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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett av de stora folkhälsoproblemen som ökar kraftigt i 

samhället och drabbar människor i alla åldrar. Psykisk ohälsa kan leda 

till funktionsnedsättningar och minskad livskvalitet. De flesta personer 

som drabbas av psykisk ohälsa får i första hand vård hos primärvården 

där sjuksköterskorna har en uppgift att återställa hälsa utifrån patientens 

helhetsperspektiv. Sjuksköterskor inom primärvården upplever att de 

behöver kompetens för att kunna vårda patienter till att återställa hälsa. 

Syfte:          Att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter med 

psykisk ohälsa i primärvården. 

Metod: Denna litteraturöversikt grundades på tio vetenskapliga artiklar, sju 

kvalitativa, två kvantitativa och en med mixad metod. Tre databaser 

användes vid sökning av artiklar. Dessa databaser var CINAHL 

Complete, PubMed och PsycINFO.  

Resultat: 
I resultatet presenteras tre huvudkategorier och tre subkategorier som var 

det centrala problemet för sjuksköterskorna. Den första huvudkategorier 

var trygghet och säkerhet. Den andra huvudkategorin rädsla och 

osäkerhet. Den tredje huvudkategorier var varierande vårdtillgänglighet 

med subkategorier organisationens påverkan, tidsbrist och kostnad. 

 

Diskussion: 
Resultatet diskuteras utifrån Phil Barkers teori, tidigare forskning och 

författarnas reflektioner. Författarna har även lyft fram diskussion kring 

erfarna sjuksköterskors upplevelser att vårda vuxna patienter med 

psykisk ohälsa, till skillnad från sjuksköterskor som var oerfarna och 

saknade kunskaper inom psykisk ohälsa. 

Nyckelord:              Attityd, patienter, primärvård, psykisk ohälsa, sjuksköterskor, 

upplevelser. 



  
 
 

 

 

 

Abstract  

Background:        Mental ill-health is one of the major public health problems that is 

increasing greatly in society and it affects people of all ages. Mental 

health problems can lead to disabilities and reduced quality of life. 

Most people who are affected by mental illness basically receive first 

care from the primary care centers, where the nurses have the task of 

restoring health depending on the patient's overall perspective. Nurses 

in primary care experience that they need skills to be able to care for 

patients with mental problems to restore health. 

Aim: The nurses’ experiences of caring for adult patients with mental illness 

in primary care. 

Method: 
This literature review was based on ten scientific articles. Seven 

qualitative articles, two quantitative and one with mixed method. Three 

databases were used for searching articles. These databases are 

CINAHL Complete, PubMed and PsycINFO. 

 
 

Results: 
The result showed three main categories and three subcategories that 

were the central problem for the nurses. The first main category were 

safety and security. The other main category was fear and uncertainty. 

The third main category was varying care availability with 

subcategories of organization impact, time shortage and cost. 

 
 

Discussion: 
The result is discussed on the basis of Phil Barker's theory, previous 

research and the authors' reflections. The authors have also raised 

discussion about experienced nurses' experiences of caring for adult 

patients with mental illness, unlike nurses who were inexperienced and 

lacked knowledge of mental illness. 

Keywords: 
Attitude, patients, primary care, mental illness, nurses, experiences. 
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1 INLEDNING 

Vårt intresse att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda vuxna patienter med psykisk 

ohälsa i primärvården grundar sig i att under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi 

stött på vissa sjuksköterskor som hade negativa inställningar gentemot personer med psykisk 

ohälsa. Några sjuksköterskor berättade att de inte ville arbeta inom psykiatrin eller vårda 

patienter med psykisk ohälsa. Exempelvis uttryckte en sjuksköterska sig “ohhh vad jobbigt att 

ta hand om patienter med psykisk ohälsa.” Vi hade även hört några uttrycka sig att patienter 

kan vara aggressiva. Detta har väckt tankar hos oss och därför vill belysa detta ämne utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. 

 

2  Bakgrund  

2.1  Primärvården 

Primärvården är en del av den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Primärvården ansvarar för grundläggande medicinsk behandling, förebyggande arbete, 

rehabilitering och omvårdnad som inte kräver avancerade medicinska, tekniska resurser eller 

specialkompetens. Det finns ingen definition av primärvårdens uppdrag i sjukvårdslagen, 

därför kan landstinget bedöma vilka insatser som erbjuds i primärvården. Socialstyrelsen 

föreslog en ändring i definition av primärvårdens uppdrag år 2016 enligt Socialstyrelsen 

(2016). I definitionen skulle det ingå förklaringar av primärvårdens uppdrag såsom, att den 

ska vara befolkningens första kontakt med vården och vara tillgänglig under dygnets alla 

timmar.  

Foldemo (2014) menar att de vanligaste psykiska sjukdomarna som behandlas i 

primärvården är bland annat depression, ångest och stresstillstånd. Patienter med lättare 

psykisk sjukdom behandlas i första hand inom primärvården.  Även Socialstyrelsen (2007) 

beskriver att cirka 30 procent av personer som söker kontakt med primärvården lider av 

psykisk ohälsa med olika svårighetsgrad. Dock finns det några antal brister i primärvårdens 

förmåga att vårda de behov som personer med psykisk ohälsa har. Bristerna handlar om bland 

annat att ställa diagnos och följa upp behandlingen. 

 

2.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa fortsätter att växa med betydande hälsopåverkan på mänskliga rättigheter och 

ekonomiska konsekvenser i hela världen beskriver WHO (2018). Även Socialstyrelsen (2013) 
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förklarar att psykisk ohälsa är ett av de stora folkhälsoproblemen. I en folkhälsoundersökning 

som gjordes år 2012 visade det sig att 20 procent av kvinnorna och 14 procent av männen 

upplevde en nedsatt psykisk ohälsa, särskilt i åldern mellan 16–29. Detta motsvarar 28 

procent av kvinnorna och 16 procent av männen i samma åldersgrupp. Psykisk ohälsa kostar 

samhället över 70 miljarder kronor om året. Kostnaden inkluderar förlorade arbetsinsatser 

samt utgifter för vård och omsorg. Psykisk ohälsa står för 20 procent av alla sjukskrivningar 

och beräknas inkludera ungefär 40 procent av de samlade sjukförsäkringskostnaderna. I en 

studie av Blomberg och Hedelin (2007) lyftes det fram att psykisk ohälsa har ökat i Sverige 

sedan mitten av 1990 talet och var den vanligaste sjukskrivningsdiagnos. Många personer 

som är långtidssjukskrivna är det på grund av ångest, nedstämdhet, oro och stressrelaterade 

problem. Även i studie påpekades att vid Värld Hälsoorganisation ministerkonferensen 2005, 

att psykisk ohälsa skulle prioriteras samt primärvårdens insatser bör utvecklas inom alla 

medlemsländer. Även Barbosa, Cavalvante och Bessa (2018) beskriver i sin studie att 

primärhälsovården bör prioritera förbättring av kvaliteten av vården när det gäller psykisk 

ohälsa för att minska antalet patienter med psykiska sjukdomar. Detta kan leda till minskning 

av den totala kostnaden som uppkommer med psykisk ohälsa, det vill säga 

sjukförsäkringskostnader och förlorad arbetsförmåga. 

Socialstyrelsen (2013) uppgav i en utvärdering av psykisk ohälsa att personer med psykisk 

ohälsa inte får tillgång till kunskapsbaserad vård och omsorg som behövs, eftersom det finns 

brist på behandling när personen har samsjuklighet med andra kroppsliga sjukdomar. 

Personerna risker att få sämre levnadsförhållande i form av ekonomisk utsatthet och sämre 

hälsa som kan leda till att personens livslängd förkortas. Vidare upplystes i studie av Hasselt, 

Oud och Loonen (2014) att patienter som diagnostiseras med allvarliga psykiska sjukdomar 

får en förkortad livslängd med 13 - 30 år jämfört med den övriga befolkningen. Förkortning 

av livslängden berodde på de förlorade fysiska allmänna funktionerna till följd av 

samsjuklighet exempelvis hjärt-kärlsjukdomar hjärtinfarkt eller stroke. Skärsäter (2014) 

beskriver att personer som lider av psykisk ohälsa kan känna sig sårbara eller känsliga, vilket 

kan uttrycka sig på olika sätt. Faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa är bland annat stress, 

självbestämmande, ekonomiska svårigheter och även brist på socialt stöd. Diagnos ställs med 

hjälp av att två kriterier som måste vara uppfyllda i enlighet med International Classification 

of Diseases (ICD) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) samt 

andra bedömningsinstrument. Däremot i en studie av Stein et al. (2010) beskrivs att om 

kriterierna inte är uppfyllda för att få en diagnos betyder det inte att personen saknar psykisk 

ohälsa. 
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Denna litteraturöversikt kommer att baseras på sjuksköterskor som vårdar patienter med 

lättare till medelsvår psykisk ohälsa i primärvården.  

 

2.3 Definition  

Psykisk ohälsa omfattar personens förmåga att använda sina resurser att förverkliga sig själv, 

vara delaktig, bidra till samhället och hantera livets normala motgångar enligt World Health 

Organisation (WHO, 2001). Vidare beskriver Edner och Magnusson (2017) att psykisk ohälsa 

är en subjektiv upplevelse av tillvaro, som förändras med tiden och under livssituationen. Det 

som grundar sig i psykisk ohälsa är dålig självtillit, hopplöshet, oro och smärta som kan leda 

till att personens egenkontroll över tillvaron åsidosätts eller förloras. Personen kan bli mer 

resignerad eller passiviserad och struntar i de grundläggande aktiviteter som lyfter hälsa.  

 

2.4 Ångestsyndrom 

Ångest är den vanligaste och allvarligaste tillståndet som drabbar cirka en tredjedel av 

befolkningen. Personer som drabbas av ångest upplever lidande trots stöd från närstående. Det 

finns olika typer av ångestsyndrom, exempelvis generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom 

och tvångssyndrom. Svår ångest orsakas ibland av psykosociala påfrestningar och 

livshändelser, men uppstår också utan någon anledning. Svår ångest kan även orsakas av en 

somatisk sjukdom enligt Socialstyrelsen (2017; 2013). Vidare beskriver Socialstyrelsen 

(2017) att symtomen brukar visa sig genom att patienten alltid upplever oro och ångest vid 

olika situationer vilket begränsar patientens liv. Detta kan leda till oro, spänningar, 

sömnsvårigheter och smärta i kroppen som tolkas som kroppsliga sjukdomar. I en studie av 

Newman, Castonguay, Borkovec, Fisher och Nordberg (2008) visade resultatet att personer 

med ångestsyndrom upplevde känslomässiga obehag såsom oro och rädsla för att förlora 

kontrollen. 

Enligt socialstyrelsen (2017) beskriver att personer med obehandlad ångest löper en stor 

risk att försämra sin funktionsförmåga. En långvarig ångestsjukdom ökar risken för suicid. 

Det som är viktigast för personer med ångest är att vården ska vara tillgänglig och att 

personen ska erbjudas vård i god tid för att riskbedömningar ska kunna göras och fastställa 

hur allvarligt tillståndet är samt att kunna ge möjligheter till vård utifrån patientens behov. 

Hälso- och sjukvården ska prioritera patientens tillstånd genom att följa upp symtomen och 

erbjuda en god kontinuitet. Många personer med generaliserat ångestsyndrom (GAD) söker 
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vård hos primärvården för somatiska symtom som till exempel smärta i olika tillstånd i form 

av huvudvärk, magproblem eller psykiska symtom som depression och sömnstörning. 

 

2.5 Depression 

I studien av Leff, Vrubļevska, Lūse, och Rancāns (2017) beskrevs att depression är en av de 

vanligaste psykiska sjukdomarna som kan leda till funktionsnedsättningar, minskar 

livskvalitet och orsakar för tidig död. Depression är vanligt hos patienter som besöker 

primärvården. Det finns många patienter som får vård i primärvården på grund av somatiskt 

symtom trots att de lider av depression som är en underdiagnostiserad sjukdom. Patienten 

dröjer att berätta om de psykiska symtomen än de fysiska vilket påverkar läkare att inte kunna 

diagnostisera depression i god tid. Vidare belyser Socialstyrelsen (2017) att depression är en 

av de vanligaste folksjukdomarna som drabbar cirka 45 % av kvinnorna och 27 % av männen. 

Kvinnor drabbas vanligen av depression efter förlossning, vilket motsvarar cirka 10–20%.  

Självmordsrisken är 20 gånger högre när personen lider av en depression, men det varierar 

från person till person. Faktorer som påverkar personen att drabbas av en depression är bland 

annat miljö och genetiska faktorer. Även vissa läkemedel kan ge depressionssymtom, till 

exempel betablockerare och kalciumantagonister. Olika sjukdomstillstånd kan leda till 

depression, det kan vara ångesttillstånd, alkoholmissbruk, cannabis, personlighetsstörningar 

och ADHD. Även i studien av Hensing (2012) beskrevs det att depression är två till tre gånger 

vanligare bland kvinnor och män med alkoholproblem. 

Depression betraktas vara episodisk. En episod varar i minst två veckor och varar vanligast 

i 3 till 12 månader, cirka 10 procent varar längre än två år. Personer med långvariga 

depressioner har en ökad risk för suicid. Patienter med suicidtankar brukar få vård inom 

primärvården och slutenvården beskriver Socialstyrelsen (2017). Allgulander (2014) 

beskriver att sjuksköterskor är ansvariga att bedöma riskerna hos patienterna genom att till 

exempel avläsa deras känslor och beteende. Även Leff, et al. (2017) menar att det är viktigt 

för vårdpersonalen att samla in information och de hinder som uppstår när de försöker 

diagnostisera depression. Detta är för att kunna upptäcka depression i ett tidigt skede. 

 

2.6 Stress 

När en person ställs inför en utmaning såväl i privatliv som på jobbet kan kortvarig stress göra 

att personen fokuserar och därmed presterar bättre. Dock om stressreaktionen pågår länge 

utan möjlighet att återhämta sig kan det leda till att personen blir alltför belastad beskriver 
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Skärsäter (2014). Hjärnfonden (2017a) beskriver att stress kan visa sig på olika sätt och kan 

påverka många delar av kroppen samt att det som stressar en är personligt. Vid stress enligt 

Hjärnfonden (2017 b), händer det en rad olika reaktioner i hjärnan då det sympatiska 

nervsystemet larmas vilket leder till utsöndring av olika stresshormoner som kortisol, 

adrenalin och noradrenalin. Hormonernas uppgift är att förbereda kroppen att hantera stressen. 

Symtomen kommer smygande och visar sig bland annat som sömnstörningar; sviktande 

koncentrationsförmåga och minne; svårighet att klara av krav och ständig känsla av tidspress; 

olika kroppsliga symtom som ont i magen; försvagat immunförsvar. Även det sociala livet 

påverkas då personen inte har någon bra återhämtningsförmåga. Vidare i en studie av Klein et 

al. (2016) beskriver att stress är associerad med depression, ångest och trötthet om det inte 

behandlas i god tid. Studien beskriver också att personer med högre status såsom högre 

utbildning och inkomst upplevde mindre stress än personer med lägre status. Även äldre och 

personer som är gifta upplevde sig mindre stressade än yngre och ogifta personer. 

 

2.7 Patientens upplevelser av relationen i möte med sjuksköterska 

Relationen med sjuksköterskan och patienten anses vara viktigt för patientens återhämtning. 

Patienter beskrev att den goda relationen kännetecknas av förtrogenhet, äkthet och förtroende. 

Relationen ansågs som vänlig men skiljde sig från vänskap. Patienterna upplevde att de blev 

bekräftade, fick stöd och kände sig betrodda av sjuksköterskorna. När relationen fungerade 

dåligt beskrevs det som en smärtsam upplevelse som medförde att patienten inte kunde möta 

sjuksköterskan (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004). Patienter med psykisk ohälsa behöver bli 

bekräftade och respekterade som vilken människa som helst. Detta kan göras genom att 

vårdaren engagerar sig i patienten, lyssnar samt att vårdare kan stödja patienten genom att 

sätta gränser när det behövs, detta kan hjälpa patienten att få en känsla av hopp menade 

Schröder, Ahlström och Larsson (2006) i sin studie. Vidare beskrev Erdner och Magnusson 

(2017) att kontinuitet, tillit och god samvaro samt att värna om patientens värdighet av 

självbestämmande är en av förutsättningarna som påverkar huruvida den enskilda patienten 

upplever vården. Att patienten erbjuds möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i sin vård 

främjar individens hälsoprocess. Schröder (2010) beskriver patientens förväntningar av att det 

i en god vårdkvalitet ska ingå värdighet, trygghet, delaktighet, tillfrisknande och vårdmiljö 

som främjar hälsa. 
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2.8 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskor som vårdar patienter med psykisk ohälsa kan se det som en utmaning. 

Sjuksköterskorna kan konfronteras med svåra situationer som kan medföra stress som i sin tur 

kan påverkar relationen mellan patienter och vårdare samt vårdkvalitet betonar Lilja och 

Hellzen (2014). Vidare beskriver Sandberg och Segring (2017) att arbetet inom vård och 

omsorg präglas av patientens behov och önskemål. Sjuksköterskans uppgift är att se individen 

som en helhet till kropp och själ. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska 

sjuksköterskan arbeta med fyra grundläggande ansvarsområden, vilket är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska erbjuda vård till 

den enskilda individen, familjer och allmänheten samt samarbeta med andra yrkesgrupper. Att 

främja hälsa innebär att sjuksköterskan ska följa riktlinjer för god omvårdnad samt att skapa 

en god vård som förutsättning för en arbetsmiljö som främjar god vård.    

Förebyggande insatser handlar om att stödja och följa upp individen för att upptäcka 

psykisk ohälsa tidigt och förebygga den. Det handlar även om att göra uppföljning hos 

patienten som under en lång tid lidit av psykisk ohälsa beskriver Foldemo (2014). Gustin och 

Lindvall (2016) menar att sjuksköterskans arbete med att lindra lidande handlar om att vara 

närvarande och bjuda in den lidande individen till en samvaro, där patienten får tid och rum 

samt att gottgöra lidande. Vidare Skärsäter (2014) menar att patienter med psykisk ohälsa ofta 

upplever lidande på grund av symtom och ohälsa. Målet med vård och behandling är att 

minska lidande, stödja patienter för att de ska kunna hantera sin hälsa, även att återfå sin 

normala funktion. För att minska lidande hos patienten med psykiska problem, krävs det att 

sjuksköterskorna arbetar med kortsiktiga och långsiktiga mål. Kortsiktiga mål innebär att ge 

stöd exempelvis vid akuta ångestanfall. Långsiktiga mål är att identifiera vilken kunskap 

patienten behöver för att hantera situationen. 

Jormfeldt och Svedberg (2014) belyste relationen mellan vårdare och patienter som kan 

påverkas både av verbal och icke verbal kommunikation. Samspelet mellan människor har en 

stor betydelse för den hälsofrämjande processen. Samspelet ska byggas på ömsesidighet, tillit 

och god personkemi samt sjuksköterskans förmåga att vara naturlig och bjuda på sig själv. 

Relationen mellan patienter och vårdare ger en förutsättning för att patienterna ska våga dela 

sina tankar och känna att det är betydelsefullt att vårdaren är engagerad och närvarande. 

Skärsäter (2014) menar att en bra relation mellan patienten och sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att vara medvetna om sina egna resurser samt underlätta för sjuksköterskan att 

identifiera patientens behov som kan leda till behandling och vård. Även Socialstyrelsen 



 
 7 (46) 

 

(2013) betonar vikten av att skapa en vårdrelation med patienten i hälso-och sjukvården. 

Enligt en undersökning av den nationella patientenkäten visade det sig att patienter med 

psykisk ohälsa upplever ett gott bemötande från vårdgivaren i de flesta områden inom hälso- 

och sjukvården. De upplever att de har blivit bemötta med respekt och omtänksamhet och 

även fått vara delaktiga i planering och genomförande av sin behandling och vård. Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) säger att vården ska vara lättillgänglig samt bygga på respekt för 

patientens autonomi med individuellt anpassad information. 

 

3 Problemformulering  

Psykisk ohälsa är ett av de stora folkhälsoproblemen som ökar kraftigt i samhället och drabbar 

människor i alla åldrar. Det har visat sig att personer som är drabbade av psykisk ohälsa 

förlorar egenkontroll över tillvaron, vilket medför lidande hos personer både fysiskt och 

psykiskt. Patienter med lätt psykisk ohälsa söker i första hand vård hos primärvården, där 

primärvården ansvarar för grundläggande medicinsk behandling, förebyggande arbete, och 

rehabilitering. Den vanligaste psykiska ohälsan som behandlas i primärvården är ångest, 

depression samt stresstillstånd. Trots att det finns brister på kompetens och kunskap för att 

bemöta patienter med psykisk ohälsa har de flesta patienter som varit i kontakt med 

primärvården upplevt att de fått ett gott bemötande av vårdpersonalen. Sjuksköterskan har en 

viktig uppgift att arbeta utifrån patientens helhetsperspektiv för att stärka hälsan. Därför är det 

viktig att belysa ämnet utifrån sjuksköterskans perspektiv i primärvården samt att identifiera 

brister och ge en möjlighet att stödja sjuksköterskorna och diskutera problemet. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda vuxna patienter med psykisk 

ohälsa i primärvården. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Barkers tidvattensteori går ut på att likställa livet med en resa på havet, där människan stöter 

på olika kriser och utmaningar. I vissa fall kan kriserna och utmaningar vara överväldigande 

och det är då människan är i behov av stöd. Teorin lyfter upp sex relaterade principer som en 

vägledning för sjuksköterskans arbete. Principerna identifieras i hur patienten samspelar 

mellan sin historia såväl som erfarenheter om den aktuella situationen. Principerna hjälper 
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sjuksköterskan att förstå patientens behov och därmed vilka åtgärder som är tillämpade för 

behovet enligt Barker och Buchanan-Barker teorin (2005).  I Gustin och Lindwall (2016) 

beskrevs de sex principerna som; nyfikenhet är en dygd, förståelse för resursernas makt, 

respekt för personens önskningar, värdera krisen som möjligt, alla mål tillhör patienten samt 

eftersträva elegans och enkelhet. Principerna är grunden till Barkers tio förpliktelser som 

innebär, att sjuksköterskan har en förpliktelse att visa medkänsla och omsorg i 

återhämtningen som är en gemensam färd för sjuksköterskan och patienten. 

Gustin och Lindwall (2016) benämner de tio förpliktelserna som, Värdera rösten som 

uttrycker patientens perspektiv; Respektera språket; Utveckla äkta nyfikenhet; Bli lärling; 

Använda de verktyg som finns; Forma nästa steg; Ge tid som en gåva; Lyft fram den 

personliga visdomen; Erkänn att förändring är konstant och Var transparent. I denna 

litteraturöversikt kommer fyra av de tio förpliktelser som författarna ansåg att vara relevanta 

att användas i resultatdiskussionen. De fyra förpliktelserna som kommer att användas är 

utveckla äkta nyfikenhet, ge tid som en gåva, forma nästa steg och erkänn att förändring är 

konstant. Utveckla äkta nyfikenhet handlar om att visa ett genuint intresse till patienten, 

försöka hitta personen bakom sjukdomen samt att finna det som har fungerat bra i personens 

liv. Ge tid som en gåva ses som en ömsesidig gåva som både patienten och sjuksköterska 

tillsammans kan använda till att utbyta nya erfarenheter samt att dela med sig av sina tankar. 

För att forma nästa steg handlar det om att ta ett steg i taget. Varje steg innebär en förändring 

som riktar sig mot återhämtning. Till sist handlar det om att erkänna att förändring är 

konstant, vilket betyder att det kan innebär antingen en ökad upplevelse av lidande och ohälsa 

eller en upplevelse av återhämtning. 

 

6 Metod 

Litteraturöversikten var den valda metoden till detta arbete. Metoden är lämplig för att 

kartlägga kunskap inom ett visst ämne, vilket medförde att forskning inom valt 

omvårdnadsområde utarbetats och därmed givit en överblick. Litteraturöversikten har utgått 

från vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och en mixad metod enligt Segesten 

(2017b). 

 

6.1 Datainsamling 

I litteraturöversikten genomfördes en systematisk datasökning i tre olika databaser; PubMed, 

CINAHL Complete och PsycINFO. PubMed innehåller artiklar både med medicinskt och 



 
 9 (46) 

 

omvårdnadsperspektiv. CINAHL Complete har vetenskapliga artiklar som grundar sig i 

omvårdnadsperspektiv beskriver Östlundh (2017). PsycINFO innehåller artiklar med 

beteendevetenskap och psykologisk forskning inom såväl medicin som omvårdnad enligt 

Forsberg och Wengström (2016). 

Sökord valdes utifrån syftet där, Medical Subject Headings (MeSH) i PubMed och 

Thesaurus i PsycINFO användes för att hitta relevanta ämnesord. Östlundh (2017) beskriver 

att det är begreppsordböcker för akademiska databaser. De sökord och synonymer som 

författarna använde var: Experiences, Attitude, Feeling, Views, Perception. Nurse, Nursing. 

Mentally ill persons, Mental disorders. Mental health care, Primary health care, Primary 

care nursing. I PubMed gjordes sökningar med Mesh-term, i Cinahl Complete gjordes 

sökningar med “Subject Headings” och i PsycINFO användes “Thesaurus.” För att kombinera 

sökord användes boolesk söklogik som innefattar OR, AND och NOT. För att utvidga 

sökning kombinerades synonymer med booleska sökterm OR. Samtliga söktermer i 

respektive databaser kombinerades genom booleska söktermen AND.  

 

6.2 Urval 

I databaserna PsycINFO och Cinahl begränsade författarna sökningar med Peer Reviewed. I 

samtliga databaser begränsades sökningarna med tidsspannet på tio år. Eftersom PsycINFO 

inte kunde ge tidsspannet mellan 2009–2019 som PubMed och Cinahl, valdes tidsspannet 

2008 till 2018. Tidsspannet valdes för att få den senaste forskningen. Inklusionskriterier var 

vuxna patienter från 18 år och uppåt. Patienterna skulle ha lättare psykisk ohälsa och vårdas i 

primärvården. Vidare skulle det vara originalartiklar och inte Review. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska för att kunna förstå innehållet. En artikel valdes bort då den hade engelskt 

abstrakt men vid fulltext var artikeln på spanska. Författarna till detta arbete behärskar 

språken svenska, engelska och swahili.  

Artiklarna valdes genom att titeln lästes tillsammans enligt syfte för att kunna välja ut 

relevanta artiklar. Vidare lästes abstrakten för att skaffa en bättre överblick om innehållet och 

ytterligare valdes artiklar bort som inte svarade på syftet. Friberg (2017b) beskriver att 

abstrakt ger en översiktsbild av studiens innehåll. Sedan valdes artiklarna utifrån sin helhet 

som svarade på syftet för att sedan noggrant granska dem. I bilaga 1 redovisas sökmatrisen 

och sökkombinationerna som gjordes. I bilaga 2 återfinns en matris över valda 

resultatartiklar. 
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6.3 Kvalitetsgranskning 

Resultat artiklar som användes i denna litteraturöversikt var godkända av en etisk kommitté 

eller hade genomgått en noggranna etiska övervägande. Artiklarna som används i denna 

litteraturöversikt inkluderade studier som var av kvantitativa, kvalitativa och mixade metoder 

eftersom de var relevanta enligt författarnas syfte. Segesten (2017b) beskriver att kvalitativa 

studier ger en fördjupad förståelse av upplevelser, erfarenheter samt förväntningar. 

Noggranna granskningar av artiklarna gjordes genom att författarna gjorde en 

kvalitetsgranskning, detta för att bedöma om de tio valda artiklarnas text var av god kvalité. 

Friberg (2017a) förklarar att det finns granskningsmallar med uppbyggda granskningsfrågor 

för såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Kvalitetsgranskningsfrågor som användes 

inkluderade problemformulering, syftet, och metoden (se bilaga 3). 

 

6.4 Dataanalys 

För att analysera studien beskriver Friberg (2017b) att det kan göras en allmän 

litteraturöversikt. Allmän litteraturöversikt innebär att författaren kan identifiera likheter och 

skillnader samt se en helhetsbild av artiklarna. Detta för att sedan göra en sammanställning av 

det som artiklarna kom fram till. Analysen består av tre steg. Det första steget var att läsa 

igenom dom valda artiklarnas resultat flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang. 

För att undvika misstolkning användes svenskt- engelskt lexikon på internet. Sedan 

dokumenterade författarna i en översiktstabell det som var relevant från artiklarna som 

svarade syfte för denna litteraturöversikt. Genom diskussion mellan författarna gjordes en 

sammanfattning och översättning av det som ansågs svara på syftet som sedan skrevs in i en 

resultatmatris (bilaga 2). Sista steget var att hitta likheter respektive skillnader i studiernas 

resultat. Det diskuterades mellan författarna vilket resulterade i en färgkodning över de olika 

resultaten för att föra ihop och beskriva likheter och skillnader. Med färgkodningen kunde det 

tredje och sista steget göras. Materialet sorterades och en sammanställning av det som var 

analyserat gjordes, som sedan kategoriserades. Tre huvudkategorier och tre subkategorier 

identifierades. I hela analysprocessen tillämpades ett kritiskt förhållningssätt, där författarnas 

egen förförståelse diskuterades för att vara säkra på att det inte påverkade tolkningen.  
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7 Forskningsetiska överväganden 

Sjuksköterskans profession präglas av att respektera patientens integritet, autonomi och 

värdighet betonar Svensk sjuksköterskeförening (2014). Därför ska all forskning som 

inbegriper människor göras med respekt för att bevara integritet och anonymitet hos 

människan enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204, 1§). Med ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot artiklarnas metod samt en kvalitetsgranskning har författarna säkerhetsställt att 

deltagarna i studierna bevarat sin värdighet, anonymitet och integritet. Även endast godkända 

artiklar av en etisk kommitté eller nämnd har använts i litteraturöversikten. Enligt Sandman 

och Kjellström (2018) och Forsberg och Wengström (2016) betonas vikten av att 

litteraturöversiktens resultatartiklar ska ha granskats och godkänts av en etisk nämnd eller 

kommitté för att vara säker på att deltagare i studierna inte har farit illa. 

Vetenskapsrådet (2017) förklarar att forskningsetik handlar om att forskare har ansvaret för 

forskning. Det finns riktlinjer som ska följas såsom samtyckeskravet, konfrontationkravet, 

informationskravet samt nyttjandekravet. Detta för att forskare inte ska ägna sig åt 

vetenskaplig oredlighet exempelvis plagiat, fusk, frisering av data samt sabotage. Med plagiat 

menas att medvetet inte tydliggöra vem som är grundaren till delar i texten som inte kommit 

från forskaren eller författaren själv. I litteraturöversikten har författaren tydligt refererat de 

delarna i texten som inte är egna reflektioner för att bevara enlighet med en god forskning. 

     Förförståelse kan påverka resultatet i en forskning menar Priebe och Landström (2017) 

genom tidigare erfarenheter och värderingar. Dock är författarna medvetna om sina 

förutfattade meningar och har granskat artiklarna genom att hålla sig objektiva för att 

minimera risken att påverka analysen av resultatet i litteraturöversikten. 

 

8 Resultat 

I resultatet framkom sjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna patienter med psykisk 

ohälsa i primärvården. Dessa upplevelser presenteras i tre huvudkategorier och tre 

subkategorier. Den första huvudkategorin beskriver trygghet och säkerhet. Den andra 

huvudkategorin är osäkerhet. Den tredje huvudkategorin är varierande vårdtillgänglighet med 

subkategorier organisationens påverkan, tidsbrist och kostnad.  
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8.1 Trygghet och säkerhet 

Trygghet och säkerhet var en av de upplevelser som sjuksköterskor upplevde och framkom i 

resultatet. Sjuksköterskorna upplevde sig trygga och säkra att vårda patienter med psykisk 

ohälsa på grund av att de har erfarenhet och kunskap enligt studier av (Ihalainen, Vähäniemi, 

Löyttyniemi, Suominen & Välimäki 2016; Maxwell et al., 2013; Svenningsson et al., 2018; 

Björkman, Andersson, Bergström & Salzmann-Eriksson, 2018; Janlöv, Johansson & 

Clausson, 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att deras säkerhet ökat och de kände sig tryggare i sin yrkesroll 

utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper inom psykisk ohälsa, vilket också underlättade 

vårdandet av motvilliga patienter. En sjuksköterska beskrev att en patient ringde upp och 

tackade hen. Sjuksköterskan beskrev att patienten hade svårt att öppna sig men genom 

erfarenhet kunde hen bemöta patienten på ett bättre sätt. Sjuksköterskan upplevde att 

bemötandet kunde användas nästa gång och kände att hen gjort något rätt (Björkman et al., 

2018). I en annan studie beskrivs att sjuksköterskor uppgav att det kändes som att plantera ett 

frö då patienten kunde gå och tänka på saken och att patienten faktiskt kunde komma tillbaka. 

Exempelvis berättade en sjuksköterska om en patient som skulle komma tillbaka efter sex 

Sjuksköterskans upplevelse av att 

vårda vuxna patienter med 

psykisk ohälsa i primärvården 
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Figur 1. Huvudkategorier och Subkategorier i resultat 
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månader och uppgav att patienten inte ville träffa en annan sjuksköterska utan ville ha samma 

som tidigare. Patienten kände sig trygg vid mötet med sjuksköterskan som hade erfarenhet 

(Maxwell et al., 2013). 

Sjuksköterskor uppgav att med kunskaper inom psykisk ohälsa kände de sig trygga och 

hade en vilja att hjälpa personer med psykiska sjukdomar. Sjuksköterskorna upplevde sig 

allmänt säkra och inte hotade av personer med psykisk ohälsa (Ihalainen-Tamlander et al., 

2016). Sjuksköterskorna beskrev att de genom att bygga förtroende i vård av patienter med 

psykisk ohälsa kunde hjälpa patienter att vara öppna om sina psykiska problem. Detta 

uppfattades av sjuksköterskorna som att förtroendet var en viktig aspekt i primärvården 

(Obando Medina, Kullgren & Dahlblom, 2014). 

I andra studier uttryckte sjuksköterskorna att ett holistiskt synsätt var en av de faktorer som 

var centrala i att vårda patienter med psykisk ohälsa (Svenningsson et al., 2018; Maxwell et 

al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att deras känsla av meningsfullhet hade en stor 

betydelse för patienten. De upplevde att de kunde erbjuda patientcentrerad vård genom att 

använda bedömningsinstrumentet och samarbetade med olika yrkesgrupper vilket ledde till en 

bättre kommunikation och ett holistiskt synsätt. Sjuksköterskorna upplevde sig kunna ge 

formellt stöd, exempelvis genom att hjälpa patienten att bli medveten om vilken vård som var 

tillgänglig. De kunde även ge informellt stöd som att hålla kvar nätverk som vänner och 

familj. Sjuksköterskorna upplevde att de var mer involverade i patientens helhet gällande 

omvårdnaden och ansåg sig själva som en spindel i nätet, det vill säga samordna och skynda 

på vårdprocessen (Sveningsson et al., 2018). 

 

8.2 Osäkerhet 

Rädsla och osäkerhet för att vårda patienter med psykisk ohälsa framkom i flera studier 

(Ihalainen-Tamlander et al., 2016; Maxwell et al., 2013; Björkman et al., 2018; Janlöv, 

Johansson & Clausson, 2017; Obando Medina, Kullgren & Dahlblom, 2014; Roberg at el., 

2016; Mwape et al., 2010; Dude & Uys, 2016). Sjuksköterskorna upplevde att bristande 

kunskap, resurser och ett icke fungerande teamarbete ledde till osäkerhet och rädsla. 

Sjuksköterskornas upplevelser mot patienter med psykisk ohälsa var positiv, däremot 

upplevde sjuksköterskorna att de var i behov av mer kunskap för att kunna hantera patienter 

med psykisk ohälsa (Dude & Uys, 2016). I en annan studie upplevde sjuksköterskorna att de 

inte hade tillräckligt med kunskap för att ta hand om psykisk ohälsa. Detta medförde att 

sjuksköterskor hänvisade patienten till en allmänläkare som i sin tur remitterat patienten 
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vidare till en vårdspecialist (Roberge at el., 2016). Vidare rapporterade sjuksköterskorna att 

arbetsgivaren inte erbjöd några kompetensutvecklingskurser eller frågade om deras kunskaper 

och färdigheter inom psykisk ohälsa vid anställning. Sjuksköterskorna upplevde sig rädda för 

att uttrycka sig på olämpligt sätt och såra patienten eftersom de var oerfarna (Janlöv, 

Johansson & Clausson, 2017). 

Sjuksköterskorna berättade att det fanns svårigheter med att diagnostisera patienter med 

psykisk ohälsa på grund av att det saknades utbildning och färdigheter inom primärvården om 

dessa patienter (Mwape et al., 2010). En uppfattning som framkom vid patientbesök med 

sjuksköterskan på primärvården var att de inte hade tillräckligt med utbildning för att ta hand 

om psykiska problem. Sjuksköterskorna upplevde sig inkompetenta, dåliga, maktlösa och 

frustrerade när de inte kunde vårda dessa patienter. Några sjuksköterskor hjälpte dock 

patienter med somatiska symtom men de kände att de inte hade tillräckligt med utbildning och 

färdigheter i att hantera patienter som hade risk för självmord (Obando Medina, Kullgren & 

Dahlblom, 2014)  

Sjuksköterskor upplevde att det fanns begränsningar, bristande kunskap och resurser som 

ledde till svårighet av att skapa en tillförlitlig relation till patienter (Björkman et al., 2018). 

Vidare beskrev Ihalainen-Tamlander et al. (2016) att det fanns ett samband mellan 

sjuksköterskornas stigmatiserade attityd och uppfattning. Detta är enligt åldern, psykisk 

hälsoutbildning samt personlig erfarenhet med personer med psykisk ohälsa. Sjuksköterskor 

med högre hälsoutbildning upplevde sig trygg och hade en vilja att hjälpa personer med 

psykiska sjukdomar, medan yngre sjuksköterskor upplevde att de kände sig mer otrygga och 

patienterna upplevdes som skrämmande. 

 

8.3 Varierande vårdtillgänglighet 

Sjuksköterskorna hann inte med att prioritera patienter med psykisk ohälsa på grund av 

tidsbrist och organisatoriska skäl, exempelvis kostnader, det ledde till att patienter med 

psykisk ohälsa inte fick den vård som de behövde. Detta medförde att patienterna föll mellan 

stolarna beskrev Björkman et al. (2018); Janlöv, Johansson och Clausson (2017). Vidare 

nämnde Björkman et al. (2018) att sjuksköterskor upplevde att patienten själv ansåg att 

psykisk ohälsa var förknippad med skam och skuld jämfört med fysiska sjukdomar. 

Sjuksköterskor menade att omvårdnaden vid psykisk ohälsa borde normaliseras för att bättre 

vårda patienter med psykisk ohälsa. 
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8.3.1 Organisationens påverkan 

Sjuksköterskor beskrev att tillgängligheten för patienter med psykisk ohälsa i primärvården 

behövdes. Detta för att upptäcka och hantera psykisk ohälsa tidigt och etablera god vård vid 

psykisk ohälsa i samhället (Mendenhall et al., 2018; Mwape et al., 2010; Roberge et al., 2016; 

Maxwell et al., 2013; Dube & Uys, 2016).  

Sjuksköterskorna uppgav att etablering av vård vid psykisk ohälsa krävdes i primärvården 

för att minska stigmatisering hos patienter med psykisk ohälsa (Mendenhall et al., 2018; 

Mwape et al., 2010; Roberge et al., 2016). Genom etablering av psykisk ohälsa i 

primärvården skulle det minska det långa avståndet för patienterna, eftersom det enda centrala 

psykiatriska sjukhuset ligger långt från patienternas område. (Mwape et al., 2010; Mendenhall 

et al., 2018). Obando Medina, Kullgren, och Dahlblom (2014) betonade att sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns behov att samarbeta mellan olika yrkesgrupper för att kunna se hela 

patienten med psykisk ohälsa och dennes behov. Trots det hänvisade sjuksköterskorna 

patienten till allmänläkare som i sin tur remitterade patienten vidare till en specialist som 

psykolog eller psykiater. Både sjuksköterskor och läkare använde metaforen “het potatis” för 

att förklara överlämnande av ansvaret för patienten till en annan professionell. Ingen ville 

hantera den problematiska patienten och försökte undvika svåra situationer. 

Sjuksköterskorna upplevde att samarbete mellan olika vårdleverantörer i vård av patienter 

med psykisk ohälsa var både en positiv och negativ erfarenhet. Sjuksköterskorna upplevde att 

ingen vårdgivare hade det övergripande ansvaret för patienter med psykisk ohälsa, vilket 

ledde till frustration och maktlöshet. Vidare upplevde sjuksköterskorna att stödet som de fick 

bland kollegor i primärvården och andra yrken var till hjälp, dock upplevdes bristen på rutiner 

avseende patientuppföljningar som problematisk (Björkman et al., 2018). En annan 

upplevelse som sjuksköterskorna delade med sig av var lång väntetid till en specialist, vilket 

gav konsekvensen att patienterna riskerade att bli sjukskrivna innan behandling (Janlöv, 

Johansson & Clausson, 2017).  

 

8.3.2 Tidsbrist 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter med psykisk ohälsa var tidskrävande och inte passade 

i den begränsade tiden de hade tillgänglig för varje besök. Tidsbristen relaterade till en 

stressig arbetssituation (Björkman et al., 2018). Sjuksköterskorna uppfattade även att patienter 

med psykisk ohälsa krävde tid och engagemang. Sjuksköterskorna behövde lyssna på dessa 

patienter och bekräfta dem (Janlöv, Johansson & Clausson, 2017; Obando Medina, Kullgren 
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& Dahlblom, 2014). Dessutom ansåg sjuksköterskorna att de hade större uppmärksamhet på 

den fysiska ohälsan än den psykiska ohälsan (Roberg at el., 2016). Sjuksköterskorna 

förklarade att de inte prioriterade psykisk ohälsa på grund av tidsbrist.  

Begränsad tid och mänskliga resurser var bland några av de faktorer som sjuksköterskor 

upplevde vid vård av patienter med psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna uttryckte att tiden inte 

var tillräcklig för att ge bra vård eftersom att de hade ett så stort antal patienter (Obando 

Medina, Kullgren & Dahlblom, 2014). Sjuksköterskorna upplevde svårighet i att introducera 

en ny rutin för screening av psykisk ohälsa hos patienter som också hade diabetes och 

hjärtsjukdomar på grund av att screening av psykisk ohälsa var tidskrävande (Maxwell et al., 

2013). 

 

8.3.3 Kostnad 

Sjuksköterskorna uppgav att det var högkostnad och extraordinär social börda bland de fattiga 

personer som hade psykisk ohälsa. De flesta sjuksköterskor menade att patienter inte hade råd 

med psykiatriska tjänster på grund av arbetslöshet eller för att de kom från fattiga familjer 

med begränsade resurser (Mendenhall et al., 2018; Dube & Uys, 2016; Obando Medina, 

Kullgren & Dahlblom, 2014). Sjuksköterskorna upplevde att kostnaden var ett hinder som 

påverkade tillgången till vården. Detta gjorde att vissa patienter inte fick vård på grund av att 

de inte hade någon hälsoförsäkring. Dessa patienter blev remitterade till allmänna 

vårdmottagningar, där väntetiderna var väldigt långa (Obando Medina, Kullgren & Dahlblom, 

2014; Roberge et al., 2016). 

 

9 Diskussion 

I metoddiskussion diskuteras styrkor och svagheter i denna litteraturöversikt. Resultat 

kommer diskuteras utifrån Phil Barkers teori och författarnas egna reflektioner kring denna 

litteraturöversikt. 

 

9.1 Metoddiskussion  

 Litteraturöversikten genomfördes enligt Friberg (2017). Litteraturöversikt ger en 

sammanfattning på forskning inom valt områden, sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

vuxna patienter med psykisk ohälsa i primärvården. I denna litteraturöversikt finns både 

styrkor och svagheter, dessa kommer att diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet 

och bekräftelsebarhet. De vetenskapliga artiklarna som användes söktes i olika akademiska 
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databaser, det vill säga CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO för att besvara syftet. Vid 

databassökningen framkom några av artiklarna i både Cinahl, PubMed och PsycINFO. Detta 

kan ses som en styrka i denna litteraturöversikt för trovärdigheten. Det medförde att samma 

artiklar framkom i olika databaser genom att använda samma sökord. De flesta artiklar som 

användes i litteraturöversikt kom från Cinahl Complete. 

Alla artiklarna lästes och diskuterades tillsammans utifrån litteraturöversiktens syfte, även 

resultatet sammanfattades tillsammans. Wallengren och Henricsson (2017) förklarar att 

pålitligheten handlar om författarnas förståelse och vana att göra studier. Det var första 

gången författarna gjorde en litteraturöversikt. Detta anses som en svaghet för pålitligheten på 

grund av att författarna är oerfarna att göra en litteraturöversikt. Även att dataanalys 

genomfördes på egen hand kan ses som svaghet, men med stöd av handledningsgrupp och 

handledare stärker trovärdighet av resultatet. Det fanns olika anledningar som gjorde det svårt 

att finna relevanta vetenskapliga artiklar till litteraturöversiktens syfte. En anledning var att 

författarna var oerfarna att genomföra en litteraturöversikt, vilket kan ses som en svaghet och 

försvagad trovärdighet. Även tiden för datainsamlingen var också begränsad, detta ansågs 

också att försvaga bekräftelsebarhet enligt Wallengren och Henricsson (2017). 

I denna litteraturöversikt bestämde sig författarna för att välja både kvalitativa och 

kvantitativa metoder för att svara på syftet enligt Friberg (2017). Att använda kvalitativa och 

kvantitativa metoder bidrar till att få ett helhetsgrepp på området och studier betraktade av 

öppenhet och kreativitet. 

Ihalainen-Tamlander et al. (2016); Dube och Uys (2016) studier var kvantitativa och 

Mwape et al. (2010) använde mixad metod vilket kan ses som en styrka för trovärdigheten. 

Detta på grund av att de kvantitativa studierna inte enbart belyste upplevelser utan även 

kompletterades med kvalitativa data samt hade större urval och gav bredare svarsfrekvens.  

Studien av Ihalainen-Tamlander et al. (2016) innehåller ordet stigmatisering som tolkas som 

negativt. Dock fanns det i resultatet både positiva och negativa upplevelse och hade liknande 

resultat som andra artiklar. Roberge et al. (2016) och Maxwell et al. (2013) studier undersökte 

många olika yrkesgrupper, men enbart resultat som fokuserat på sjuksköterskors upplevelse 

har använts. Det uppfattades som en styrka hos författarna däremot kunde det påverkar 

trovärdigheten för litteraturöversikten. 

Författarna ansåg att dessa artiklar var relevanta till litteraturöversikt. Majoritet av 

deltagarna i studierna var kvinnor, vilket kan även synas som en svaghet för trovärdigheten. 

Författarna valde att göra litteraturöversikt tillsammans och samarbetet emellan har fungerat 
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bra. Författarna var lyhörd och respekterade varandra. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskor som hade tidigare erfarenheter och kunskap av psykisk 

ohälsa kände sig trygga och säkra vid vård av patienter med psykisk ohälsa. 

Sjuksköterskan hade viljan att vårda patienter med psykiska ohälsa, deras självförtroende 

hade ökat och de kunde utföra vården på ett holistiskt synsätt. Däremot kände sig oerfarna 

sjuksköterskor osäkerhet och rädsla. Exempelvis upplevde yngre sjuksköterskor att det var 

mer skrämmande och otryggt med människor med psykisk sjukdom än äldre sjuksköterskor. 

Ett dåligt fungerande teamarbete kunde skapa negativa konsekvenser för patienten exempelvis 

vårdlidande. Sjuksköterskorna ansåg att det fanns hinder för att ge god vård såsom bristande 

kunskap. Denna litteraturöversikt belyser sjuksköterskans upplevelse av att vårda vuxna 

patienter med psykisk ohälsa inom primärvården. Resultatet diskuteras utifrån de 

huvudkategorierna: Trygghet och säkerhet, osäkerhet och varierande vårdtillgänglighet. Detta 

diskuteras utifrån Phil Barkers teori, bakgrunden i denna litteraturöversikt samt med hjälp av 

tidigare forskning. 

 

9.2.1 Behov av kunskap och resurser 

Resultatet visade att primärvårdens möjligheter att erbjuda en kunskapsbaserad vård vid 

psykisk ohälsa är otillräckligt. Detta handlar inte om enbart resurser men även brist på 

personal med rätt kompetens. Det finns en stor brist inom andra yrkesgrupper som 

psykologer, kuratorer och psykoterapeuter. Även samverkan mellan de olika vårdnivåerna är 

otydlig och uppdraget inom psykiatrin fungerar dåligt beskriver Socialstyrelsen (2007). 

Studien av Sabella och Fay- Hiller (2014) beskriver att sjuksköterskor som arbetar med 

patienter med psykisk ohälsa påverkas av fördomar och begränsade resurser, vilket påverkar 

sjuksköterskans roll. Sjuksköterskans roll och funktion anses vara ett specialiserat område. 

Det innebär att sjuksköterskor behöver ha speciella kunskaper, skickligheter och erfarenheter 

av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Ytterligare betonas i studien av Martins och 

Vieira (2014) att sjuksköterskor som jobbar inom primärvården ska arbeta professionellt och 

utveckla sin kompetens. I studien lyfts de brister som finns i primärvården och uppmanar till 

delaktighet i den psykiatriska vården. 

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2010) är sjuksköterskans uppdrag att identifiera 

personen bakom den psy kisk ohälsan, därefter ska sjuksköterskan och patienten hitta 
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åtgärder. Till sist ska sjuksköterskan implementera åtgärderna som kan hjälpa patienten till att 

förändra hälsan. Att drabbas av psykisk ohälsa innebär metaforiskt att segla i ett hav som 

drabbats av en storm. I stormen behöver personen hjälp att ta sig till en trygg hamn och 

sjuksköterskan är räddaren och experten i patientens värld. Sjuksköterskans arbete handlar om 

att försöka vara nära patienten och vara lyhörd för att identifiera patientens problem, och 

därmed hjälpa patienten att själv kunna återta rodret i sitt liv för att kunna komma ur krisen. 

Även Barker & Buchanan-Barker (2005) menade att genom att etablera en god 

patientsjuksköterska relation som bygger på tillit och respekt kan det underlätta för personen 

med psykisk ohälsa samt skapa möjlighet till delaktighet. För att det ska vara möjligt behöver 

sjuksköterskan ge av sin tid, lyssna och bemöta personen på en jämlik nivå. När 

sjuksköterskan lyssnar på personens livsberättelse får hen ta del av patientens 

historia.  Patienten själv ska ge ledtråden för att bli bättre med hjälp av vårdaren, vilket kan 

leda till de förändringar som kräver små steg. Sjuksköterskan ska erkänna att förändring alltid 

är möjligt, genom att skaffa sig kunskap och erfarenhet kan vårdande av patienter med 

psykisk ohälsa underlättas.  

Wiklund Gustin och Lindwall (2018) förklarar att genom att sjuksköterskor utvecklar en 

äkta nyfikenhet, ett genuint intresse för patienten samt använder verktyg som finns kan det 

minska de faktorer som begränsar sjuksköterskors negativa upplevelser. I resultatet framkom 

att tidsbristen var en av faktorer som påverkade sjuksköterskors upplevelse. Däremot 

beskriver Barker i Gustin och Lindwall (2016) att tidsbristen inte är ett problem, snarare hur 

sjuksköterskan förhåller sig till det. Tiden är en gåva som är värdefull för både patienten och 

sjuksköterskan. Barker menar att genom att använda tiden skapas en gemensam gåva mellan 

sjuksköterskan och patienten, där sjuksköterskan fångar upp erfarenheter och patientens 

berättelser för att kunna forma nästa steg. Författarna till denna litteraturöversikt anser att 

patientens hälsa ska stärks genom att sjuksköterskan är medveten om sitt förhållningssätt. 

Exempelvis när sjuksköterskan ger av sin yrkesmässiga tid förmedlar budskap till patienten 

om hur patienten upplever vården. 

 

9.2.2 Vårdlidande 

 Resultatet visade att rädsla och osäkerhet kunde leda till negativa konsekvenser för både 

sjuksköterskorna och patienter. Sjuksköterskorna kunde uppleva svårighet att komma närmare 

patienten på grund av sin rädsla och osäkerhet. I resultatet framkom även att sjuksköterskorna 

som inte hade kunskaper inom psykisk ohälsa undvek att ta emot patienten med psykiska 

besvär. Detta kan skapa känslor till patienten att känna sig maktlös och hopplös när hen inte 
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får vård som hen behöver och därmed kan vårdlidande uppstå. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) uppstår vårdlidandet mellan patienter och vårdare när patienten går miste om de 

positiva upplevelser som en god vårdrelation skulle medföra. 

Resultatet visar på att sjukvården bör lägga mer fokus på primärvården och prioritera de 

insatser som sjuksköterskan beskriver brister, exempelvis när sjuksköterskorna upplever 

tidsbrist vid vård av patienter med psykisk ohälsa eller tillgänglighetsproblem. Detta kan 

bidra till att forma en säker vård och prioritera hälsofrämjande insatser. Socialstyrelsen (2017) 

beskriver att vård och omsorg ska ge en individanpassad med respekt och ska ske utifrån 

individens specifika behov, förväntningar och integritet. Patienten ska vara involverade i sin 

vård, vilket kan bidra till en säkrare vård enligt Patientlagen (2014:821) och 

Patientsäkerhetslagen (2010:659). Målet är att bidra till att patienterna får en jämlik och god 

vård. Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) menade att sjuksköterskans förhållningssätt kan 

hindra eller stärka patientens förmåga att förbättra sin hälsa där dialog, delaktighet och 

jämlikhet i möten är viktiga. Sjuksköterskan ska också arbeta utifrån beprövad erfarenhet och 

vetenskap. 

Upplevelser som uppstår i möten mellan vårdare och patienter förstärks av de specifika 

situation som patienterna befinner sig i enligt Dahlberg och Segesten (2010). De specifika 

situationerna kan se olika ut beroende på den geografiska spridningen i världen. I denna 

litteraturöversikt anser författarna att det finns även skillnad i studier som gjorts i 

industriländer och utvecklingsländer när det gäller vård av patienter med psykisk ohälsa. I 

vissa  utvecklingsländer uppstår vårdlidande på grund av ekonomi, resurser och andra 

organisatoriska påverkan som kostnadsförsäkring, medan i Sverige uppstår vårdlidande 

genom att patienten faller mellan stolarna då ingen tar på sig det yttersta ansvaret för 

patienten. Även psykisk ohälsa kan tolkas på olika sätt beroende på vilket land.  I Sverige 

beskrivs psykisk ohälsa som en subjektiv upplevelse av tillvaro som kan förändras över tid 

och i situation. Patienter förlorar egenkontrollen över tillvaron. I Indien anses patienten med 

psykisk sjukdom som ”dum” “slarvig” och ”oansvarig” enligt studie av Gandhi et al, (2019). I 

studien förklarar att beroende på otillräcklig kunskap uppstår stigmatisering och ogynnsamma 

attityder mot patienter med psykisk sjukdom. Wiklund (2003) förklarar att människan är en 

del av verkligheten och präglas av tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket kan leda till att 

människan kan uppfatta samma sak på olika sätt. Omedvetet kan sjuksköterska förvänta sig 

hur saker ting ska vara eller ske och ha en förförståelse. 

Gemensamt för studierna i resultatet visade att det fanns brist på kunskap och erfarenhet av 

att vårda patienter med psykisk ohälsa, oavsett var i världen. Att öka kompetens gällande 
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psykiska ohälsa i primärvården samt strävan att ge individanpassad vård kan öka positiva 

upplevelser hos sjuksköterskor och därmed bidra till en god vård för patienter med psykisk 

ohälsa. Hur litteraturöversiktens resultat är överförbara till Sverige blir oklart. Detta eftersom 

de granskade artiklarna är från olika delar av världen, där syn på psykisk ohälsa skiljer sig. 

Dock är sjuksköterskorna upplevelse av att vårda patienter med psykiska ohälsa likartad i de 

granskade studierna. 

 

9.3 Kliniska implikationer 

 Primärvården är den första kontakten för såväl personer som drabbats av psykisk ohälsa som 

fysiska sjukdomar. Litteraturöversiktens resultat grundades i forskning om sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda vuxna patienter med psykisk ohälsa i primärvården. 

Litteraturöversiktens resultat visar att arbetsplatsen behöver stödja sjuksköterskor i 

primärvården för att öka kompetensen och erbjuda mer utbildning gällande psykiska ohälsa. 

Detta kan bidra till att öka de positiva upplevelserna och kompetensen i att vårda personer 

med psykisk hälsa. Även primärvården bör sträva efter att ge individanpassad vård för att 

förebygga vårdlidande hos patienter med psykisk ohälsa. Exempelvis borde det finnas en 

specialistsjuksköterska för psykisk ohälsa i primärvården såsom det finns en 

specialistsjuksköterska för KOL, diabetes med mera. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Det vore intressant att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda vuxna patienter med 

psykisk ohälsa. Studien visar att psykisk hälsa har försämrats bland befolkningen och det 

finns behov av ökad kunskap och kompetens om psykisk ohälsa för allmänna sjuksköterskor. 

I fortsatt forskning skulle det vara intressant att forska även på manliga sjuksköterskor och 

deras perspektiv kring upplevelsen av att vårda patienter med psykisk ohälsa för att se 

helheten av sjuksköterskornas upplevelse. Vidare i fortsatt forskning bör forskning vara på 

specifika yrken. Det fanns några studier som riktade sig på många olika yrkesgrupper såsom 

läkare, psykologer och sjuksköterskor, vilket kan innebär svårigheter att tolka resultat utifrån 

upplevelser av sjuksköterskor. 

  

10 Slutsats 

Resultatet visar att kunskaper och tidigare erfarenheter att vårda vuxna patienter med psykisk 

ohälsa har en stor betydelse för sjuksköterskor i primärvården. Självförtroende och trygghet 
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bygger på kompetenser och erfarenheter. Sjuksköterskorna upplevde sig säkra och trygga 

genom att ha kunskaper, vilket innebar att vården skedde på ett holistiskt sätt. Däremot vid 

bristande kunskaper och icke fungerande teamarbete upplevde sjuksköterskorna bland annat 

känslor av inte vilja hjälpa patienter med psykisk ohälsa. Detta kunde öka risken för 

arbetsstress för sjuksköterskor, samt orsaka vårdlidande hos patienten, eftersom upplevelse av 

rädsla, känsla av osäkerhet och eller undvikande av att vårda patienter med psykisk ohälsa 

kan det leda till ett dåligt bemötande. Behovet av samarbete mellan olika insatser för patienter 

med psykisk ohälsa kan minska känslan av att sjuksköterskan upplever sig maktlös. 
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sjuksköterskornas 

åsikter. 

Design: 

Kvantitativa metod 

 

Urval: 55 sjuksköterskor 

deltog. Data samlades in från 

sex vårdenheter. Urval: 

Sjuksköterskor var mellan 41 

och 50 år, 92 % var kvinnor. 

Deltagarna har 5–10 års 

erfarenhet inom psykiatrisk 

omvårdnad.   

 

Datainsamling 

Frågeformulär av SPSS 

I studien identifierades två tematiseringar.  

39 % av sjuksköterskor hade relativt positiva 

attityder mot psykiska sjukdomar. Resultatet 

visade sig att ålder och långtidserfarenhet av att 

arbeta med patienter med psykiska sjukdomar 

gav generellt positiva attityder mot personer med 

psykiska sjukdomar. 

Några sjuksköterskor uppfattade att de saknade 

kunskap om att hantera patienter med psykiska 

sjukdomar.  
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MICA- skala används. 

 

Analys 

 Enkel beskrivande av data 

 

Svenningsson, I., 

Udo, C.,  

Westman, J.,  

Nejati, S., 

Hange, D., 

Björklund, C., &  

Petersson, E-L. 

 Creating a 

safety net for 

patients with 

depression in 

primary care; a 

qualitative 

study of care 

managers 

experiences 

2018, 

Sverige 

Scandinavia

n journal of 

primary 

Health Care 

 Att undersöka 

sjuksköterskor 

upplevelser och 

uppfattningar om 

att arbeta som 

vårdpersonal för 

primärvården.  

 

  

 

 

Design 

En kvalitativ studie med 

fokusgruppdiskussioner. 

Studien utfördes i tjugotre 

primärvården i två olika län. 

 

Urval: Deltagarna var 11 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna hade 

erfarenhet mellan 5–35 år. 

 

Datainsamling 

Intervjuer samt sex 

telefonsamtal under 3 

månader. 

 

Resultatet presenterades i fem tematiseringar. 

Vårdpersonalen upplevde att de arbetar med 

personcentrerad vård och i team, de fick 

möjlighet att följa, stödja och forma ett 

säkerhetsnät för patienter med depression. 

Sjuksköterskor upplevde också att de fick stöd 

från chefer detta bidrog till ökade kontinuiteten 

för patienter med depression i primärvården.  
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Analys 

Systematisk kvalitativ 

dataanalys. 

 

 

Bjorkman, A., 

Andersson, K., 

Bergström, J., & 

Salzmann-Erikson, 

M. 

 

Increased 

Mental Illness 

and the 

Challenges 

This Brings for 

District Nurses 

in Primary Care 

Settings 

2018, 

Sverige, 

Mental 

health 

nursing 

 

Att undersöka 

sjuksköterskor i 

primärvården om 

deras uppfattning 

att möta patienter 

med psykiska 

sjukdomar 

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 

Deltagarna ska ha arbetat ca 6 

månader och har 

yrkeserfarenhet av psykisk 

ohälsa 

 

 Datainsamling 

 Individuella halvstrukturerade 

intervjuer med öppna frågor 

 

Analys 

Konventionell induktiv 

innehållsanalys 

I studien presenterades tre tema, Ständigt 

upplevelse av patienter som faller genom 

sprickorna, brist på kunskap och resurser och 

forma ett förhållande som är trovärdig för att 

övervinna tabu, skam och skuld. 
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Mwape, L., 

Sikwese, L., 

Kapungwe, A., 

Mwanza, J., 

Flisher, A., 

Lund, C., &  

Cooper, C. 

 Intergrating 

mental health 

into primary 

health care in 

Zambia: a care 

provider`s 

perspective 

2010, 

Zambia, 

US National 

Library of 

Medicine 

National 

Institutes of 

Health 

 

Att utforska 

vårdgivarnas 

uppfattning av 

mental hälsa 

integrering i 

primärvården 

Design 

Mixad metod 

 

Urval 

111 vårdpersonal, 68 

sjuksköterskor  

 

Datainsamling 

Frågeformulär med både 

öppna och slutna frågor 

 

Dataanalys 

Kvantitativa, beskrivande 

statistisk analys 

Kvalitativa, tematisk analys 

Vårdpersonal i primärvården uttryckte sig att det 

behövdes integrering av mental hälsa för att 

upptäcka och kunna identifiera psykiska problem. 

Deltagarna ansåg att detta skulle bidrar till att 

minska stigma och främja hälsan hos patienter 

med psykiska problem, dock upplevde 

sjuksköterskorna att de saknade kunskaper och 

färdigheter i detta område. 

  

Janlöv, A-C., 

Johansson, L., & 

Clausson, E-K. 

 

Mental ill‐

health among 

adult patients at 

healthcare 

2017, 

Sverige, 

Scandinavia

n Journal of 

Att utforska 

distriktsskötersko

r erfarenhet av att 

möta och hantera 

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 

Tre kategorier framkom i resultatet. Att ha 

kompetens är en förutsättning för att känna sig 

trygg. Omvårdnad vid psykisk ohälsa kräver tid 

och engagemang. Att arbeta i en organisation 
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centres in 

Sweden: 

District nurses 

experiences 

 

caring 

Sciences 

 

vuxna patienter 

med psykisk 

ohälsa 

 

10 sjuksköterskor som 

arbetade i primärhälsovård och 

hade mer än 3 års erfarenheter. 

Alla deltagarna var kvinnor 

mellan 46 - 65 år. 

 

Datainsamling 

Individuella intervjuer 

 

Analys  

Genom kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

 

utan beredskap. Omvårdnad vid psykisk ohälsa 

kräver särskild kompetens och organisatoriskt 

stöd. 
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Obando, M. C., 

Kullgren, G., & 

Dahlblom, K. 

 

A qualitative 

study on 

primary health 

care 

professionals’ 

perceptions of 

mental health, 

suicidal 

problems and 

help-seeking 

among young 

people in 

Nicaragua 

 

2014, 

Nicaragua. 

BMC 

Family 

Practice 

Att undersöka hur 

primärvårdsperso

nal i Nicaragua 

upplever psykisk 

ohälsa hos 

ungdomar med 

självmordstankar 

och hjälpsökande 

 

 

 

Design 

En kvalitativ metod 

 

Urval 

12 sjuksköterskor och läkare 

 

Datainsamling 

 Intervjuer efter Vignette 

läsning och observation. 

 

Analys  

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Sjuksköterskans ovilja att hjälpa ungdomar med 

psykisk ohälsa var på grund av att det saknades 

kunskap snarare än negativ upplevelse. Brist på 

tid, integritet, personal samt svårighet att 

kommunicera identifierades också som hinder i 

att ge lämplig vård. 
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Roberg, P., 

Hudon, C., 

Pavilanis, A., 

Beaulieu, M-C.,  

Benoit, A., 

Brouillet, H., 

Boulianne, I., 

De Pauw, A., 

Frigon. S., 

A qualitative 

study of 

perceived needs 

and factors 

associated with 

the quality of 

care for 

common 

mental 

disorders in 

2016, 

Kanada, 

BMC 

Family 

Practice 

Att belysa 

upplevda behov 

och faktorer som 

hör samman med 

kvaliteten på 

vården av vanliga 

psykiska 

störningar hos 

patienter med 

kroniska 

Design 

En kvalitativ metod  

 

Urval 

Sjuksköterskor, familj läkare 

psykolog och socialarbetare 

Antal deltagarna var 18 och 

ska ha klinisk erfarenhet minst 

12 månader. Patienter skulle 

Studien belyste behov, hinder och resurser i vård 

av patienter med samsjukligheten med psykisk 

ohälsa samt en kronisk sjukdom. De flesta 

upplevda barriärerna som påverkade psykisk vård 

inkluderade begränsad tillgänglighet, hur tungt 

arbete var, förseningar med specialiserade 

tjänster, kommunikation, samarbete samt 

utbildningsbehov. 
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Gaboury, I., 

Gaudreault, M.,  

Girard, A., 

Giroux, M., 

Grégoire, E., 

 Langlois, L., 

Lemieux M., 

Loignon C., & 

Vanasse, A 

 

patients with 

chronic 

diseases: the 

perspective of 

primary care 

clinicians and 

patients 

 

sjukdomar: 

primärvårdsklinik

ernas och 

patienternas 

perspektiv.  

 

 

 

 

 

ha både psykisk ohälsa och 

kronisk sjukdom. 

 

Datainsamling. 

Halvstrukturerad intervju.  

 

Analys 

Kvalitativ dataanalys 

. 
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Bilaga 3 

Följande kvalitetsgransknings frågor är hämtad från Fribergs (2017) 

 

 Är problemet tydligt formulerat och på vilket sätt det är formulerat och avgränsat? 

 Är syftet tydligt formulerade och om resultatet svara på denna litteraturs översikts syfte? 

 Finns det en metoddiskussion och hur väl är metoden beskrivna? 

 Om det finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 På vilket sätt är deltagarna och kontexterna beskrivna? 

 Har data analyserats på ett adekvat sätt? 

 Finns det beskrivning på hur urvalet av gjort 

 Har författarna tydliggjort sin egen tolkning av resultatet? 

 Har studien varit godkänt eller granskat av en etisk kommitté eller nämnd? 

 

 

 

 


