs som en strukturell diskriminering, där attityder och 

beteenden leder till ökat avstånd på interpersonella nivåer på grund av fördomar. Författarna 

till studien ansåg att detta i sin tur leder till social utslagning, där stigmatisering är hinder för 

en tillgänglig vård. Även Gaillard, Shattel och Thomas (2009) fann att patienter kände negativ 

respons i bemötandet från sjukvården. Dessa patienter kände sig sårbara på grund av sin 
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psykiska sjukdom, där det terapeutiska förhållandet påverkades negativt på grund av 

missförstånd som uppstod mellan sjukvårdspersonal och patient.  

Arboleda-Flórez och Stuart (2012) beskrev stigmatisering som en form av socialt förtryck. 

De menade att stigmatisering förminskade människor med psykisk sjukdom inom hälso-och 

sjukvården.  

Precis som studien av Xiao et al. (2017), framkom andra studiers resultat som påvisade 

samband mellan stigmatisering och suicid. Patienter som har överlevt suicidförsök talar om 

upplevelser och konsekvenser av stigmatisering där det har framkallat känslomässiga 

belastningar. Oexle et al., (2018) beskrev upplevelser som ensamhet och hopplöshet, dessa är 

viktiga att belysa i arbetet inom suicidprevention för hälso-och sjukvården.  

Switay, Grygiel, Anczewska och Wciórka (2014) menade att stigmatisering kan vara en 

bakomliggande orsak till kronisk stress och psykisk sjukdom, vilket kan komma att påverka 

en persons sociala relationer negativt. Detta kan resultera i ensamhet och dålig självkänsla, 

som vidare kan leda till psykisk sjukdom.  

 

2.8 Sjuksköterskans profession  
Socialstyrelsens riktlinjer förtydligar att människor som lider av psykisk sjukdom behöver ha 

tillgång till en kunskapsbaserad och jämlik vård (Socialstyrelsen, u.å). Sjuksköterskan ska 

arbeta utifrån ICN:s etiska kod vilken är utformad för att förebygga sjukdom, främja och 

återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskans profession innefattar att omvårdnad alltid 

ska ges respektfullt, oberoende av patientens sjukdom, etniska bakgrund och sociala ställning 

(International Council of Nurses [ICN], 2012). 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjuksköterskans profession ska ske i enighet med 

ett vårdvetenskapligt perspektiv, där vårdvetenskap även innefattar medicinsk kompetens 

vilket är essentiellt att bejaka. 

  

3. Problemformulering 
Cirka 450 miljoner människor lider av psykisk sjukdom i världen och många patienter med 

psykisk sjukdom upplever ett sämre bemötande och omhändertagande inom den somatiska 

vården på grund av stigmatisering. Var fjärde patient som söker vård för somatiska besvär, 

har en samtidig psykisk problematik som även medför en sämre livskvalitet för individen.  

Siffror visar även att patienter upplever att allmänhet samt hälso- och sjukvårdspersonal 

distanserar sig från personer som har psykisk sjukdom. Globalt och på samhällsnivå finns 

stora klyftor mellan psykiatrisk- och somatisk vård, vilket gör att patienter som har en 

komorbiditet riskerar utebliven somatisk vård.  
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4. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans attityder till och upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk sjukdom inom den somatiska sjukhusvården.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Barker och Buchanan-Barkers (2005b) tidvattenmodell används som en grundläggande teori i 

omvårdnadspraxis för psykisk sjukdom, där fokus ligger på andlighet ur ett 

livsåskådningsperspektiv. Tidvattenmodellen kan användas som ett verktyg för att rädda 

människor i kris. Barker och Buchanan-Barker (2005b) menar att omvårdnad ska utföras 

omsorgsfullt av sjuksköterskan där individens behov ska stå i fokus. Tidvattenmodellen har 

en fenomenologisk inriktning som innebär en holistisk syn där den personcentrerade vården 

utgår från individens kapacitet, resurser och lösningar. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2017) anser att Barkers tidvattenmodell fungerar både i 

arbete inom sluten-och öppenvård och är ett essentiellt stöd i sjuksköterskans arbete då en 

sjuksköterska ska möta patientens lidande utifrån ett holistisk förhållningssätt. Barker och 

Buchanan-Barkers (2005b) tidvattenmodell kan beskrivas som en färd över havet där 

människan kan drabbas av olika svårigheter, som till exempel stormar och skeppsbrott, vilket 

är en illustrerande bild av psykisk ohälsa och sjukdom. Innebörden av tidvattenmodellen är att 

rädda patienten att återuppta sin livsresa ute på det öppna havet, för att kunna återvända till ett 

meningsfullt liv i samhället. Psykisk sjukdom beskrivs som en subjektiv erfarenhet och 

förstås genom livsnivåer som anses vara en naturlig reaktion på livsomständigheter. Det här 

skiljer sig mot den fysiska hälsan som är objektiv.  

Barker och Buchanan-Barker, (2005b) använder flera filosofiska kompetensområden för 

sjuksköterskor där teorin vägleder sjuksköterskan genom principer. Det essentiella i 

principerna är patientens anamnes då omvårdnaden utgår från det. Alla människor är olika 

och förmedlar sin historia på individuella uttryckssätt vilket sjuksköterskan ska respektera och 

uppmuntra. Detta för att patientens språk, med metaforer etcetera, berättar mycket om 

patientens bakgrund och historia. Patienten är expert på sin livshistoria och sjuksköterskan 

ska vara nyfiken och lyssna, detta för att kunna göra en god vårdplan baserat utefter 

patientens behov. De bästa verktygen en sjuksköterska kan använda sig av i vårdarbetet är 

patientens egna erfarenheter för att kunna hantera deras specifika omvårdnadsbehov.  

Barker menar vidare att det är viktigt att ta ett steg i taget, där patienten befinner sig just nu 

och där återhämtning är ytterligare en essentiell komponent för att nå slutmålet. Att ge tid till 

patienten behövs av flera anledningar, men framförallt för att kunna forma en god relation 
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mellan sjuksköterska och patient. Den relationen ska bygga på en ömsesidighet, tillit och 

förtroende.  

Författarna anser att Barkers teori är essentiell för sjuksköterskan i sin profession, patienter 

med psykisk sjukdom ska stöttas av sjuksköterskan genom en holistisk syn och förståelse 

utifrån dennes livsvärld. Barkers teori kommer att användas i resultatdiskussionen utifrån de 

vägledande principer vilka framkommer i teorin och som har utformats för sjuksköterskans 

profession och diskuteras mot resultatet. 

 

6. Metod 
6.1 Design  
Litteraturöversikten har formats utifrån Fribergs (2017) metod, vilket innebär att författarna 

har kartlagt ett problemområde för att få en överblick i sjuksköterskans kompetensområde och 

profession. Detta gjordes för att författarna skulle kunna ta reda på kunskapsläget över 

befintlig vårdvetenskaplig samt omvårdnadsrelaterad forskning i de olika databaserna.  

 

6.2 Datainsamling och Urval 
Författarna till denna litteraturöversikt gjorde en helikoptersökning för att få helhetsperspektiv 

och ett icke-vinklat förhållningssätt till valda syftet (Friberg, 2017). Därefter gjordes en 

litteratursökning i databasen PubMed, vilken är en av de största databaserna som innehåller 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, biomedicin, psykologi, samt relaterade 

ämnesområden (Östlundh, 2017). En jämförande sökning gjordes i Cinahl Complete som är 

speciellt inriktad på vårdvetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017).  

Sökorden var: nursing, care, mental disorder, inpatients, general hospital, patients, nurse, 

perceptions, psychiatric illness, medical surgical, mental disorders, psychiatric nursing, 

attitude, mental illness, somatic care, health service, substance related disorders. Dessa har 

översatts från svenska via svensk MeSH till engelska.  

Sökorden har gjorts i olika sammansättningar i databaserna PubMed och Cinahl Complete. 

Boolesk söklogik, och sökorden AND och NOT har använts, detta för att utesluta artiklar 

angående patienter med demenssjukdom vilket inte är en psykisk sjukdom utan kognitiv svikt 

(Östlundh, 2017). Dessa sökningar är inlagda i en specifik sökmatris, se bilaga 1.  

Urvalet har gjorts enligt Fribergs modell, där författarna till denna litteraturöversikt har 

avgränsat vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). Detta har formats enligt nedanstående 

kriterier.  

De artiklar som valdes i Cinahl Complete koncentrerades med valda filter: Scholarly, Peer 

Reviewed och etisk granskning. Då PubMed inte kan koncentreras med dessa filter, har 
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samtliga artiklar i båda databaserna granskats av författarna ur ett etiskt perspektiv, detta 

genom att kontrollera den etiska korrektheten och se om det finns ett informerat samtycke till 

genomförda studier (Kjellström, 2015). Författarna till denna litteraturöversikt har således 

även granskat artiklarnas vetenskapliga information (Östlundh, 2017).  

Författarna utgick från artiklarnas rubriker, därefter lästes abstrakt och jämfördes med 

författarnas syfte i denna litteraturöversikt. Valda artiklar lästes, sammanställdes och 

granskades enligt Forsberg och Wengström som refereras i Fribergs (2017). Denna metod har 

blivit uppbyggd av frågor som skapats för att kritiskt granska artiklarnas kvalitet. Utifrån 

dessa granskningsfrågor bestämde författarna till denna litteraturöversikt, huruvida artiklarna 

uppnådde tillräcklig kvalitet för att kunna användas i litteraturöversiktens resultat, se bilaga 1. 

De utvalda artiklarna delades upp mellan författarna till litteraturöversikten, därefter har 

författarna läst igenom sex artiklar vardera, två gånger, för att sedan byta artiklar med 

varandra. Varje artikel har sammanfattats och redovisats för den andre för att nå konsensus 

över studiernas resultat. Detta för att få en helhet i studierna och kunna hålla en följsamhet 

(Friberg, 2017). Utvalda artiklar har sammanställts i bilaga 2.  

Inklusionskriterier för de båda databaserna PubMed och Cinahl complete i den första 

sökningen var: publicerade de senaste 10 åren och human, se bilaga 1. Detta resulterade i för 

få artiklar som passade till denna litteraturöversikt. Filtret utökades sedan vidare till 14 år med 

kriterier fulltext samt engelska, detta för att få fram fler relevanta artiklar till denna 

litteraturöversikt. Dock så är endast en av artiklarna äldre än 10 år, se bilaga 2.  

Exklusionskriterierna var: barn, äldre med demenssjukdom, patientupplevelser, review, 

äldre inom psykiatrisk mentalvård, primärvård samt att studien enbart hade specialistutbildade 

sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk vård. 

Genom detta urval fick författarna fram fyra kvantitativa och åtta kvalitativa vetenskapliga 

artiklar, se bilaga 2.  

 

6.3 Analys 

Sammanställning av analysen har utförts genom den beskrivande presentation som Friberg 

(2017) framställt, detta för att få en fördjupad förståelse över det valda fenomenet. Författarna 

i denna litteraturstudie har analyserat artiklar och resultaten i artiklarna har översatts till 

svenska. Därefter har författarna formulerat teman enligt Friberg (2017) för att kunna få fram 

skillnader och likheter i resultaten, samt se essentiella benämningar och begrepp.  

Författarna i denna litteraturöversikt har format teman genom att markera väsentligt 

innehåll i artiklarnas resultat med överstrykningspennor, som vidare sammanställdes i ett 

dokument för att få en överblick. Författarna kom fram till dessa teman: Positiva och 
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Negativa attityder, Holistisk omvårdnad, Svårigheter i omvårdnaden samt Kunskapsbrist och 
erfarenhet. Med hjälp av dessa teman formades resultatet till denna litteraturöversikt.  
Författarna har även haft en utomstående granskare för kommentarer och en överblick av 

denna litteraturöversikts helhet, detta har gjorts enligt Friberg (2017).  

 

7. Forskningsetiska överväganden 
Kjellström (2015) menar att det är essentiellt att ha en kontinuerlig reflektion under arbetets 

gång för att alla moment som innefattar människors rättigheter ska beaktas. 

Författarna i denna litteraturöversikt har under arbetets gång varit medvetna om att även en 

litteraturstudie kan väcka etiska frågor. Så som Sandman och Kjellström (2013) beskrivit, har 

allt material som använts i denna litteraturöversikt granskats och bearbetats med ett opartiskt 

förhållningssätt, där författarna varit medvetna om att missförstånd kan uppstå vid analys av 

artiklar. Detta på grund av författarnas bristande kunskaper i det engelska språket. För att 

undvika denna typ av missförstånd har författarna i denna litteraturöversikt studerat artiklarna 

noggrant och haft en kontinuerlig diskussion angående artiklarnas innehåll och resultat.  

Enligt Friberg (2017) är det essentiellt att granska vetenskapliga artiklars kvalitet, där 

etiska godkännanden är av stor vikt, men där kravet på studiens uppbyggnad och struktur 

också ska beaktas. De artiklar som används i denna litteraturöversikt har kontrollerats av 

författarna så att de erhåller etiskt tillstånd, där stor vikt lagts på att inte förvränga eller 

falsifiera resultat. Författarnas förförståelse i detta ämne har grundats av egna erfarenheter av 

arbete inom psykiatrisk- och somatisk vård. Författarna i denna litteraturöversikt har arbetat 

forskningsetiskt genom att vara medvetna över sin förförståelse och där sökorden skulle 

spegla ett neutralt förhållningssätt.  

Artiklarna har även blivit publicerade på en vårdvetenskaplig databas. Anonymiteten i 

artiklarna har även kontrollerats så att eventuella citat eller resultat inte kunde kopplas till en 

specifik individ eller grupp. Författarna har belyst studiens resultat utifrån både positiva och 

negativa upplevelser och attityder.  

I denna litteraturöversikt har författarna varit tydliga med att använda sökord som inte 

leder till stigmatisering eller negativa attityder. Detta för att anpassa artiklarna till ett så 

neutralt ställningstagande som möjligt. I denna litteraturöversikt har benämningen av 

begreppet psykisk sjukdom använts då det är ett mindre värdeladdat begrepp än psykisk 

störning. 
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8. Resultat 
Författarnas litteraturöversikt presenteras utifrån fyra olika teman: Positiva och Negativa 

attityder, Holistisk omvårdnad, Svårigheter i omvårdnaden, samt Kunskapsbrist och 

erfarenhet. 

 

8.1 Positiva och Negativa Attityder 
Flera studier uppmärksammade sjuksköterskors problematik med negativa attityder och 

upplevelser i förhållande till denna patientkategori (Plant & White, 2013; MacNeela et al., 

2012; Neville & Roan, 2014; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; Zolnierek & 

Clingerman, 2012).  

Björkman et al. (2008) har gjort en studie som undersökt vårdpersonalens attityder inom 

somatisk vård, där flera negativa attityder och fördomar kring personer med schizofreni 

uppmärksammats. I studien beskrevs att den rådande synen på dessa patienter är att de anses 

vara farliga och oförutsägbara. Studien tittade även på skillnader kring fördomar och attityder 

till psykisk sjukdom mellan somatisk- och psykiatrisk vård där betydande skillnader hittades. 

Sjuksköterskor inom psykiatrin hade enligt Björkman et al. (2008) mer positiva attityder till 

olika psykiska sjukdomar jämfört med sjuksköterskor som arbetade inom somatiken. 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård beskrev patienter med en psykisk sjukdom som mindre 

oförutsägbara och de hade lättare för att kommunicera med dessa. Detta skilde sig från de 

sjuksköterskor som arbetade inom somatisk vård. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård var 

dessutom mer positivt inställda till behandling av denna patientkategori. De sjuksköterskor 

som var verksamma inom somatisk vård ansåg istället att personer med psykisk sjukdom 

ansågs farliga på grund av dess oförutsägbarhet, däremot upplevde dessa sjuksköterskor 

positiva attityder gentemot patienter som hade mildare form av psykisk sjukdom, såsom 

egentlig depression och panikattacker. Både Björkman et al. (2008) samt Morgan (2014) har i 

sina resultat visat att sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet, kände mer positiva 

attityder gentemot dessa patienter jämfört med mindre erfarna sjuksköterskor.  

Plant och White (2013) beskrev att fördomar hos sjuksköterskor på en akutmottagning 

upplevde att personer med psykisk sjukdom är en patientgrupp som överdriver symtom för att 

få utökad tillgänglighet till vård. Neville och Roan (2014) har i sitt resultat beskrivit en 

negativ attityd till att vårda patienter med substansbrukssyndrom, där sjuksköterskor uttryckte 

sig negativt till att vårda denna patientkategori. Sjuksköterskor har i studien formulerat 

negativa uppfattningar och upplevda svårigheter till att ge denna patientgrupp god vård. 

Känslor som ilska och intolerans var återkommande beskrivningar gentemot dessa patienter, 

där sjuksköterskor hade fördomar om att patienterna var manipulativa. Denna studie, precis 



  14 (47) 
 

som flera andra ovan, påtalar att sjuksköterskor upplever att patientgruppen tar tid från 

medpatienter samt är läkemedelssökande. Sjuksköterskor hade i studien även beskrivit att de 

behövde ha en frekvent övervakning på denna patientgrupp vilket bidrog till en 

säkerhetsproblematik (Neville & Roan, 2014).  

Weare, Green, Olasoji och Plummer (2019) har i sin studie påvisat att utbildning inte 

enbart kan förknippas med positiva upplevelser och attityder gentemot patienter med psykisk 

sjukdom. Studien undersökte sjuksköterskor med vidareutbildning och doktorsexamen, inom 

somatisk vård, och jämförde med nyutexaminerade sjuksköterskor, där resultaten beskrevs 

som likasinnade i negativa upplevelser till den här typen av patientgrupp (Weare et al., 2019).  

Ytterligare en studie påvisade liknande resultat, att trots utökad utbildning förekom 

negativa attityder (Nilsen, Stone och Burleson, 2013). Detta skiljer sig från de studier som 

istället uttryckte ett behov av ökad kompetens för att motverka negativa attityder. Chang och 

Yang (2013) menade istället att en högre utbildning samt erfarenhet resulterar i positiva 

attityder.  

Reed och Fitzgerald (2005) samt Nilsen et al. (2013) fokuserade huvudsakligen på positiva 

upplevelser och attityder, vilka uppstår när ett korrekt stöd och interaktion finns med ett 

psykiatriskt team på sjukhuset. Positiva attityder från sjuksköterskor framkom när ett bra 

samarbete med psykiatriska insatser fanns, där stöd och extravak kunde sättas in som en 

förebyggande åtgärd vid vård av en patient med psykisk sjukdom. Om rätt insatser fanns 

tillgängliga, kände sig sjuksköterskor trygga i sin profession, vilket resulterade i positiva 

attityder och upplevelser till att vårda patienter med psykisk sjukdom. 

 

8.2 Holistisk omvårdnad  
Resultaten visade att ett holistiskt tankesätt gentemot patienter med psykisk sjukdom behövs 

(Reed & Fitzgerald, 2005; Neville & Roan, 2014; Morgan, 2014). Studierna fann att 

sjuksköterskor inte enbart skulle fokusera på den psykiska sjukdomen, utan istället utgå från 

patienters lika värde. Genom detta sätt tillämpades ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskor i 

studierna av Reed och Fitzgerald (2005), Neville och Roan, (2014), samt  Morgan (2014) 

beskrev patientens mentala hälsa och tillämpade detta i den holistiska omvårdnaden för att ge 

god vård. Studierna ansåg vikten av att se hela människan då patientens liv ligger i 

sjuksköterskans händer. Sociala omständigheter för patienter med psykisk sjukdom lyftes 

fram, där sjuksköterskan bör utgå från patientens livsåskådning för att tillämpa holistisk 

omvårdnad. Det innebär att sjuksköterskan ska se bortom patientens psykiatriska anamnes, då 

den sociala miljön kan påverka en människas beteende (Reed & Fitzgerald, 2005; Neville & 

Roan, 2014; Morgan, 2014).  
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Weare et al. (2019) undersökte sjuksköterskor som arbetar inom intensivvården. Dessa 

sjuksköterskor uttryckte i studien att sjukhusmiljön skapade hinder för att leverera holistisk 

omvårdnad för patienter med psykisk sjukdom. Morgan (2014) beskrev att sjuksköterskor 

ansåg att det borde finnas mer förståelse över människors liv och dess orsaker till att patienter 

har ett substansbrukssyndrom. Chang och Yang (2013) menade att det fanns ett samband med 

sjuksköterskors moraliska attityd, där fortbildning saknades till att vårda patienter med ett 

substansbrukssyndrom.  

MacNeela et al. (2012) talade om behovet för förbättrad kunskap i förhållande till risk-och 

sårbarhetsperspektivet. Studien byggde på en iscensatt film av en patient med psykisk 

sjukdom, som visades för sjuksköterskor som var med i studien. En sjuksköterska beskrev 

patienten som överväldigad i sin situation, på grund av ett lidande relaterat till instabilitet och 

ensamhet. Alla sjuksköterskor i studien identifierade hög ångest hos patienten, vilket även 

definierades som att patienten led av en psykisk sjukdom. Tre av sjuksköterskorna uttryckte 

dessutom att ångesten resulterade i att patienten var en risk gentemot sig själv och andra. 

Detta skilde sig gentemot två sjuksköterskor som hade en längre arbetslivserfarenhet, vilka 

istället beskrev patienten ur ett sårbarhetsperspektiv (MacNeela et al., 2012).  

Neville och Roan (2014) påvisade i studiens resultat, att flera sjuksköterskor förtydligar att 

substansbrukssyndrom är en sjukdom, som vilken annan, där denna patientgrupp förtjänar 

optimal vård och behandling. De ansåg även att personalen hade en medvetenhet kring den 

etiska vårdplikten och menade att trots de potentiella säkerhetsrisker som finns i vårdandet av 

denna patientgrupp, är etiken alltid i fokus för en så bra vård som möjligt. Även studien av 

Weare et al. (2019) förtydligade i sitt resultat att majoriteten av sjuksköterskor beskrev att 

empati är det viktigaste verktyget för att kunna ha förståelse och kunna ge god vård, oavsett 

patientens problematik. I studien av Morgan (2014) beskrev en sjuksköterska att hon kämpar 

med att kunna ge god vård till patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskan beskrev att 

dessa möten kan innebära negativa känslor, där sjuksköterskan i sammanhanget försöker att 

rättfärdiga deras beteenden för att kunna klara av att ge en god vård.  

 

8.3 Svårigheter i omvårdnaden  
Flera studier har påvisat att sjuksköterskor upplever sig ha blivit utsatta för manipulativa 

beteenden vid vård av patienter med psykisk sjukdom. Studierna påtalade även att patienter 

med psykisk sjukdom stjäl medpatienters tid och uppmärksamhet, vilket hindrar en korrekt 

vårdinsats (Plant & White, 2013; MacNeela et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Zolnierek & 

Clingerman, 2012).  
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Weare et al. (2019) samt Morgan (2014) uppgav att sjuksköterskor kände frustration över 

att patienterna var krävande och tog tid från personalen på ett sådant sätt att det tog tid från 

medpatienter. Sjuksköterskor menade att tiden inte räckte till för att kunna lyssna på patienter 

med psykisk sjukdom för att få förståelse för det egentliga vårdbehovet. Vidare beskrevs det i 

flera studier att sjuksköterskor, oberoende av arbetslivserfarenhet, kände en utmaning i att 

förbereda sig på och kunna bemöta oförutsägbara situationer som kan uppstå vid omvårdnad 

hos patienter med psykisk sjukdom (Zolnierek & Clingerman, 2012; Plant & White, 2013; 

Weare et al., 2019). Studier beskrev vidare att sjuksköterskor kände rädslor och nervositet 

inför dessa oförutsägbara beteenden som kan innefatta hot- och våldssituationer (Plant & 

White, 2013; MacNeela et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Björkman et al., 2008; Zolnierek 

& Clingerman, 2012).  

I studien av Reed och Fitzgerald (2005) framkom att sjuksköterskor upplevde sig sårbara 

både juridiskt, etiskt och professionellt på grund av utbildningsbrist, men också 

säkerhetsmässigt då sjuksköterskor inte tycktes kunna kontrollera oförutsägbara situationer. 

Studiens resultat visade att detta i sin tur skapade ångestproblematik hos ansvariga 

sjuksköterskor för denna patientkategori.  

Studien av MacNeela et al. (2012) fann att det förekom att sjuksköterskor förhandlade med 

patienten kring dennes omvårdnad, framförallt när patienter med psykisk sjukdom tvekade till 

vård och behandling. Genom bestraffnings -och belöningsmetoder använde sig sjuksköterskor 

av ett manipulativt sätt att övertala patienten till vård, vilket gav ett direkt negativt inflytande 

på patienten. Däremot förekom uppmuntran som en strategi i vårdandet av patienter med 

psykisk sjukdom, vilket beskrevs av fyra sjuksköterskor i studien av MacNeela et al. (2012). 

De menade att attityder formades genom att sjuksköterskor använde sig av verbala taktiker för 

att övertala patienten till att utföra specifik omvårdnad. Det här genomfördes genom att låta 

patienten vara engagerad i sin vård samt att genom information övertala patienten om varför 

behandlingen bör ske. Åtta ut av nio sjuksköterskor talade om att det är viktigt att uppmuntra 

patienten till vård, och alla sjuksköterskor nämnde vikten av att visa engagemang för 

patienten, där omvårdnad och behandling ska vara strukturerad och genomtänkt (MacNeela et 

al., 2012). 

 

8.4 Kunskapsbrist och erfarenhet 
Flera studiers resultat visade att det behövs ett ökat behov av kunskap för patienter med 

psykisk sjukdom (Zolnierek & Clingerman, 2012; Arnold & Mitchell, 2008; Plant & White, 

2013). Resultat visade att sjuksköterskor har bristande kunskap till att vårda denna 

patientgrupp. Samma studier visade att nyutexaminerade sjuksköterskor har otillräcklig och- 
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eller utebliven erfarenhet av att vårda patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskor 

upplevde att de inte kunde förlita sig på den kunskap som givits dem genom utbildning 

(Zolnierek & Clingerman, 2012; Arnold & Mitchell, 2008; Plant & White, 2013).  

Andra studier visade att sjuksköterskor behöver kunskap och fortbildning om psykiatriska 

förhållanden för att vidareutveckla en professionell roll med patienter som har psykisk 

sjukdom (MacNeela, Scott, Treacy, Hyde & O´Mahony, 2012; Chang & Yang, 2013; Morgan 

2014).  

MacNeela et al. (2012) samt Neville och Roan (2014) menade att genom kunskap och 

utbildning kunde sjuksköterskor vidareutveckla den terapeutiska kommunikationen gentemot 

patienter med psykisk sjukdom.  

I andra studier framkom sjuksköterskors negativa erfarenheter vid vård av patienter med 

psykisk sjukdom, som orsakades på grund av otillräcklig kompetens hos vårdpersonal inom 

somatiken, vilket visar vikten av utökad utbildning (Neville & Roan, 2014; Reed & 

Fitzgerald, 2005; Svediene, Jankauskiene, Kusleikaite & Razbadauskas, 2009).  

Arnold och Mitchell (2008) betonade vikten av vidareutbildning för att öka kunskapsnivån 

för sjuksköterskor inom somatiken. Detta för att grundutbildade sjuksköterskor saknade 

färdigheter i att vårda patienter med psykisk sjukdom, där studiens resultat också påvisade ett 

behov av bredare introduktion och utbildning inom psykiska sjukdomar i grundutbildningen.  

Vidare beskrev studier att behovet av stödjande insatser från specialister inom psykiatrin 

behövs för att sjuksköterskor, inom somatiken, ska få en utökad förberedelse i sin profession 

för att kunna ge god vård till patienter med psykisk sjukdom (Weare et al., 2019; Neville & 

Roan, 2014; Plant & White, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005; Svediene et al., 2009; Arnold & 

Mitchell, 2008).  

I flera studier framkom det även att sjuksköterskor som arbetar på somatiska avdelningar 

önskar stödjande insatser från specialistsjuksköterskor inom psykiatrin, detta för att kunna ge 

en bättre vård och få en ökad förståelse för patienter med psykisk sjukdom (Weare et al., 

2019; Neville & Roan, 2014; Reed & Fitzgerald, 2005; Svediene et al., 2009; Arnold & 

Mitchell, 2008; MacNeela et al., 2012).  

Reed och Fitzgerald (2005) har i sin studie visat att ett samarbete med psykiatriskt team 

inom den somatiska sjukhusvården, resulterat i känslomässigt stöd för sjuksköterskor kring 

omvårdnad av patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskor utan detta samarbete uppgav 

att de inte kunde förlita sig på den kunskap som givits dem i grundutbildningen. Detta 

samarbete gav istället handledning anpassad för att ta hand om patienter med psykisk 

sjukdom. Sjuksköterskor inom somatiken uppgav att de utan dessa stödjande insatser, istället 

fick utgå från egna erfarenheter och göra etiska överväganden. 
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9. Diskussion 
 
9.1 Metoddiskussion  
 

9.1.1 Design 
För att få en översikt och en bredare bild över ett kunskapsområde valdes en litteraturöversikt 

som metod (Friberg, 2017). En litteraturöversikt baseras på tidigare forskning och studier, där 

resultaten byggs upp av befintlig kunskap som finns i nuläget. Syftet med en litteraturöversikt 

är att få fram resultat som tydligare visar var det behövs mer kunskap inom det valda området. 

Enligt Rosén (2015) ger en systematisk litteraturöversikt tillförlitlighet för läsaren eftersom 

resultaten blir granskningsbara. Författarna till denna litteraturöversikt har gjort en tydlig 

redovisning av urval, datainsamling, sökord och analys, detta för att stärka reliabiliteten i 

denna litteraturöversikt (Henricson, 2012).  

Rosén (2012) beskriver att i en icke-systematisk litteraturöversikt kan resultatet bli vinklat 

utifrån författarnas förförståelse då författarna kan välja ut de artiklar som de anser passar till 

att svara på deras syfte i litteraturöversikten. Författarnas egna förförståelse är baserat på 

erfarenheter av arbete inom både somatisk- och psykiatrisk vård, där författarna har upplevt 

att patienter på somatiska avdelningar, med samtidig psykisk sjukdom, har fått ett sämre 

omhändertagande. Det är således viktigt att ha i åtanke att reliabiliteten kan bli sämre då 

förförståelsen kan komma att påverka analys och resultat (Henricson, 2012).  

 

9.1.2 Datainsamling och Urval 
Det uppmärksammades i litteraturöversikten, med hjälp av helikopterperspektivet, att 

författarna kunde urskilja flertalet artiklar på akutsjuksköterskors och medicinska 

operationssjuksköterskors attityder kring patienter med samtidig substansbruksproblematik. 

Då författarnas mål för denna litteraturöversikt var attityder och upplevelser till att vårda 

patienter med psykisk sjukdom, lades sökord till: substance related disorders och medical 

surgical. Detta för att sökningen skulle inkludera alla somatiska sjuksköterskors attityder till 

psykiatriska diagnoser enligt ICD eller DSM-5.  

Artiklarnas validitet är säkerställd då författarna tillgodosett sensitivitet i 

sökningsprocessen (Henricson, 2012). Författarna till denna litteraturöversikt fick fram 

samma artiklar trots olika sökord i både ämnessökning och i fritextsökning. Sökningen i 

databaserna PubMed och Cinahl Complete gav författarna möjlighet att ta del av artiklar från 

hela världen, detta för ett globalt förhållningssätt. Genom att författarna sökte i flera databaser 
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med omvårdnadsfokus, stärktes litteraturöversiktens validitet, vilket gav möjlighet att hitta 

relevanta artiklar utifrån syftet (Henricson, 2012). 

I början av sökningarna uppmärksammades flera relevanta artiklar för litteraturöversikten, 

dessa var dock publicerade på andra språk. På grund av att författarna är endast svensk och 

engelskspråkiga valdes ett tillägg av språkfiltret engelska, detta för att undvika artiklar som 

var framställda på andra språk. Forskningsresultatet som lyfts fram i litteraturöversikten 

kommer från flertal länder: USA, Sverige, Litauen, England, Irland och Australien. Detta för 

att attityder och upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom på somatiska 

avdelningar, är ett globalt problemområde och därför inte enbart kan förknippas med svensk 

hälso- och sjukvård. Nackdelen med att ha valt artiklar till litteraturöversiktens resultat utifrån 

ett globalt perspektiv, är att utbildningen för sjuksköterskor kan skilja sig åt i dessa länder. 

Författarna har sammanställt ett urval av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

design, se bilaga 2.  

Enligt Rosén (2012) bör en litteraturöversikt utgå från artiklar enbart utifrån en design för 

att få det bästa resultatet i en litteraturöversikt. Friberg (2017) förtydligar däremot att både 

kvalitativa och kvantitativa studier bidrar till en bredare överblick inom kunskapsområdet. 

Författarna till denna litteraturöversikt övervägde för-och nackdelar utifrån detta och valde att 

använda resultat utifrån både kvalitativ och kvantitativ design.  

En av de kvalitativa studierna som valdes till analysen var en fallstudie av Zolnierek och 

Clingerman (2012). Två av de valda kvantitativa studierna är tvärsnittsstudier. Den ena 

tvärsnittsstudien av Björkman et al. (2008) har tittat på upplevelser och attityder från både 

psykiatrisjuksköterskor som arbetar på en psykiatrisk avdelning och allmänsjuksköterskor 

med legitimation som arbetar på somatiska avdelningar. Den andra tvärsnittsstudien av Chang 

och Yang (2013) genomfördes genom att samla in data från två stora medicinska sjukhus. Vid 

valet av den kvalitativa fallstudien och två stycken tvärsnittsstudier har författarna varit 

medvetna om att det finns en svårighet i att se en riktning i sambandet vid dessa studier då 

man inte kan bedöma vad som kom först, orsakssambanden eller riktningen (Rosén, 2015). 

Efter övervägande och diskussion mellan författarna, beslutades att dessa studier är ett bra 

komplement till denna litteraturöversikt. Upplevelser och attityder kan uppstå i 

sjuksköterskans profession i mötet med patienter, detta för att validitet innebär giltighet och 

avser hur det valda fenomenet har blivit studerat i verkligheten (Henricson, 2012). Författarna 

kom fram till att varje möte med en patient kan lämna ett intryck, som sjuksköterskan sedan 

bär med sig.  

Författarna har även övervägt det som Henricson och Billhult (2012) beskriver, att enbart 

utgå ifrån artiklar med en kvalitativ design i denna litteraturöversikt. Den kvalitativa designen 
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har sina rötter i en holistisk tradition, vilket innebär studier på individers existentiella 

erfarenheter av det fenomen som granskas. Denna litteraturöversikt bygger bland annat på åtta 

kvalitativa resultat där sjuksköterskor beskriver sina upplevelser. Författarna till denna 

litteraturöversikt använde även fyra kvantitativa studier för att vidga resultatet. Billhult och 

Gunnarsson (2012) beskriver en kvantitativ studiedesign som observationer och mätningar, 

där forskningsfrågor kan besvaras strukturellt.  

Då författarna använt både kvantitativa och kvalitativa studier i resultatet så granskades 

artiklarna enligt den mall som står i Friberg (2017). Denna mall har granskningsfrågor för de 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta för att kritiskt kunna granska analys och resultat i 

relevanta artiklar för denna litteraturöversikt. Författarna har haft fokus på syfte, metod, urval 

och resultat, där olika argument som förts fram i studierna samt om författarna kunde urskilja 

några etiska resonemang (Friberg, 2017). Genom denna kvalitetsgranskning säkerställde 

författarna att de valda artiklarna var av hög kvalitet, trovärdiga, tillförlitliga och tydligt 

framställda. Dessutom uppfyllde artiklarna kriterier för forskningsetiska överväganden samt 

svarade på litteraturöversiktens syfte. Se bilaga 2.  

 

9.1.3 Analysmetod  
Analysen utfördes genom att resultatartiklarna, enligt bilaga 2, granskades av författarna. 

Artiklarna som granskats innehåller attityder och upplevelser gentemot patienter med 

substansbrukssyndrom, schizofreni, psykoser, depressioner och ångest, samt äldre med 

psykisk sjukdom.  

Författarna uppmärksammade att de utvalda artiklarnas översättning för patienter med 

psykiatriska diagnoser blev psykisk störning. Barker (2004a) beskriver att det finns 

svårigheter i att hitta en korrekt benämning för psykisk störning och-eller sjukdom då 

begreppet skiljer sig i världen. Barker (2004a) menar att begreppet psykisk störning används i 

sin helhet men att psykiatrisk sjukdom mestadels används i västvärlden. Då författarna har 

tidigare kunskap till att möta patienter med psykiatrisk diagnostik valdes ett mindre 

stigmatiserande begrepp “psykisk sjukdom” i analysen. Detta då författarna anser att “psykisk 

störning” kan medföra stigma. Författarna diskuterade även begreppet ”psykiatrisk sjukdom”, 

och kom fram till att detta begrepp mestadels används inom den psykiatriska vården vid 

diagnostisering och inte inom somatisk sjukhusvård.  

Författarna läste igenom utvalda artiklar enligt bilaga 2 flertalet gånger, därefter växlades 

de med varandra innan resultatet i artiklarna gemensamt översattes till svenska, detta för att 

stärka reliabiliteten (Henricson, 2012). Då författarna besitter kunskap för det engelska 

språket, men inte har detta som modersmål, kan det finnas en svaghet i översättningen av 
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denna litteraturöversikt då författarna kan ha tolkat och översatt artiklarna på fel sätt. För att 

författarna skulle kunna analysera artiklarnas resultat, användes överstrykningspennor. Med 

hjälp av dessa kunde författarna urskilja teman som överfördes och sammanställdes i ett 

dokument. När författarna urskilde teman utifrån studiernas resultat, uppmärksammades: 

Positiva och Negativa attityder, Holistisk omvårdnad, Svårigheter i omvårdnaden och 

Kunskapsbrist och erfarenhet. Dessa teman har författarna använt i resultatet som rubriker.  

En styrka i denna litteraturöversikt är att efter att dessa teman utformats delades artiklarna 

upp på nytt slumpvist mellan författarna. Detta för att på nytt läsas igenom för att se om 

eventuella resultat i artiklarna har missats som kan vara essentiella för litteraturöversiktens 

resultat. 

 

9.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i resultatdiskussionen bygger på analysen av artiklarna som valdes i bilaga 2, där 

målet var att tolka sjuksköterskors attityder till och upplevelser av att vårda patienter med 

psykisk sjukdom inom den somatiska sjukhusvården. I resultatet diskuteras sjuksköterskors 

attityder, upplevelser och hur de försöker att bemöta dessa patienter utifrån deras profession. 

Sjuksköterskorna i artiklarnas studier har arbetat på allmänna sjukhus på olika avdelningar 

inom somatisk vård. Författarna uppmärksammade i resultatet att det tycks finnas en stor 

kunskapsbrist hos sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska vården, för att bemöta 

patienter med samtidig psykisk sjukdom.  

Studier har uppmärksammat sjuksköterskors negativa attityder och upplevelser till att 

vårda patienter med psykisk sjukdom. Dessa studier har rapporterat fördomar och negativa 

attityder kring personer med psykisk sjukdom. Det har beskrivits att denna patientkategori är 

farlig och kan ha oförutsägbara beteenden. Studier har också tittat på de skillnader kring 

fördomar och attityder som finns till patienter med psykisk sjukdom mellan sjuksköterskor 

verksamma inom somatisk vård jämfört med sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk 

vård. Resultatet tyder på stora skillnader där sjuksköterskor verksamma inom somatisk vård 

anser att dessa patienter är farliga på grund av oförutsägbara beteenden, däremot visades 

positiva attityder hos de sjuksköterskor med högre arbetslivserfarenhet inom samma enhet. 

Studiernas resultat visade även att de fördomar som framkommit framförallt handlar om att 

patienter med psykisk sjukdom överdriver symtom, detta för att de ska få utökad 

tillgänglighet till vårdens resurser. Barkers teori vägleder en förståelse för att när människor 

mår psykiskt dåligt kan de behöva vistas i en säker och trygg miljö (Barker & Buchanan-

Barker, 2005b). Sjuksköterskan behöver därför medverka till att patientens behov av bland 

annat trygghet kan tillgodoses.  
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Fördomar om att patienter överdriver sina symtom kan leda till att patienter inte känner sig 

tagna på allvar, vilket vidare kan leda till utebliven trygghet och att patienten istället 

efterfrågar en utökad tillgänglighet från sjuksköterskor och vårdpersonal. Resultat påvisar 

även att känslor som ilska och intolerans är återkommande reaktioner i vårdandet av patienter 

med psykisk sjukdom, där fördomar om att patienterna har ett manipulerande beteende 

förekommer.  

Vidare framkom det i resultatet att patienter med psykisk sjukdom tar tid från 

medpatienter, därför att sjuksköterskor upplever att de behöver ha frekvent övervakning. 

Patienterna upplevs som farliga av sjuksköterskor på grund av hot-och våldssituationer, vilket 

i sin tur kan stärka sjuksköterskors fördomar och rädslor. Barker och Buchanan-Barker 

(2005b) beskriver att patientens berättelse inte enbart kan bedömas utifrån normer, utan 

istället relateras till vilket lidande det skapar för patienten. Detta är viktiga antaganden att ta 

hänsyn till då Barker och Buchanan-Barker (2005b) talar om skillnader mellan generella 

beteenden i en viss kultur jämfört med hur patienten egentligen mår. Det är också skillnad 

mellan ett avvikande beteende och att patienten känner sig ensam, vilket i sin tur kan vara en 

bidragande faktor till att patienten agerar annorlunda i en specifik situation, även detta kan 

leda till sjuksköterskors negativa attityder.  

Resultatet visade också att utbildning inte enbart kan förknippas med positiva upplevelser 

och attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom. Sjuksköterskor med vidareutbildning 

och doktorsexamen jämfördes med nyutexaminerade sjuksköterskor, och resultaten visade att 

de hade likvärdiga negativa upplevelserna kopplade till denna patientkategori. Studier visade 

att trots utökad utbildning och kompetens förekom negativa attityder.  

Dessa resultat skiljer sig jämfört mot de studier som uttrycker behov av högre utbildning 

för att få bukt med negativa attityder oavsett somatisk eller psykiatrisk vård. Studier visar att 

sjuksköterskor har negativa attityder för patienter med psykisk sjukdom, men dessa studier 

talar samtidigt om att det bör finnas en djupare förståelse för dessa människors problematik.  

God omvårdnad utgår ifrån patientens egna berättelse och perspektiv. Patientens berättelser 

omfattar inte enbart förtvivlan utan inkluderar meningsfullhet och hopp (Barker & Buchanan-

Barker, 2005b). Det är därför viktigt att sjuksköterskan ska kunna utveckla en äkta nyfikenhet 

och ett intresse för patienten, detta för att för att få en tillitsfull relation och få ta del av 

essentiella detaljer i patientens anamnes och berättelse. Det här är även viktiga redskap för en 

holistisk omvårdnad.  

Det finns studier som huvudsakligen fokuserar på positiva attityder och upplevelser, vilka 

uppstår när ett korrekt stöd och interaktion överensstämmer med ett psykiatriskt team. Att 

som personal verksamma inom den somatiska vården kan känna tillit i samarbetet med 
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psykiatrin för patienter med psykisk sjukdom, bidrar till att sjuksköterskor känner trygghet i 

omvårdnaden av dessa patienter. Om rätt insatser finns tillgängliga i vården, påverkas 

attityder och upplevelser positivt. Dahlberg och Segesten (2010) anser att sjuksköterskan ska 

vara ett stöd för patienten i att kunna utveckla sin historia och för att gemensamt med 

patienten, förstå den.  

Barker och Buchanan-Barker (2005b) beskriver att detta kan göras på olika sätt, men 

framförallt genom att sjuksköterskan visar intresse, nyfikenhet och ställer öppna frågor ur ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Dahlberg och Segesten (2010) menar att patienten besitter 

en expertis i sin egna historia, och att arbeta med den egna historiken ger patienten tillgång till 

sin egen kunskap.  

Det är viktigt att lyssna på patienten för att få en tillitsfull relation, detta kan stärka den 

positiva attityden till patienter med psykisk sjukdom. En holistisk omvårdnad innebär att se 

den hela människan i både nutid och dåtid. Sjuksköterskan ska lyfta fram patientens 

livsåskådning genom en holistisk omvårdnad, där man bortser från den psykiatriska 

anamnesen. Detta för att få överblick över miljön patienten befinner sig i då detta påverkas av 

sociala faktorer, medvetenhet, personliga styrkor och svagheter. Däremot så framkom det i 

studien av Maghsoudi, Oreyzi och Zargham-Boroujeni (2017) att sjuksköterskor som vårdar 

patienter med en psykisk sjukdom, ofta fokuserar på patientens svagheter istället för styrkor. 

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005b) ska sjuksköterskan guida patienten i att finna 

strategier för att finna en tilltro till sig själv och därmed erhålla en förmåga att kunna hjälpa 

sig själv utifrån sin egna styrka. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver relationen som ett 

ömsesidigt förtroende där små steg i taget resulterar i en förändring i riktning mot slutmålet, 

där studier också identifierat vikten av uppmuntran i omvårdnaden.  

MacNeela et al. (2012) menade att denna uppmuntran formats av attityder i form av 

verbala taktiker för att övertala patienten så att sjuksköterskan ska kunna få utföra omvårdnad. 

Denna övertalning baserades utifrån uppmuntran och att låta patienten känna sig delaktig och 

engagerad i sin vård. Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005b) bör sjuksköterskor försäkra 

sig om att patienten är medveten om syftet bakom vården, där sjuksköterskan ska identifiera 

mål och delmål, vilka patienten ska uppleva som positiva och i rätt riktning mot patientens 

egna mål.  

Vårdplikt handlar om en medvetenhet kring etiska aspekter, då potentiella säkerhetsrisker 

förekommer i vårdandet av patienter med psykisk sjukdom. Studien av Weare, Green, Olasoji 

& Plummer (2019) förtydligade i sitt resultat att empati är det viktigaste verktyget för att 

sjuksköterskan ska ha en förståelse och kunna utöva en god vård, oavsett om det är patienter 

med somatisk sjukdom eller med komorbiditet. Barker och Buchanan-Barker (2005b) 
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beskriver att sjuksköterskan ska försäkra sig om att patienten är medveten om syftet med 

vårdens olika processer. De påpekar även vikten av att sjuksköterskan ska vara ett hjälpmedel 

till patienten för att denne ska identifiera och utöka sin medvetenhet om sina egna personliga 

styrkor och svagheter, därför är det viktigt att se patientens styrkor och öka sin medvetenhet 

för att finna dessa hos patienten.  

Barker och Buchanan-Barker (2005b) beskriver tiden som en ömsesidig gåva. 

Sjuksköterskan ska få ta del av patientens berättelse utifrån den tidsaspekt som det ges 

utrymme för. Vikten av att ge av sin tid kan resultera i en stärkande vårdrelation, där tiden i 

sig kan frambringa erfarenheter samt bidra till en trygghet och tillit mellan patient och 

sjuksköterska. Tiden är värdefull för vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska, dock 

upplevs tiden som otillräcklig hos många sjuksköterskor. Studier talar för att sjuksköterskor 

upplevde manipulativa beteenden hos patienter med psykisk sjukdom, som därmed stal tid 

från medpatienter på sådant sätt att det hindrade en god vårdinsats. Studier visade att dessa 

sjuksköterskor kände sig frustrerade över att tiden inte räckte till för att kunna lyssna och få 

en förståelse för det egentliga vårdbehovet hos patienten. Barker och Buchanan-Barker 

(2005b) menar att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att bli medveten om att tiden är avsatt 

för att denne ska få en god vård med korrekta vårdinsatser, även om sjuksköterskan inte anser 

sig ha tid.  

Oförutsägbara händelser, rädslor och svårigheter tas upp i studier som en utmaning bland 

sjuksköterskor, oberoende av deras arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor visste inte vad de 

skulle förvänta sig vid vård av patienter med psykisk sjukdom, och i flera studier framkom att 

sjuksköterskor känner rädslor och nervositet inför oförutsägbara beteenden som innefattar hot 

och våldssituationer. Barker och Buchanan-Barker (2005b) anser att nya erfarenheter påverkar 

oss alla på ett eller annat sätt, då de kan öka en människas upplevelser av ohälsa men kan 

även innebära en positiv förändring.  

Sjuksköterskor i studien av Reed och Fitzgerald (2005) upplevde sig även sårbara både 

juridiskt, etiskt och professionellt på grund av utbildningsbrist men också säkerhetsmässigt. 

Studiens resultat visade att detta i sin tur framkallade en ångestproblematik hos de ansvariga 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskan ska enligt Barker och Buchanan-Barker (2005b) finnas där 

för att hjälpa en människa att utveckla medvetenhet i både tankar, känslor och handlingar. Om 

sjuksköterskan upplever egen ångest i sin profession, kan detta komma att påverka 

sjuksköterskan negativt. Flertalet studier med likvärdigt konsensus indikerade på otillräcklig 

erfarenhet av att vårda patienter med psykisk sjukdom, samt att sjuksköterskor inte kunde 

förlita sig på befintlig kunskap från utbildning och handledning. Det tyder på att 

sjuksköterskor behöver kunskap och fortbildning om psykiatriska förhållanden för att kunna 
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ha en professionell roll med patienter med psykisk sjukdom. Genom utbildning kan 

sjuksköterskor vidareutveckla den terapeutiska kommunikationen gentemot dessa patienter. 

Barker och Buchanan-Barker (2005b) talar om att relationen är en essentiell förutsättning för 

vård, där öppenhet inför det oförutsägbara och att iaktta patientens berättelse, är vägen till 

förändring. Dahlberg och Segesten (2010) menar på att brist på öppenhet kan leda till 

sjuksköterskors negativa erfarenheter, vilket också kan orsakas av otillräcklig kompetens. 

Detta då personalgruppen kan ha olika kompetensnivåer och erfarenhet av att vårda patienter 

med psykisk sjukdom.  

Sjuksköterskor ombesörjer vikten av utbildning i både grund-och vidareutbildning men 

uppger även att erfarenheter är oerhört essentiellt att dela med sig av. Dahlberg och Segesten 

(2010) anser att det är sjuksköterskans etiska skyldighet att delge kunskap och på så sätt få 

bort negativa attityder från personalgruppen angående patienter med psykisk sjukdom. De 

beskriver även att en god vård innebär ett etiskt synsätt där kravet ska ske i enighet med ett 

vårdvetenskapligt patientperspektiv, där sjuksköterskans professionella kunnande utgår ifrån 

den enskilda patienten och dennes erfarenheter. Dahlberg och Segesten (2010) menar vidare 

att sjuksköterskan ska ha en god vårdvetenskaplig samt medicinsk grund för att bedöma 

aktuell situation, detta för att se patientens problematik. Detta ställer etiska krav och 

vederbörlig kompetens hos sjuksköterskan. Barker och Buchanan-Barker (2005b) anser att det 

är patienternas egna erfarenheter som bör vara de huvudsakliga verktygen i omvårdnaden. 

Metoder som är evidensbaserade i vad som fungerat som stöd för andra patienter, kan också 

vara till hjälp i att hitta rätt insatser för patienten. 

Studier påtalar ett behov av stödjande insatser från specialister inom psykiatrin, det är ett 

essentiellt redskap för att få en utökad förberedelse i bemötandet av patienter med psykisk 

sjukdom. Detta behövs för att kunna ge en personcentrerad vård då sjukhusmiljön i sig kan 

skapa hinder för att kunna leverera en god omvårdnad för denna patientkategori. 

Sjuksköterskor som arbetade inom somatisk vård önskade stöd från specialistsjuksköterskor 

inom psykiatrin för att kunna ge en bättre vård och ökad förståelse för patienter med psykisk 

sjukdom. Barker och Buchanan-Barker (2005b) menar att sjuksköterskan ska hjälpa patienter 

att bli medvetna om vad som fungerar för den enskilde individen, detta i relation till specifik 

livsproblematik. Sjuksköterskan ska visa intresse för vad patienten själv kan göra för att 

hantera sina specifika livsproblem samt vilka som kan hjälpa dem. Det är således viktigt att 

kunna ta hjälp från expertis från psykiatrin. 

 

10. Kliniska implikationer  
Resultaten i denna litteraturöversikt visar att utbildning är en viktig aspekt för att motverka 
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fördomar, dock påvisar flertal andra studier att attityder finns kvar trots vidareutbildningar. 

De positiva attityderna visades främst från sjuksköterskor med högre arbetslivserfarenhet, där 

utbildningsnivån inte var en betydande faktor för ökad positiv attityd och färre fördomar. 
Författarna i denna litteraturöversikt uppmärksammade att sjuksköterskors negativa attityder 

främst uppstår i mötet med patienter som har psykisk sjukdom. Resultat visar att det inte går 

att helt förlita sig på den kunskap som ges i sjuksköterskans grundutbildning, utan att 

sjuksköterskans erfarenhet även bör tillämpas i omvårdnadshandlingar vid vård av patienter 

med psykisk sjukdom.  

Resultaten visar också att positiva attityder mot patienter med psykisk sjukdom ofta handlar 

om ett samarbete med psykiatriskt team på sjukhuset som kan ge korrekta stödinsatser för 

patient och personal. Detta resulterar i ökad trygghet och således även positiva upplevelser till 

att vårda patienter med psykisk sjukdom inom den somatiska sjukhusvården. Enligt ICN:s 

etiska kod, ska sjuksköterskan ansvara för lämpliga åtgärder samt ta ett personligt ansvar för 

att bibehålla kompetens samt stödja och vägleda vårdpersonal för att främja ett etiskt 

förhållningssätt. Sjuksköterskans profession utgår från ICN:s etiska kod, där omvårdnad ska 

ges oberoende av patientens sjukdom, med en holistisk människosyn. Detta är essentiellt att 

ha i åtanke då sjuksköterskan är den huvudperson som är närvarande hos patienten i hela 

omvårdnaden (International Council of Nurses [ICN], 2012).  

Författarna till denna litteraturöversikt har diskuterat och erhållit konsensus i att det bör finnas 

en stödjande resurs på somatiska avdelningar, detta för att bibehålla kontakt med psykiatrin 

för att kunna ge patienten en korrekt och positiv vårdupplevelse. Författarna föreslår att en 

sjuksköterska med arbetslivserfarenhet eller vidareutbildning inom psykiatri, kan arbeta inom 

somatisk vård för att stötta patienter och personal för guidning i bemötandet av denna 

patientgrupp. Anledningen till författarnas förslag till detta är grundat på litteraturöversiktens 

resultat. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning 
Globalt sett är psykisk sjukdom ett växande problemområde, som leder till stora konsekvenser 

både på individ och samhällsnivå. Resultaten visar att det behövs utökad kompetens och 

erfarenhet i bemötandet av patienter med psykisk sjukdom inom hälso-och sjukvård. Attityder 

och upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom inom somatisk vård kräver ett 

mer omfattande stöd från specialister inom psykiatrin.  

 Förslag till fortsatt forskning behövs för att utöka psykiatriska resurser inom somatisk 

vård, därav föreslår författarna till denna litteraturöversikt ett forskningsprojekt, där 

psykiatrisjuksköterskor ska ha hand om samordningen av patienter med komorbiditet på 
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somatiska avdelningar. Detta kanske kan resultera i arbete för att förebygga stigmatisering av 

patienter med psykisk sjukdom. Där högre kompetens inom hälso-och sjukvården, kan stärka 

patienternas välmående som lider av komorbiditet. Med hjälp av denna resurs kan framtida 

samarbete mellan de olika instanserna resultera i att färre människor dör i samband med 

komorbiditet. 

 

12. Slutsats 
Sjuksköterskors negativa attityder beror på kunskapsbrist inom psykiska sjukdomar samt brist 

på hanteringsstrategier i svåra situationer, däremot anses längre arbetslivserfarenhet resultera i 

positiva attityder. Utbildning täcker inte alla områden för att uppnå en holistisk människosyn 

och en positiv attityd till och upplevelser av att vårda patienter med psykisk sjukdom, däremot 

ses utbildning som en viktig aspekt för att motverka fördomar. Detta då det ger en möjlighet 

för självreflektion samt för att kunna ha en dialog om sin egna förförståelse.  

Studier påtalar vikten av samarbete och stöd för att sjuksköterskor ska bibehålla positiv 

attityd till patienter med psykisk sjukdom. Samarbete med ett psykiatriskt team på sjukhuset 

gav sjuksköterskor trygghet i att vårda patienter med psykisk sjukdom, detta är essentiellt att 

bejaka för framtidens vårdinsatser för denna patientgrupp.  
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sjukdom under minst ett skift det 
gångna året.  

Datainsamling: 
En intervjuguide utvecklades för att 
ge första inriktningen till 
sjuksköterskan som ombads att 
beskriva en patient med allvarlig 
psykisk sjukdom, som hon hade 
vårdat under det gångna året. 
Sjuksköterskan skulle även beskriva 
upplevelsen av att vårda denna 
patient.  

Sjuksköterskans uppfattningar 
kunde beskrivas utifrån fyra 
olika kategorier såsom: 
spänning, obehag, brist på 
personlig tillfredsställelse och 
svårigheter att vårda denna 
patient samt brist på kunskap.   
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Analys:  

Induktiv innehållsanalys för att 
identifiera fraser som sedan kodas 
och kategoriseras. 

 
  

# 
Plant, Larry 
Dean. White, 
Jane H.  

Emergency Room 
Psychiatric Services: 
A Qualitative Study 
of Nurses' 
Experiences. 

  

United States 
of America 
(USA). 
Issues in 
Mental health 
Nursing , 2013 

Syftet är att utforska, beskriva och 
tolka erfarenheter av 
akutsjuksköterskors vård av 
patienter med psykisk sjukdom. 

Metod: Kvalitativ analys 

Urval:  
Ett medelstort sjukhus utan en 
psykiatrisk akut. Sjuksköterskor som 
medverkade skulle arbeta inom 
somatiken och ha hand om patienter 
med psykisk sjukdom. Alla 
akutsjuksköterskor ska ha en 
legitimation, samt ska ha arbetat i 
minst sex månader på avdelningen. 

 Datainsamling:  
Resultatet vid urvalet blev fyra 
fokusgrupper som intervjuades 
under en sexveckors period. 
En intervjuguide utvecklades av 
första författaren i studien. Frågor 
formades därefter utifrån syftet. 
Huvudfrågor formades utifrån 
diskussionen. Intervjuerna spelades 
in.  

Analys:  
Kodning och kategorisering formade 
subteman, dessa analyserades för att 
identifiera huvudtemat.  

Sjuksköterskans erfarenheter 
kunde beskrivas utifrån fyra 
kategorier:  
Att stå inför utmaningar samt att 
behöva kämpa med dessa. 
Upplevelser av att stå inför 
oföränderliga hinder i sitt arbete 
och att sjunka ner i hopplöshet 
samt söka lösningar på 
problemen.  
Huvudtemat var kraftlöshet som 
formades av deltagarnas 
övergripande upplevelser.  
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Författare  
 
1. 
25/3-2019 
Cinahl # 
Pubmed * 

Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

* 
Björkman, T., 
Angelman, T., 
& Jönsson, M.  

Attitudes towards 
people with mental 
illness: a cross-
sectional study 
among nursing staff 
in psychiatric and 
somatic care.  

Sverige, Scand 
J Caring Sci. 
2008  

Syftet med studien var att undersöka 
attityder mot psykisk sjukdom och 
personer med psykisk sjukdom bland 
vårdpersonal inom både psykiatrisk 
eller somatisk vård.  

Metod: 
Kvantitativ tvärsnitsstudie 
Urval:  
120 legitimerade eller assisterande 
sjuksköterskor i Sverige. De 
somatiska Sjuksköterskorna var (69 
st) och sjuksköterskor inom 
psykiatrin var (51st).  
 
Datainsamling: Intervjuer med 
fokus på psykisk sjukdom 
och attityder kring sju olika psykiska 
sjukdomar. Data intogs under en 
period på tre veckor. 
 
Analys: 
T- test och U-test användes för att 
urskilja skillnader, samt en stegvis 
multipel regressionsanalys för att 
undersöka sambandet mellan ett 
antal oberoende variabler och 
attityder mot specifik psykisk 
sjukdom.  

Resultaten visade att 
vårdpersonal inom somatisk 
vård, i högre grad än 
sjukvårdspersonal i psykisk 
hälsa, rapporterade fler negativa 
attityder när det gäller personer 
med schizofreni, de ansågs som 
farliga och oförutsägbara. 
Däremot visade det sig att 
yrkeserfarenhet till psykisk 
sjukdom kopplade till positiva 
attityder till psykisk sjukdom, 
där behandling och 
återhämtning ansågs som något 
positivt.  
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Författare 
 

1. 
26/3-2019 
Cinahl # 
Pubmed * 

Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

* 
Weare, R., 
Green, C., 
Olasoji, M., & 
Plummer, V.  

ICU nurses feel 
unprepared to care 
for patients with 
mental illness: A 
survey of nurses' 
attitudes, 
knowledge, and 
skills. 

Australien 
Intensive & 
critical care 
nursing, 2019 

Att undersöka kunskap, färdigheter 
och attityder hos en kohort av 
australiensiska sjuksköterskor för att 
ta hand om patienter med psykisk 
sjukdom. 

Metod:  
Kvalitativ studie. 
 
Urval:  
Sjukhus i Melbourne, Australien. 
Sjuksköterskor som arbetar inom 
intensivvården.  
 
Datainsamling:  
Frågeformulär har distribuerats via 
intern e-post till alla. Svaren var 
anonyma. Fyrtio 
intensivvårdssjuksköterskor 
genomförde undersökningen. 
Respondenter var övervägande 
kvinnliga (82,5%) och hade en 
doktorsexamen (62,5%).  
 
Analys:  
Data exporterades från online-
undersöknings plattformen för 
analys. Beskrivande statistik 
tillhandahålls som median- och 
interkvartil intervall eller medel- och 
standardavvikelse efter behov. 
Kategoriska data presenteras som en 
procentandel av giltiga svar.  

Sjuksköterskor kände att de 
behövde vidareutbildning för att 
ta hand om patienter med 
psykisk sjukdom i 
intensivvården. De flesta av 
respondenterna var empatiska 
för denna patientgrupp, men det 
rapporterades också negativa 
stereotyper och stigma av andra 
deltagare. Miljön uppfattades 
också som ett hinder för att 
kunna leverera optimal 
personcentrerad vård för 
patienter med psykisk sjukdom 



  

39 (47) 
 

 

Författare 
2. 
26/3-2019 
Cinahl # 
Pubmed * 

Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

* 
Morgan, B D.  

Nursing attitudes 
toward patients with 
substance use 
disorders in pain. 

  

United States 
of America 
(USA). 
Pain Manag 
Nurs. 2014. 

Syftet med denna studie var att 
identifiera och utforska 
sjuksköterskors attityder gentemot 
patienter inlagda på heldygns 
avdelning med SUD 
(substansbrukssyndrom)och 
samtidig smärta. Detta för att utöka 
kunskapen om sjuksköterskors 
attityder och interaktioner för 
patienter med SUD och samtidig 
smärta för att generera en teori som 
kommer att bidra till en större 
förståelse av problemet.  

Metod: 
Kvalitativ metod.  
Urval:  
Studien presenterades för chefs 
sjuksköterskorna på avdelningarna 
och ett flygblad innehållande 
information om studien lämnades på 
varje avdelning på sjukhuset. Varje 
sjuksköterska som frivilligt ingick i 
studien var inkluderad. Det fanns 
inga specifika uteslutningskriterier. 
 
Datainsamling:  
Individuella intervjuer utfördes med 
hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide, 14 sjuksköterskor 
intervjuades som arbetade med 
patienter som har SUD och smärta.  
Dessutom intervjuades en 
sjuksköterska som var extra 
intresserad av studiens område. 
 
Analys:  
Grounded theory-metoden användes 
då intervjuerna analyserades och 
kodades. Konsekvenserna för 
omvårdnadspraxis, utbildning, 
forskning och politik diskuterades. 
 
 

Resultatet beskrivs utifrån tre 
olika lösningar, formade av 
sjuksköterskor, för att kunna ge 
omvårdnad och behandling till 
patienter med 
substansbrukssyndrom och 
samtidig smärtproblematik. 
Denna utgår från en teori.  
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* 
Neville, K., & 
Roan, N.  

Challenges in 
nursing practice: 
nurses' perceptions 
in caring for 
hospitalized 
medical-surgical 
patients with 
substance 
abuse/dependence 

United States 
of America 
(USA). 
The journal of 
nursing 
administration, 
2014. 

Syftet med denna studie var att 
undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar om att vårda patienter 
med komorbiditet för missbruk / 
beroende. 

Metod:  
Kvalitativt induktivt 
tillvägagångssätt. 
 
Urval:  
24 sjuksköterskor som arbetade med 
5 patienter på tre medicinska 
kirurgiska neurologiskt-ortopediska 
avdelningar. Ingen specifik 
missbruksavdelning fanns inom 
sjukhusområdet. Identifiering av 
ämnet missbruk, berodde antingen 
på patientens historia, journaler eller 
de som upptäcktes vid tidpunkten 
för 
inskrivning. 
Datainsamling:  

Subjektiva uppgifter hämtades från 
24 sjuksköterskor som arbetade med 
5 patienter inom heldygnsvården. Ett 
kvalitativt tillvägagångssätt  från en 
beskrivande, icke-experimentell 
studie som undersökte 
sjuksköterskornas attityder. Även 
attityder till suicidala patienter 
undersöktes. 

Analys:  
En jämförande analys med  
kodning av kategorier användes för 
att skapa teman.  

Dataanalys avslöjade en etisk 
plikt av att vårda. De negativa 
uppfattningarna gentemot 
patienter med missbruk uppstod 
som känslor av ett behov av 
vidareutbildning, för framförallt 
smärthantering.  
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# 
Chang, Y P., & 
Yang, M S.  

Nurses' attitudes 
toward clients with 
substance use 
problems. 

  

United States 
of America 
(USA). 
Perspect 
Psychiatr Care, 
2013 

Denna studie syftar till att undersöka 
faktorer som hör samman med 
sjuksköterskornas attityder gentemot 
patienter med 
substansbruksproblematik.  

Metod: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie.  
 
Urval:  
Sjuksköterskor arbetandes på två 
medicinska sjukhus i södra Taiwan. 
Följande kriterier användes: 
Sjuksköterskor som deltog i denna 
studie hade 
(a) legitimation (b) har arbetat mer 
än 3 månader på sin nuvarande 
avdelning.  
 
Datainsamling: 
Efter informerat samtycke fick 
sjuksköterskorna svara på ett 
frågeformulär. 
Totalt distribuerades 600 
frågeformulär till 489 sjuksköterskor 
(446 st somatiska sjuksköterskor) 
och (43 psykiatrisjuksköterskor) 
som uppfyllde inklusionskriterierna. 
Formlulären samlades in efter 1 
vecka. 
 
Analys: 
Frågeformulären tolkades med hjälp 
av korrelation statistik, t-test och 
hierarkisk regressionsanalys.  

Resultaten visar att ålder, 
omvårdnadserfarenhet, totala 
timmar av kurser i skolan och 
totala timmar av fortsatt 
utbildning relaterad till 
substansbruk visade samband 
med sjuksköterskornas attityder 
gentemot patienter med 
substansbrukssyndrom. 
Resultaten visade även på att 
sjuksköterskor som arbetade 
inom en psykiatrisk enhet och 
hade tagit 
högskolekurser relaterade till 
substansbrukssyndrom samt 
hade 
erfarenhet av att vårda patienter 
med substansbrukssyndrom 
rapporterade mer positiva 
attityder än 
somatiska sjuksköterskor. 
Fortbildning är relaterad till 
sjuksköterskornas attityder mot 
patienter med 
substansbrukssyndrom. 

Författare 
27/3-2019 
Cinahl # 
Pubmed * 

Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 
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*Reed, F., & 
Fritzgerald, L. 

The mixed attitudes 
of nurse's to caring 
for people with 
mental illness in a 
rural general 
hospital. 

Australien, Int 
J Ment Health 
Nurs. 2005 

En kvalitativ beskrivande studie 
användes för att undersöka 
sjuksköterskornas attityder för att ta 
hand om personer med psykisk 
sjukdom. De problem som påverkar 
deras förmåga att ge vård och 
effekten av utbildning, erfarenhet 
och stöd.  

Metod: 

Kvalitativ beskrivande studie. 

Urval: 

Slumpmässigt urval där 10 
sjuksköterskor från två avdelningar 
på ett sjukhus ute på landsbygden 
valdes. 

Inklusionen var sjuksköterskor som 
inte vårdade patienter med psykisk 
sjukdom. De sjuksköterskor som 
exkluderades var specialistutbildade 
och de som hade erfarenhet av 
psykisk sjukdom. En av 
avdelningarna hade  tillgång till 
utbildning och stöd från psykiatriska 
sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Efter informerad samtycke fick 10 
sjuksköterskor frågor som 
fokuserade på perception och 
erfarenhet i vården av patienter med 
psykisk sjukdom. Alla intervjuer 
spelades in. 

Analys: 

Inspelningarna av intervjuerna 
sammanställdes och analyserades för 
att identifiera teman. En kvalitativ 
innehållsanalys användes till att 
tolka inspelade intervjuer. 

Attityderna visade sig vara 
kopplade till problem som 
påverkar sjuksköterskors 
förmåga att tillhandahålla vård. 
Sjuksköterskor identifierade 
rädsla. Omvänt har de som fått 
stöd och utbildning beskrivit 
ökad komfort, med vissa 
sjuksköterskor som uttrycker 
entusiasm för mentalvården och 
ser det som en integrerad del av 
omvårdnaden.  
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* Svediene, L., 
Jankauskiene, 
L., Kusleikaite, 
M., & 
Razbadauskas, 
A.  

Competence of 
general practice 
nurses caring for 
patients with mental 
health problems in 
the somatic 
departments 

Litauen, 
Medicin 
(Kaunas), 
2009. 

Att undersöka kompetensen hos 
allmän praktiserande sjuksköterskor 
som vårdar patienter med psykiska 
problem i de somatiska 
avdelningarna.  

Metod: 
Kvantitativ studie  
Urval: 
Respondenterna (128 legitimerade 
sjuksköterskor) valdes från sju 
somatiska avdelningar, där 
psykiatrisk rådgivning kunde 
förekomma. 
 
Datainsamling: 
På sjuksköterskornas avdelningar 
distribuerades 140 enkäter som 
bestod av 29 frågor; 135 
frågeformulär slutfördes 
(svarfrekvensen var 96,4%), varav 7 
frågeformulär erkändes som inte 
giltiga. 
Analys: 
Korrelationsanalys av variabler 
utfördes genom att tillämpa 
rangkorrelation coefficients 
Spearman. Analys av hypoteser om 
oberoende samband mellan variabler 
som utvärderades med tillämpning 
av beredskaps koefficient och 
Kendalls koefficient. Skillnaden 
mellan data ansågs signifikant när P 
var <0,05 (konfidensnivå, 95%).  

45,0% av sjuksköterskorna hade 
kunskap om hur man tar hand 
om patienter med psykisk 
sjukdom. Dessa gav en 
statistiskt signifikant koppling 
mellan anställningstiden och 
utbildningen (r från 0,222 till 
0,76; P från <0,05 till <0,01). 
Men endast 30,5% av de 
svarande kunde hantera 
konflikter. De vanligaste 
oönskade händelserna (60,3%) 
var att patienterna lämnade 
avdelningen, där skadan kom 
som en följd av avvikandet från 
avdelningen (29,4%) samt 
självmord (10,3%). Från 18,8% 
till 28,9% av de tillfrågade 
ansåg att oönskade händelser 
påverkades av en olämplig miljö 
på avdelningen, bristen på tid 
och personal, svårigheter med 
att få psykiatriskt stöd. 
Händelser kan också påverkas 
av personalens bristande 
kompetens. De flesta 
sjuksköterskor ( 75,0% till 
84,4%) hade en positiv attityd 
till patienterna. 
 

#  
Arnold, M.,& 
Mitchell, T. 

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

England, 
Nurs Older 
People, 2008  

Att utforska sjuksköterskors 
uppfattningar av äldre personer på 
ett akutsjukhus som har samtidig 
psykiatrisk diagnos.  
 
 

Metod: 
Kvalitativ design 
Urval: 
Tre fokusgrupper bestående av totalt 
14 sjuksköterskor (fyra 
sjuksköterskor, tre förvaltare, två 
tränings och stöd sjuksköterskor, tre 
ledande sjuksköterskor och två 

De åtta kategorierna som 
identifierades av uppgifterna 
var: "Arbetsbelastning", 
"Bedömning",  
"Beteende / Våld", 
"Kommunikation", 
"Avladdning",  
"Miljö",  
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senior sjuksköterskor). 
Sjuksköterskor som var fast 
anställda, arbetade på ett akut samt 
dom som kom i kontakt med äldre 
patienter med samtidig psykisk 
sjukdom. Några av deltagarna hade 
erfarenhet av att arbeta med 
nyanställda psykiatriska 
sjuksköterskor och andra 
specialiserade sjuksköterskor för 
äldre. 
Datainsamling: 
I varje fokusgrupp var deltagarna 
ombedda att prata några minuter, 
detta spelades in på ljudfiler.  
En semistrukturerad guide användes 
vilket gav en djupare och mer 
tankeväckande data om psykiska 
problem hos äldre människor inom 
akutvård miljö som kunde uppstå. 
Analys: 
Till skillnad från individuella 
intervjuer, avsikt att fokusera 
grupper är att få konsensus kring 
vissa 
upplevelser. Analys av den första 
fokusgruppen en lista över 
kategorier som forskaren 
uppmärksammat och som sedan togs 
med till nästa fokusgrupp. 
Proceduren upprepas även för den 
tredje gruppen. 
Analysen användes sedan för att 
identifiera likheter i datan från alla 
tre fokusgrupper där man kunde 
urskilja olika kategorier.  

"Stigma" och "Stereotyping".  
Dessa har bidragit till tre 
huvudteman: "psykiska 
problem", "utbildning" och 
"samarbete"  
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* 
MacNeela P, 
Scott PA, 
Treacy M, 
Hyde A, & 
O´Mahony R. 

A risk to himself: 
attitudes toward 
psychiatric patients 
and choice of 
psychosocial 
strategies among 
nurses in medical-
surgical units. 

Irland 
Res Nurs 
Health. 2012  

Syftet är att bedöma om 
sjuksköterskor på allmänna sjukhus 
har tillgång till en specialiserad 
inblick i psykiatriska patienter.   

Metod:  

Kvalitativ  

Urval:  

Urvalet gjordes på två allmänna 
medicin-kirurgiska sjukhus. 
Inklusionskriterierna var 
legitimerade sjuksköterskor. 
Rekrytering gjordes av samordnare 
som arbetar på dessa sjukhus. Sju av 
deltagarna arbetade på ett sjukhus i 
stan och sex på ett sjukhus i 
landsbygden. Tre sjuksköterskor 
hade varit kvalificerade <5 år, fyra 
hade 6-9 års erfarenhet och sex hade 
≥10 års erfarenhet. 

Datainsamling: 

Alla deltagare som deltog i det 
kvalitativa forskningsprogrammet 
svarade på fyra olika iscensatta 
patientfall.  Deltagarna diskuterade 
ett simulerat patientfall och beskrev 
en kritisk händelse hos en patient. 

Analys:  

Analysen skedde i fyra steg där 
metodisk analys användes. Detta 
innebär att teman utvecklas, var och 
en representerar ett konceptuellt 
nätverk av övertygelse, 
förväntningar och utvärderingar 
angående fokusområdet.  
 

Två attityder identifierades: risk 
och sårbarhet. Sjuksköterskorna 
beskrev psykosociala vård 
strategier som var pragmatiska 
snarare än autentiskt 
personcentrerade, med speciella 
samband mellan risk orienterade 
attityder och direktiv omsorg. 
Sjuksköterskor hade 
förväntningar som kan hindra 
relationer och vårdsamarbete. 
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Författare 
28/3-2019 
Cinahl # 
Pubmed * 

Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

* 
Nilsen, S L., 
Stone W L., & 
Burleson, S L. 

Identifying medical-
surgical nursing staff 
perceptions of the 
drug-abusing 
patient. 

United States 
of America 
(USA). 
J Addict Nurs, 
2013. 

Denna studie visade att medicinsk-
kirurgiska sjuksköterskor känner sig 
professionellt ansvariga och kliniskt 
stödda hos patienter med ett 
substansbrukssyndrom.   

Metod 
Kvantitativ 
Urval: 
Inklusionskriterierna omfattade alla 
registrerade sjuksköterskor som 
arbetar för medicinsk, kirurgisk och 
onkologiska avdelningar, 135 
sjuksköterskor var med i studien. 
Datainsamling: 
Mänskligt godkännanden erhölls och 
utbildade datainsamlare presenterade 
forsknings förslaget. Datainsamlarna 
var arbetande sjuksköterskor inom 
de undersökta områdena. 
Undersökningen var frivillig och 
anonym. Ett frågeformulär användes 
“The drugs and drug problems 
perceptions questionnaire” 
 
Analys: 
Beskrivande analys. 

Resultaten visar att den 
medicinska och kirurgiska 
vårdpersonalen har en 
konstruktiv attityd och en 
måttligt hög grad av terapeutiskt 
engagemang för patienten med 
missbruksproblematik. 

Denna studie visar att 
medicinsk-kirurgiska 
sjuksköterskor känner sig 
ansvariga och kliniskt stödjande 
när de vårdar patienter med ett 
primärt substansbrukssyndrom 
eller patienter som har 
komorbiditet. 
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