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Sammanfattning/abstract 
 

Bakgrund:  Psykisk störning förknippas ofta i samhället och i media med ord som galen, 

knäpp och dåre. Dessa patienter vårdas ofta på somatiska avdelningar för medicinska 

åkommor och även där känner sig patienter med psykisk störning ofta stämplade för sin 

psykiatriska diagnos och inte sedda som en individ. Det ligger inom sjuksköterskans 

professionella ansvar att ge god vård på lika villkor för alla människor, även inkluderat denna 

patientgrupp.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva de faktorer som ligger till grund för sjuksköterskans bemötande 

av patienter med psykisk störning i den somatiska vården. 

 

Metod: En litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar med den grundutbildade 

sjuksköterskan som utgångspunkt.  

 

Resultat: Resultatet visar att negativa attityder gentemot patienter med psykisk störning är 

vanligt förekommande hos sjuksköterskor inom den somatiska vården. En liten skara sjuk-

sköterskor har dock en mer positiv syn på att vårda dessa patienter. Oavsett positiva eller 

negativa attityder upplever sjuksköterskor det svårt att bemöta dessa patienter. Många 

sjuksköterskor upplever frustration till följd av brist på kompetens, personalbrist och att dessa 

patienter är tidskrävande. Sjuksköterskor beskriver en rädsla för patienten som person och för 

att göra mer skada än nytta genom att säga fel saker. Undvikande av patienter blir en följd av 

detta. 

 

Diskussion: Många sjuksköterskor uttrycker en vilja att få mer utbildning inom detta område 

för att kunna bemöta dessa patienter. De attityder som visar sig ha en negativ påverkan på 

bemötandet kan vara svårt att förändra endast genom utbildning. Eftersom det har visat sig att 

dessa patienter ofta vistas på somatiska avdelningar finns det anledning att reflektera kring de 

attityder som påverkar sjuksköterskans bemötande av dessa patienter inom den somatiska 

vården.  

 

Nyckelord: psykisk störning, sjuksköterskor, somatisk vård, bemötande 

Keywords: mental illness, nurses, somatic care, treatment 
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1 Inledning 

Av egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett en problematik kring 

att ge god omvårdnad till patienter med psykisk störning på somatiska avdelningar. 

Sjuksköterskor betedde sig ofta undvikande mot denna grupp av patienter. De tyckte inte att 

dessa patienter var deras ansvar trots att patienterna var där för somatisk vård. Sjuk-

sköterskorna beskrev ofta denna patientgrupp som ”jobbig” och ”tidskrävande” vilket ledde 

till att dessa patienter kanske inte fick den omvårdnad och kvalitet på vården de hade rätt till. 

Vi har valt att skriva om detta ämne då vi tror att det finns brister i vårdandet av denna 

patientgrupp inom somatisk vård. Utifrån dessa erfarenheter har vi valt att utgå ifrån 

sjuksköterskans perspektiv, hur ser bemötandet av denna patientgrupp ut och vilka faktorer 

ligger till grund för detta?  

 

2 Bakgrund 

2.1 Psykisk sjukdom/psykisk störning – definition 

Definitionen av psykisk sjukdom är en generell benämning på symtomgivande, lätta eller 

svåra psykiska avvikelser och finns i både akut och kronisk form. Sjukdomstillståndet präglas 

av störningar i individens själsliv. Detta kan innebära till exempel intellektuella funktioner 

och känslor, vilka kan ha en inverkan på relationerna i personens omgivning. Idag används 

ofta termen psykisk störning istället för psykisk sjukdom, men i myndighetsspråk finns 

benämningen psykisk sjukdom fortfarande kvar (Lindskog, 2004; Ottosson & Ottosson, 

2007). Termen psykisk störning har fördelarna att den både täcker psykopatologin och den 

psykosociala sjukdomsmodellen (Ottosson & Ottosson, 2007).   

      I det engelska språket finns det två ord för sjukdom, ”disease” och ”illness”. Dessa två ord 

speglar två olika sjukdomsmodeller. Med ”disease” menas en patologisk förändring i 

organismen medan ”illness” mer syftar på upplevelsen av att vara sjuk (Ottosson & Ottosson, 

2007). I studierna som kommer att analyseras används ordet ”illness”.  Ordet ”mental illness” 

har valts att tolkas och översättas till det svenska ordet psykisk störning. På vissa ställen 

kommer den gamla benämningen psykisk sjukdom finnas. Detta på grund av att Hansson 

(2010) skriver på svenska och använder sig av denna benämning.  
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2.2 Samhällets syn på personer med psykisk störning  

Den allmänna befolkningens attityder gentemot personer med psykisk störning har till stor del 

påverkats av den bild media ger oss. Oavsett ålder och kön ser attityderna gentemot personer 

med psykisk störning snarlika ut. Den mest negativa attityden som råder i samhället är att en 

person med psykisk störning är farlig. Även om de tillfrågade i studien själva inte blivit 

utsatta för våld av en person med psykisk störning, är detta trots allt den mest rådande 

attityden hos den allmänna befolkningen (Crisp, Gelder, Rix, Meltzer & Rowlands, 2000). 

Ord som galen, knäpp och dåre förknippas ofta med personer med psykisk störning i media 

(Putman, 2008). 

    Studier har även visat (Putman, 2008; Crisp et al. 2000) att attityder som; att de har sig 

själv att skylla för sin sjukdom, att de inte kommer att tillfriskna, att det är svårt att prata med 

en person med psykisk störning och att de är en börda för samhället och inte förtjänar 

sympati, är vanligt rådande uppfattningar. Psykisk störning förknippas ofta med våldsamt 

beteende och aggression. Personer med psykisk störning uppfattas även ofta vara 

oberäkneliga och farliga för andra (Putman, 2008; Crisp et al. 2000). 

   I en befolkningsundersökning (Hansson, 2010) som genomförts i Sverige, där 2053 

personer deltog, framkom det att mer än 25 procent av de tillfrågade hade negativa attityder 

till personer med psykisk sjukdom. De flesta av dessa hade negativa attityder till personer 

med psykisk sjukdom som fanns i deras närhet. Det fanns ett motstånd till att ha psykiatrisk 

verksamhet förlagd till bostadsområden och det ansågs viktigt att skyddas från personer med 

psykisk sjukdom. 20-25 procent ville inte ha en psyksisk sjuk person som granne eller 

arbetskamrat. En stor majoritet av de tillfrågade såg en brist i att sjukvården inte ger personer 

med psykiska problem den hjälp de behöver (Hansson, 2010). 

   De som hade mest positiva attityder av de tillfrågade var personer som hade någon form av 

egen erfarenhet av personer med psykisk sjukdom, där ibland fanns de som arbetade inom 

någon form av psykiatrisk verksamhet. Kvinnor och personer med högskoleutbildning hade 

mer positiva attityder än övriga grupper. Undersökningen visade att attityderna i Sverige 

stämde överens med de attityder som kunnat påvisas i internationell forskning (Hansson, 

2010). 
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2.3 Sjuksköterskans professionella ansvar 

Vad har sjuksköterskan för professionellt ansvar när det gäller bemötande av patienter, även 

inbegripet denna patientgrupp? I ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) beskrivs det tydligt att god omvårdnad 

ska ges till alla människor oavsett handikapp och sjukdom. Respekt för mänskliga rättigheter, 

rätten till liv och värdighet ska ligga i vårdens natur.  Sjuksköterskans arbete ska främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande så långt det är möjligt. Sjuksköterskans 

arbete ska oavsett verksamhetsområde eller vårdform bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Allt arbete som utförs ska även präglas av ett etiskt förhållningssätt. Detta ska 

utföras i enlighet med de författningar, lagar, föreskrifter och andra riktlinjer som finns 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

   I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står det 

beskrivet att sjuksköterskor ska utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 

människosyn. Detta innebär att visa respekt för patientens värdighet, integritet och autonomi. 

Det innebär även att tillvarata det friska hos patienten och tillgodose specifika och basala 

omvårdnadsbehov såväl som psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga behov. Det står 

även tydligt beskrivet att sjuksköterskan ska observera, prioritera, värdera och vid behov 

hantera och åtgärda förändringar i patientens psykiska såväl som fysiska tillstånd. 

Sjuksköterskan ska vara vaksam på och kunna möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 

2005). 

   I Hälso- och sjukvårdslagen paragraf 2 § (1982: 763) står det att målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges 

med respekt för den enskilda människans värdighet och för alla människors lika värde. 

Sjuksköterskan är alltså förpliktigad enligt lagar och författningar att ge en god vård på lika 

villkor för alla (1982: 763). Redskapet för att ge en god vård är att bygga upp en god 

vårdrelation till patienterna. Vårdrelationen utgör grunden för vårdandet och är en 

förutsättning för vårdprocessen. För att skapa en god vårdrelation förutsätts ett verkligt möte 

mellan vårdaren och patienten. Denna typ av relation ska bygga på ett etiskt förhållningssätt 

med patienten i fokus (Björck & Sandman, 2007). Patienten är expert på sitt eget liv och sin 

livssituation. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gör att just han eller hon känner 
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välbefinnande för att kunna minska patientens lidande (Dahlberg, Segersten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003).  Precis som en god vårdrelation kan mildra patientens lidande, 

kan en negativ vårdrelation skapa ett vårdlidande (Björck, Sandman, 2007). Ansvaret för 

vårdrelationen ligger alltid hos vårdaren och bygger på ett professionellt förhållningssätt. 

Denna typ av relation kräver en öppenhet från vårdarens sida. En öppenhet där patienten ses 

som en helhet, både kroppsligt, själsligt och andligt (Dahlberg et al. 2003). En god 

vårdrelation leder till att patienten får möjlighet att uttrycka sina behov, begär och problem 

(Eriksson, 2004). 

 

2.4 Patienter med psykisk störning i den somatiska vården 

Finns patienter med en psykiatrisk diagnos i den somatiska vården, och är detta ämne aktuellt 

för den grundutbildade sjuksköterskan? Personer med en psykisk störning drabbas i större 

utsträckning av medicinska åkommor än personer utan en psykisk störning. Detta innebär att 

denna patientgrupp ofta vårdas på en somatisk sjukhusavdelning (Dickey, Normand, Weiss, 

Drake & Azeni, 2002). Hjärt- och kärlsjukdomar, astma, mag- och tarmsjukdomar och 

hudinfektioner drabbar oftare personer med psykisk störning jämfört med övriga befolkningen 

(Dickey et al. 2002).  En Studie har även visat (Leucht, Burkard, Henderson, Maj & Sartorius, 

2007) att patienter med schizofreni, förutom dessa sjukdomar, löper större risk att drabbas av 

infektionssjukdomar, osteoporos, tandproblem och gynekologiska åkommor (Leucht et al. 

2007).  

Uppkomsten av dessa sjukdomar beror delvis på ett antal olika livsstilsfaktorer såsom 

viktuppgång, rökning, dålig hygien och inaktivitet (Dickey et al. 2002). Vidare så är det 

dubbelt så vanligt att en person med psykisk störning vårdas för två eller flera medicinska 

sjukdomar samtidigt än för en patient utan psykisk störning (Dickey et al. 2002). Det har 

visats att negativa attityder begränsar sjuksköterskans förmåga att erbjuda en god vård till 

dessa patienter. De deltagande sjuksköterskorna i studien ansåg sig inte ha tillräckligt med 

kompetens för att kunna ge god vård till denna patientgrupp. Bristande självförtroende kring 

att ge vård till dessa patienter var även en bidragande faktor till att vårdandet försvårades 

(Zolnierek, 2009).  

   En studie (Kammer, 1993) visade att det fanns förutfattade meningar och attityder hos 

vårdpersonal gentemot patienter som hade en psykisk störning sedan tidigare. De vanligaste 

attityderna och förutfattade meningarna var att dessa patienter ansågs som ”annorlunda” och 
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”ofamiljära” vilket i sin tur bidrog till att vårdpersonalen upplevde rädsla eller betedde sig 

undvikande mot dessa patienter (Kammer, 1993).  

   Hur upplever då patienter med psykisk störning den somatiska vården? En studie visar 

(Clarke, Dusome, & Hughes, 2007) att de kände sig ”stämplade” för sin psykiatriska diagnos 

när de uppsökte akutmottagningar. Trots att de var där på grund av fysiska åkommor blev de 

bemötta som en ”psykiatripatient”. De tillfrågade personerna kände sig inte sedda för den 

individ de var utan för den psykiatriska diagnos som stod i journalen. Denna studie visar att 

sjuksköterskans och vårdpersonalens attityder och bemötande hade en negativ påverkan på 

patientens känsla av att bli tagen på allvar (Clarke et al. 2007).  

 

3 Problemformulering 

Studier som redovisas ovan, visar att det finns negativa attityder mot personer med psykisk 

störning i samhället. Dessa personer förknippas ofta både i media och i samhället med ord 

som ”knäpp”, ”galen” och ”dåre”. De blir ofta beskrivna som oberäkneliga och våldsamma. 

Patienter med psykisk störning som varit i kontakt med somatisk vård upplever även dessa 

attityder inom sjukvården. De upplever att de inte blir sedda som en individ utan som en 

diagnos. Detta trots att sjuksköterskor genom sin utbildning har blivit skolade att ge god 

omvårdnad på lika villkor för alla människor. I sjuksköterskans professionella ansvar ingår att 

visa respekt för patientens värdighet, integritet och autonomi och att möta patienten utifrån 

hans/hennes livssituation. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning erfarit att denna 

patientgrupp bemöts på ett bristfälligt sätt av sjuksköterskor. Därför är det intressant att ta 

reda på vilka faktorer som ligger till grund för sjuksköterskans bemötande av denna grupp av 

patienter. 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva de faktorer som ligger till grund för sjuksköterskans bemötande av 

patienter med psykisk störning i den somatiska vården. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Redskapet för att ge en hälsofrämjande vård är att bygga upp en god vårdrelation till 

patienterna. För att bättre förstå hur sjuksköterskan ska kunna bygga upp en god vårdrelation 
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har Erikssons omvårdnadsteori valts som utgångspunkt. Eriksson (2002) menar att vårdandet 

har sitt ursprung i naturligt mänskligt beteende. Detta är enligt henne en förutsättning för att 

utveckla en varmare, mjukare och kvalitativt bättre vård (Eriksson 2002). Grunden till 

vårdandet och för en fungerande vårdprocess är vårdrelationen mellan patient och 

vårdare. Det är enligt Eriksson (2004) här som mötet med hela människan sker och i denna 

relation får patienten kraft att vara delaktig i sin egen vårdprocess. Om vårdandets kärna 

saknas, det vill säga vårdrelationen mellan patient och vårdare, tenderar vårdprocessen att bli 

endast ett utförande av arbetsuppgifter (Eriksson, 2004). Det är viktigt att patienten ska ha det 

bra här och nu, vilket kräver att vårdaren vågar stanna upp och möta hela människan 

(Eriksson, 2004). Eriksson menar att sjuksköterskan i varje möte med patienten ska se henne 

eller honom som en helhet av kropp, själ och ande (Eriksson, 2002).  Wiklund beskriver i sin 

bok (Wiklund, 2006) utifrån Erikssons omvårdnadsteori att det krävs en öppenhet från 

vårdarens sida för att kunna se till hela människan. Vårdaren behöver inte helt och fullt förstå 

patienten, men vårdaren bör visa ödmjukhet inför den andre som person, och inte som ett 

objekt eller en diagnos. Wiklund (2006) talar vidare om att vårdrelationen ger patienten 

möjlighet att uttrycka sina behov, begär och problem. Genom att fungera som en trygg bas för 

patienten, och skapa möjligheter att utvecklas och växa utifrån sin egen vision om hur 

patienten vill och bör leva, kan man stärka hans eller hennes egen makt över sitt liv. Därför är 

det viktigt att vårdaren respekterar och tar det patienten känner, tänker och uttrycker på allvar. 

Om vårdaren inte gör detta leder det till en negativ inverkan på patientens vårdprocess. Vid 

avsaknad av en vårdrelation blir vårdandet reducerat till endast ett utförande av 

arbetsuppgifter (Wiklund, 2006). 

 

6 Metod 

För att besvara det presenterade syftet har en litteraturstudie valts som metod (Olsson & 

Sörensen, 2008). Denna metod ger en översikt över befintlig forskning som finns inom det 

valda området. Motivet till att genomföra en litteraturstudie är även att få ökad kunskap i att 

sammanställa redan publicerad forskning på ett strukturerat sätt samt att skapa utgångspunkter 

för fortsatt forskning (Friberg, 2006). Metoden innebär att genomföra en systematisk sökning 

av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. Sökningen av de vetenskapliga artiklarna utgår 

från syftet och den beskriva problemformuleringen (Friberg, 2006). 
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6.1 Urval 

Kriterierna för urvalet av de vetenskapliga artiklarna var att dessa skulle gälla sjuksköterskor 

med grundutbildning som arbetade inom somatisk vård. De skulle även ha vårdat patienter 

med psykisk störning som vistats på en avdelning på grund av sina somatiska problem. 

Studierna skulle ta upp faktorer som skulle kunna ligga till grund för sjuksköterskans 

bemötande av patienterna. Det visade sig dock finnas ett begränsat antal studier som 

uppfyllde dessa kriterier. De flesta vetenskapliga artiklar inom detta område specialiserade sig 

på psykiatrisjuksköterskans bemötande av denna patientgrupp och inte på sjuksköterskor 

inom den somatiska vården.  

 

6.2 Datainsamling 

De vetenskapliga artiklarna söktes i två databaser, CINAHL och MEDLINE. Sökning gjordes 

även i tidskriften Vård i norden. De slutgiltigt utvalda artiklarna som uppfyllde kriterierna 

återfanns enbart i databasen CINAHL. För att få fram artiklar som var relevanta för syftet 

valdes sökorden, general nurse, nurse, mental ill, mentally illness, care, nursing attitude, 

perception, attitude, treatment och general hospital. Dessa sökord användes i olika 

kombinationer. De sökord som gav relevanta träffar redovisas i bilaga 2. Sökningen av 

vetenskapliga artiklar begränsades till fulltext och år 2000-2010 för att få fram aktuell 

forskning inom området. Artiklarnas rubriker lästes igenom för att urskilja vilka som 

möjligtvis kunde vara användbara för studiens analys. De valda artiklarna lästes sedan 

noggrant igenom för att bedöma vetenskaplig relevans och om de valda kriterierna uppfylldes. 

Eftersom kriterierna begränsade urvalet av artiklar gav sökningen endast fyra relevanta 

artiklar. På grund av det begränsade materialet gjordes även manuell sökning vilket 

resulterade i ytterligare tre artiklar. Dessa påträffades i de tidigare funna artiklarnas 

referenslista.  

 

6.3 Analys av data 

Vid analys av materialet har Friberg (2006) beskrivning av analysmetod valts att utgå ifrån. 

De valda artiklarnas resultat lästes igenom. Därefter sammanställdes varje artikels resultat var 

för sig på stora pappersark för att få en bra översikt över materialet. Detta gjordes genom att 

klippa ut för syftet relevanta meningar och citat. För att behålla översikten gjordes detta 
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artikel för artikel. Därefter jämfördes de olika sammanställningarnas ord, meningar och citat 

med varandra. Detta för att upptäcka gemensamma företeelser och även skillnader i 

artiklarnas resultat. De gemensamma företeelserna och skillnaderna delades sedan in i grupper 

som namngavs och blev till kategorier. Följande kategorier som växte fram var;  

 

Sjuksköterskans attityder gentemot patienter 
med psykisk störning 

• Positiva attityder 
• Negativa attityder 
 

Sjuksköterskans upplevelse av svårigheter i 
mötet med patienten 

• upplevelse av frustration 
• undvikande av patienten 
• upplevelse av rädsla 
 

Sjuksköterskans upplevelse av bristande 
kompetens 

 

 

 

 

7 Forskningsetiska överväganden   

Eftersom artiklarna var skrivna på engelska användes engelsk-svenskt ordlexikon vid ord som 

var svåra att förstå. Detta för att inte tolka texten på ett felaktigt sätt. Detta är viktigt för att 

undvika att resultatet får en annan innebörd än vad som är menat i originaltexten. Materialets 

ursprung får aldrig plagieras, förvrängas eller förfalskas i resultatet (Nilsson, 2005). Vid 

genomgång av artiklarna tillämpades ett kritiskt förhållningssätt. Detta är viktigt eftersom det 

annars finns risk för att välja ut de studier som endast stödjer den egna ståndpunkten. Vid en 

litteraturstudie är det viktigt att ha en öppen hållning till det material som analyseras (Friberg, 

2006). 

 

8 Resultat 

 

8.1 Sjuksköterskans attityder gentemot patienter me d psykisk störning 

I de studier som analyserats visade det sig finnas varierade attityder till patienter med psykisk 

störning. Till största delen visade sig attityderna vara negativt betingade. En liten skara av 

sjuksköterskor uttryckte dock en mer positiv inställning till denna patientgrupp. En gemensam 
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nämnare hos de flesta av sjuksköterskorna oavsett attityd, var att denna patientgrupp 

upplevdes som svår att vårda.  

 

8.1.1 Positiva attityder 

Trots att attityderna i de studier som analyserats är mestadels negativa fanns det en liten skara 

av de tillfrågade sjuksköterskorna som hade en positiv syn på att vårda personer med psykisk 

störning (Reed & Fitzgerald, 2005; Sharrock & Happell, 2005). Vissa sjuksköterskor såg 

omvårdnaden av denna patientgrupp som en självklar del av sitt arbete. De beskrev hur de 

utvecklade en vårdrelation till patienten. Genom att göra detta fick de en ökad förståelse för 

patienten, samt att detta hjälpte dem att ge en bättre vård, anpassad till individen. Dessa 

sjuksköterskor ansåg att patientens aggressiva och hotande beteende inte var personligt riktat 

mot dem utan snarare ett uttryck för patientens egen rädsla eller rop på hjälp (Reed & 

Fitzgerald, 2005). 

 En annan positiv attityd var att dessa sjuksköterskor ansåg det finnas fördelar med att 

vårda denna patientgrupp på somatiska avdelningar. Fördelarna ansågs vara att personer med 

psykisk störning där med skulle bli mer integrerade och accepterade i samhället (Reed & 

Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna menade att denna patientgrupp hade lika stor rätt till god 

vård som alla andra, och att det ingick i sjuksköterskans roll att ge god vård till alla på lika 

villkor (Sharrock & Happell, 2005). 

 

8.1.2 Negativa attityder 

Negativa attityder mot patienter med psykisk störning visade sig vara vanligt förekommande 

bland sjuksköterskor. En av attityderna som framkom var att dessa patienter inte hörde 

hemma på en somatisk avdelning. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna var felplacerade på 

grund av att de hade en psykiatrisk diagnos. Detta trots att de vistades på avdelningen för att 

vårdas för en somatisk sjukdom (Mavundla, 2000). Det fanns dessutom sjuksköterskor på 

somatiska avdelningar som kände motvilja mot att vårda denna patientgrupp. Hälften av de 

tillfrågande skulle inte vårda denna grupp av patienter om de fick välja själva (Reed & 

Fitzgerald, 2005).  

Vid de tillfällen då patienten vistats flera gånger på avdelningen hade vissa sjuksköterskor 

en negativ attityd redan vid inskrivningen. Det fanns redan då en förutfattad mening och en 

negativ syn på hur patientens vistelse skulle komma att bli (Hopkins, 2002). Många 
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sjuksköterskor ansåg att denna patientgrupp hade ett problematiskt beteende (Mavundla, 

2000; Hopkins, 2002; Reed & Fitzgerald, 2005; Björkman, Angelman & Jönsson, 2008; 

Brinn, 2000). Det visade sig även att motviljan till att vårda dessa patienter, i vissa fall, inte 

bara berodde på detta. Några sjuksköterskor upplevde en motvilja på grund av sin personliga 

uppfattning om patienten som person. En sjuksköterska beskrev hur hon kämpade med sina 

negativa känslor inför en patient som person. Hur mycket hon än försökte förneka detta så 

fanns dessa känslor alltid där, vilket hon upplevde som väldigt påfrestande (Reed & 

Fitzgerald, 2005). 

En faktor som visade sig kunna förstärka de negativa attityderna gentemot patienten, var 

att sjuksköterskan upplevde att patienten inte uppskattade den vård han eller hon gav. Sjuk-

sköterskorna tyckte inte att de fick någon positiv feedback från patienterna vilket resulterade i 

att de negativa attityderna bekräftades och förstärktes (Reed & Fitzgerald, 2005). Patienterna 

beskrevs då som icke samarbetsvilliga och motstridiga. Upplevelsen av att försöka hjälpa 

patienterna men att inte få gehör för detta upplevdes som frustrerande. Sjuksköterskorna 

kände sig i vissa fall indirekt utpekade som ”the bad guy” av patienterna (Reed & Fitzgerald, 

2005). 

Tidigare negativa erfarenheter i mötet med patienter med psykisk störning förstärkte 

sjuksköterskans negativa attityder utifrån sina uppfattningar om att denna patientgrupp är 

farlig. En av sjuksköterskorna som intervjuades beskrev en händelse där en kollega hade 

utsatts för våld av en patient med psykisk störning. Detta resulterade i att den intervjuade 

sjuksköterskan tog detta som ett tecken på att dessa patienter är farliga (Reed & Fitzgerald, 

2005). 

En annan studie visar att många sjuksköterskor såg patienterna som oberäkneliga. Detta 

ledde till en känsla av rädsla för vad som skulle kunna hända och vad patienten var kapabel 

till att göra (Mavundla, 2000). Sjusköterskorna upplevde därför oro inför att vårda denna 

patientgrupp (Brinn, 2000). Patienterna uppfattades som provokativa, oresonliga och för 

beroende av personalen. Denna inställning hos sjuksköterskan ledde till att patienterna inte 

fick det stöd och den sympati de behövde (Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna upplevde även 

patienterna som en utmaning, eftersom patienterna ansågs vara krävande både tids- och 

omvårdnadsmässigt (Brinn, 2000). 

En studie (Björkman et al. 2008) visade att nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetade i 

den somatiska vården hade mer negativa attityder till denna patientgrupp än sina äldre mer 
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erfarna kollegor samt de som arbetade på en psykiatrisk avdelning. Negativa attityder som de 

tillfrågade hade gemensamt var att man såg denna patientgrupp som annorlunda. När det 

gäller patienter som hade diagnosen schizofreni var det ca 70 procent som såg denna 

patientgrupp som oberäknelig och över hälften tyckte att de var svåra att prata med. De 

tillfrågade hade även samma inställning till patienter med svår depression, där hälften ansåg 

det vara svårt att prata med dessa patienter (Björkman et al. 2008). 

 

8.2 Sjuksköterskans upplevelse av svårigheter i möt et med patienten 

 

8.2.1 Upplevelse av frustration 

Något som visade sig vara gemensamt för många sjuksköterskor var upplevelsen av 

frustration kopplat till patienter med psykisk störning. Frustrationen berodde på olika faktorer. 

En av faktorerna var att denna patientgrupp upplevdes som mer tidskrävande än andra 

patienter (Hopkins, 2002). “ A lot of people on a general setting find they don’t have… the 

time that it takes to work with someone who’s got a mental illness… Do the quick in ´Hi how 

are you? ´ Walk out the door because they’ve got so many other tasks. In general settings we 

seem to be very task orientated” (Sharrock & Happell, 2005). 

Patienter med psykisk störning upplevdes även ”blockera” det dagliga arbetet på grund av 

sina speciella och tidskrävande behov, vilket ledde till att de dagliga rutinerna rubbades. 

Sjuksköterskorna kände att de inte kunde ge patienterna den tid och det bemötande de 

behövde och dagen upplevdes inte räcka till. Detta visade sig kunna leda till frustration hos 

sjuksköterskorna. För att klara av det dagliga arbetet ledde det i många fall till att patienten 

objektiviserades och reducerades till en diagnos eller en sjukdom istället för en individ. Fokus 

lades istället på medicinska åtgärder (Hopkins, 2002).  

Brist på personal var också en framträdande faktor som bidrog till frustration. 

Sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som stressigt. Detta förstärktes genom personalbrist, 

samt att de ansåg denna patientgrupp vara mer problematiska att behandla än andra patienter 

vilket ledde till frustration (Mavundla, 2000; Brinn, 2000). En annan orsak till frustration var 

upplevelsen av att inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta eller handskas med 

denna patientgrupp (Mavundla, 2000). 

Det visade sig även vara frustrerande för sjuksköterskorna när samma patient lades in på 

avdelningen upprepade gånger, till exempel på grund av överkonsumtion av läkemedel. 
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Frustration uppstod då sjuksköterskorna gång på gång vid upprepade tillfällen gav samma 

behandling. Vetskapen om att patienten antagligen skulle återkomma till avdelningen för 

samma behandling ännu en gång resulterade i att vissa sjuksköterskor upplevde mindre 

motivation till att engagera sig i patienten (Hopkins, 2002). 

 

8.2.2 Undvikande av patienten 

Upplevelsen av att inte ha tillräckligt med kompetens för att bemöta patienter med psykisk 

störning ledde till ett undvikande av patienten när de medicinska åtgärderna fullföljts 

(Hopkins, 2002). Sjuksköterskorna fokuserade på saker de ansåg sig ha kompetens till att 

utföra, till exempel prioriterades god hygienisk standard framför psykiskt välmående. 

Lugnande preparat användes istället för att kontrollera problematiska beteenden (Reed & 

Fitzgerald, 2005).  

Sjuksköterskorna uttryckte även att de hade lite förståelse för denna patientgrupp, vilket 

var ytterligare en orsak till undvikande av patienterna (Reed & Fitzgerald, 2005). Denna brist 

på förståelse ledde till att de blundade för de behov patienten hade.  De ansåg sig inte heller 

ha tillräckligt med kunskap för att bemöta dessa problematiska situationer. Sjuksköterskorna 

var rädda för att gå in i en situation de upplevde sig inte kunna hantera (Sharrock & Happell, 

2005). En rädsla för att orsaka mer skada än nytta genom att säga fel saker beskrevs som en 

anledning till undvikandet av patienterna (Reed & Fitzgerald, 2005). En annan anledning till 

undvikande var att sjuksköterskan tyckte det var svårt att prata med dessa patienter (Björkman 

et al, 2008). Därmed undveks även djupgående samtal med patienten om hans eller hennes 

upplevda problem (Reed & Fitzgerald, 2005). När sjuksköterskorna undvek djupare samtal 

med patienten resulterade detta i att de upplevde det svårt att utveckla en vårdrelation till 

patienten (Mavundla, 2000). 

 

8.2.3 Upplevelse av rädsla 

Några sjuksköterskor kände sig inte bekväma med att vårda patienter med psykisk störning. 

Detta gällde även de sjuksköterskor som uttryckte sig vilja hjälpa patienten. Känslan av 

obekvämhet i bemötandet av dessa patienter var dels relaterade till att sjuksköterskorna kände 

sig hotade av att inte ha kontroll över situationen (Reed & Fitzgerald, 2005). De kände inte 

bara rädsla för egen del utan även för kolleger och övriga patienter eftersom de inte kunde 

förutspå patientens beteende eller kontrollera situationer som skulle kunna uppstå. 
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Sjuksköterskorna kände sig hotade både fysiskt och psykiskt. Dessa situationer skapade oro, 

och de kände sig sårbara även etiskt, lagligt och professionellt.  

Andra faktorer som bidrog till att sjuksköterskor upplevde en känsla av rädsla och 

sårbarhet var att lokalerna inte var anpassade säkerhetsmässigt. Till exempel kunde 

patienterna lätt få tillgång till tillhyggen (Reed & Fitzgerald, 2005). Många sjuksköterskor 

kände därför rädsla för vad som skulle kunna hända på avdelningen. Eftersom sjusköterskorna 

hade många patienter att ta hand om var det svårt att ständigt ha uppsikt och därmed förhindra 

eventuella olyckor (Reed & Fitzgerald, 2005). Sjuksköterskorna uttryckte att de kände sig 

extra sårbara när de arbetade sent under kvällar på grund av färre antal personal i tjänst och att 

det var svårare att få hjälp vid behov. De upplevde även att deras rädsla inte togs på allvar av 

kolleger och chefer (Reed & Fitzgerald, 2005). 

I en av studierna (Björkman et al. 2008) jämförs olika diagnosgrupper. Det visade sig att 

40 procent ansåg att patienter med schizofreni var farliga för andra, och hela 70 procent ansåg 

att denna grupp av personer var oberäkneliga (Björkman et al. 2008). En vanlig upplevd 

känsla hos sjuksköterskorna var alltså rädsla och denna känsla grundade sig i många fall i att 

de ansåg denna patientgrupp som oberäknelig (Mavundla, 2000). Många av sjuksköterskorna 

uttryckte en känsla av obekvämhet när de vårdade patienter med diagnosen schizofreni. 

Denna känsla var i många fall associerad till rädsla för det okända (Brinn, 2000). Det fanns 

även en högre grad av rädsla och oro relaterat till att vårda personer med psykisk störning än 

med övriga patientgrupper (Arnold & Mitchell, 2008).  

 

8.3 Sjuksköterskans upplevelse av bristande kompete ns 

Trots att vissa sjuksköterskor kände ett stort engagemang för att hjälpa denna patientgrupp 

tyckte de sig ha otillräckligt med kunskap för att kunna erbjuda en god vård och bemöta dessa 

patienter på ett bra sätt (Sharrock & Happell, 2005). Några sjuksköterskor ansåg att det 

behövdes mer utbildning inom psykiatri i sjuksköterskeutbildningen (Sharrock & Happell, 

2005; Arnold & Mitchell, 2008; Brinn, 2000).  

Några sjuksköterskor ansåg att den verksamhetsförlagda utbildningen inom psykiatri var 

lärorik men inte tillräcklig för att känna sig rustade för att möta dessa svåra situationer under 

sin kommande yrkesverksamhet. De kände sig dåligt förberedda (Sharrock & Happell, 2005). 

Vissa sjuksköterskor ansåg också att det inte låg inom deras kunskapsområde att vårda 

personer med psykisk störning. De menade att de behövde fördjupad kunskap för att kunna 
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bemöta dessa patienter på ett optimalt sätt (Hopkins, 2002). ”I haven’t really got training to 

sit and talk to them about, you know, their problems and counsel them, so I tend to leave them 

alone after they have been medically treated”  (Hopkins, 2002). 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns ett behov av att diskutera mer öppet om psykisk 

störning på vårdavdelningar för att förhindra stigma och negativa attityder som härör från 

okunskap (Arnold & Mitchell, 2008). De sjuksköterskor som visade sig ha mer positiva 

attityder till att vårda denna patientgrupp hade fått utbildning på sin arbetsplats. De kände sig 

mer bekväma i sin roll. Bekvämlighet och en känsla av att ha kontroll ledde till att 

sjuksköterskorna tog mer initiativ till att samtala med patienterna. Detta ledde även till att 

sjuksköterskorna kände att de kunde erbjuda den vård patienten hade rätt till (Reed & 

Fitzgerald, 2005). “Once I would have gone…oh my god! I’m not going to, you know, ask 

them what their voices are saying…but I think that you just have to learn to relax, and that’s 

part of what their going through. For them the voices are real” (Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vilka faktorer som ligger till grund för 

sjuksköterskans bemötande av patienter med psykisk störning i den somatiska vården. 

Kriterierna för denna studie var att de valda artiklarna skulle gälla sjuksköterskor med 

grundutbildning och som arbetade inom somatisk vård. De skulle även ha vårdat patienter 

med psykisk störning som vistats på avdelningen på grund av sina somatiska problem. 

Studierna skulle ta upp faktorer som skulle kunna ligga till grund för bemötandet av 

patienterna. Det fanns dock begränsat med material som uppfyllde dessa kriterier. De flesta 

vetenskapliga artiklar inom detta område specialiserade sig på psykiatrisjuksköterskans 

bemötande av denna patientgrupp. Eftersom analysen av dessa vetenskapliga artiklar sker på 

redan bearbetad data finns risken att viktig information går förlorad (Friberg, 2006). 

En kritik till de valda artiklarna är att många av dessa är publicerade i specialisttidskrifter. 

Efter noggrant övervägande valdes dessa artiklar trots detta till analysen med argumentet att 

de tog upp problemområdet utifrån grundutbildade sjuksköterskors perspektiv och var 

begränsad till den somatiska vården. Ytterligare ett argument var att artiklar som tog upp detta 

problemområde endast fanns att tillgå i specialisttidskrifter. Alla artiklarna var även skrivna 
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på engelska vilket gör att det finns en risk för misstolkning av ord och fraser vid översättning 

till svenska. En kritik mot urvalet av data är att endast en artikel var från Sverige. Frågan 

ställdes då om detta är relevant för verksamheten i Sverige? Vid noga övervägande av detta 

och vid genomgång av de olika artiklarnas resultat togs beslutet att ändå ha med dessa. Detta 

beslut grundade sig i att det inte var större skillnader i de faktorer som påverkade 

sjuksköterskans bemötande i de olika länderna.  

Sökning av de vetenskapliga artiklarna begränsades till fulltext och mellan år 2000-2010 

för att få så färsk data som möjligt. Detta kan ha inneburit att intressant data gick förlorad. I 

de funna artiklarnas referenslista påträffades även vissa intressanta artiklar vars rubrik stämde 

överens med syftet, dessa söktes manuellt. Då det fanns begränsat med vetenskapliga artiklar 

inom det valda området användes både kvantitativ och kvalitativ forskning till analysen. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att det fortfarande finns många negativa attityder och 

förutfattade meningar kring att vårda patienter med psykisk störning. Det verkar inte vara 

någon större skillnad på sjuksköterskans attityder och attityderna som finns i samhället i stort. 

Detta trots att sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att ge lika vård på samma villkor 

för alla människor. För att kunna ge god vård på ett professionellt sätt behöver sjuksköterskor 

utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn och se människan som en 

helhet, både till kropp, själ och ande (Eriksson, 2004). Genom att skapa en vårdrelation till 

patienten kan sjuksköterskan få hjälp att se bortom diagnosen och i stället se till individen 

som han eller hon vårdar. Många sjuksköterskor uttryckte att upplevelsen av bristande 

kompetens och rädsla ledde till undvikande av patienten. Detta resulterade i att vårdrelationen 

uteblev och sjuksköterskorna fokuserade på praktiska uppgifter de upplevde sig ha kompetens 

till att utföra. Eriksson (2004) beskriver utifrån sin omvårdnadsteori att det är just detta som 

sker när vårdandets kärna saknas. När vårdrelationen uteblir leder det till att vårdandet endast 

blir till ett utförande av arbetsuppgifter.  

Resultatet visar att det finns olika faktorer som ligger till grund för sjuksköterskans 

bemötande av patienter med psykisk störning, till exempel negativa attityder. Det intressanta 

är att oavsett om attityderna visade sig vara positiva eller negativa fanns det en gemensam 

nämnare. Denna gemensamma nämnare var att sjuksköterskorna ansåg det vara svårt att 

bemöta dessa patienter. Problemet tycktes i många fall bero på bristande kompetens. Detta 
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resultat styrks av en studie av Naji, Gibb, Hamilton, Lawton, Palin, & Eagles (2004) där hela 

82 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna inte upplevde sig ha tillräckligt med kunskaper 

för att känna sig trygga i mötet med patienten (Naji et al. 2004). 

Många sjuksköterskor i resultatet ansåg att det behövdes mer psykiatriutbildning i den 

grundläggande sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskorna menade att mer utbildning skulle 

ge dem de redskap som behövdes för att bemöta och hantera patienten och de situationer som 

skulle kunna komma att uppstå. Det framkom dock inte vilken typ av utbildning 

sjuksköterskorna syftade på. 

En studie (Callaghan, Siu Shan, Suk Yu, Wai Ching & Lai Kwan, 1997) från Hong Kong, 

där man jämförde två studentgrupper, visade dock att attityderna inte förändrades med 

utbildning. Den ena gruppen fick en extra kurs i psykiatri, medan den andra gruppen fick den 

sedvanliga utbildningen. Denna studie visade att det inte gick att se någon skillnad i attityder 

trots kursen. Kursen i psykiatri visade sig inte ge mer positiva attityder. Attityderna visade sig 

istället vara oförändrade trots mer utbildning. Även en studie från Boston visar samma 

resultat (Sadow, Ryder & Webster, 2002). Positiv förändring i attityderna hos sjuksköterske-

studenter kunde inte ses efter genomförd psykiatriutbildning.  

Några sjuksköterskor i resultatet uttryckte ett behov av att få prata mer om 

stigmatiseringen kring dessa patienter på sin arbetsplats. Kanske är det först då attityderna 

medvetandegörs. Detta resultat styrks av en studie (Webster, 2009) som beskriver vikten av 

att implementera specifika utbildningsmetoder i utbildningen för sjuksköterskor. Metoden 

användes för att komma till rätta med attityder och stigmatisering kring patienter med psykisk 

störning. I denna studie har fokus i utbildningsmetoden lagts på studenternas egna reflektioner 

kring att våra patienter med psykisk störning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen i 

psykiatri fick varje student föra en kreativ och reflekterande journal kring sina upplevelser 

och känslor kring dessa patienter. Studenterna fick måla bilder för att ytterligare medvetande-

göra sina känslor kring dessa patienter. Reflektionerna som skrevs ner i ord rörde problem 

gällande fördomar, rädsla, stigma, diskriminering och kultur. Vid kontinuerliga tillfällen 

under utbildningen fick studenterna medverka vid gruppseminarier där de fick reflektera kring 

sina tankar och diskutera detta med sina klasskamrater och lärare. Att medvetandegöra 

attityder och fördomar visade sig ha en positiv inverkan på sättet att se på patienten (Webster, 

2009). 
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Några sjuksköterskor uttryckte även en motvilja till att vårda denna patientgrupp, de tyckte 

att dessa patienter inte hörde hemma på en somatisk vårdavdelning. En svensk studie 

(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008) visar att hela 66 procent av de tillfrågade 

sjuksköterskorna hade vårdat en patient med psykisk störning på en somatisk vårdavdelning. 

Vidare har det också visat sig att dessa patienter vårdas i större utsträckning på somatiska 

avdelningar än personer som inte har en psykiatrisk störning (Dickey, Normand, Weiss, 

Drake & Azeni, 2002). Patienter med psykisk störning finns enligt dessa studier på somatiska 

vårdavdelningar i stor utsträckning och de behöver den vård som erbjuds på dessa 

avdelningar. De har samma rätt att få god somatisk vård som övriga patientgrupper (SFS 

1982: 763). 

En annan intressant företeelse som resultatet visade var att vårdrelationen endast benämns i 

de fall där sjuksköterskor hade mer positiva attityder till att vårda dessa patienter. Sjuk-

sköterskorna ansåg att det låg på deras ansvar att bygga upp en vårdrelation till patienterna. 

Genom att göra detta kunde de få en bättre förståelse för patienten som individ, och därmed 

fick patienten en bättre vård. I de fall där negativa attityder influerade sjuksköterskornas 

bemötande av dessa patienter, nämndes ingenting om vikten av att skapa en god vårdrelation. 

I stället för att försöka förstå patienten och dennes livssituation drog sig sjuksköterskorna 

undan och undvek kontakt med patienten. Detta ledde till att sjuksköterskorna skapade ett 

hinder för sig själva i mötet med patienten vilket gjorde det svårt för dem att utveckla en 

vårdrelation. Enligt Eriksson (2004) går det inte att ge god vård om vårdrelationen saknas. 

Om vårdrelationen saknas, som sjuksköterskorna i resultatet beskrev, hotar detta den vård 

sjuksköterskorna är förpliktigade att erbjuda.  Denna syn på patienter med psykisk störning 

ledde till att sjuksköterskorna inte tog sitt professionella ansvar (SFS 1982: 763). 

     I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna som hade mer negativa attityder såg 

patienternas beteenden som problematiska. De sjuksköterskor som däremot hade en mer 

positiv syn kunde istället se patienternas beteende från ett annat perspektiv. De menade att 

dessa patienters beteenden snarare var ett uttryck för rädsla och ett rop på hjälp.  

 

10 Slutsats 

Det är uppenbart att negativa attityder mot individer med psykisk störning finns i samhället 

och att dessa påverkas bland annat av medias bild av dessa individer. Dessa attityder verkar 

även finnas hos sjuksköterskor. Detta trots en genomförd sjuksköterskeutbildning som 
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grundar sig i humanistisk syn på människan. Ökad kompetens och reflektion, kring attityder 

och förutfattade meningar om patienter med psykisk störning, kan hjälpa sjuksköterskan att få 

en bättre förståelse och bättre redskap för att bemöta dessa patienter. Reflektion kring dessa 

attityder behöver belysas och reflekteras mycket mer både i grundutbildningen och på 

arbetsplatser. Detta behövs för att sjuksköterskor ska bli medvetna om sina attityder och 

förutfattade meningar mot individer med psykisk störning. Detta är ett viktigt ämne att tala 

öppet om.  

Även vid sökning av artiklar visade det sig finnas väldigt begränsat med forskning kring 

grundutbildade sjuksköterskors attityder och bemötande av patienter med psykisk störning. 

Däremot finns mycket forskning kring ämnet från psykiatrisjuksköterskans perspektiv 

gällande bemötande av dessa patienter.  Forskning visar att dessa patienter finns i stor 

utsträckning inom den somatiska vården och därför behövs detta problem tas på allvar för att 

kunna ge dessa patienter en god vård. Detta är därför ett aktuellt ämne även för sjuksköterskor 

med grundutbildning. Vidare forskning kring detta ämne behövs. 
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Bilaga 1 

 Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Arnold, M. & 
Mitchell, T. 
(2008) 

 

Nurses perception 
of care recived by 
older people with 
mental health isuess 
in an acute hospital 
environment 

2008, England 
Nursing older 
people 

Att utforska 
sjuksköterskors 
uppfattning av att ge 
vård till äldre 
personer med 
psykiska 
hälsoproblem på en 
akutmottagning 

Kvalitativ metod 
baserad på samtal 
med fokusgrupper 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna 
upplevde brist på 
utbildning och 
kompetens som 
ledde till 
avståndstagande och 
rädsla. 
Stigmatisering av 
denna patientgrupp 
ansågs behövas 
diskuteras mer 
öppet. 

 
Björkman, T., 
Angelman, T. 
& Jönsson, M. 
(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2008, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science 

Studera attityder 
gentemot psykisk 
sjukdom och personer 
med psykisk 
dysfunktion 
bland sjuksköterskor 
som 
arbetar inom somatisk 
eller psykiatrisk vård. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
baserat på ett 
frågeformulär, 120 
sjuksköterskor och 
undersköterskor 
deltog vilket var 80 
% av de tillfrågade 

Resultat visar att 
sjuksköterskor i den 
somatiska vården 
hade en högre grad 
av negativa attityder 
jämfört med 
sjuksköterskor på en 
psykiatriavdelning. 
Vanliga attityder var 
att man ansåg denna 
patientgrupp vara 
farlig och 
oberäknelig.  
 

Brinn, F. 
(2000) 
 

Patients with mental 
illness: general 
nurses attitudes and 
expectations 

2000, England 
Nursing Standard 

Att mäta 
sjuksköterskornas 
emotionella reaktioner 
och förväntningar vid 
vård av patienter med 
diabetes och en 
psykiatrisk diagnos 

Kvantitativ metod 
baserad på ett 
frågeformulär. 64 
sjuksköterskor 
deltog i studien. 

Resultatet visade en 
högre grad av 
negativa attityder 
gentemot dessa 
patiender. 
Patienterna ansågs 
ha ett problematiskt 
beteende som ledde 
till rädsla och oro 
hos 
sjuksköterskorna. 
De ansåg sig 
behövda mer 
utbildning för att 
vårda dessa 
patienter. 
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Hopkins, C. 
(2002) 

But what about the 
really ill poor 
people? (An 
ethnographic study 
into what it means 
to nurses on 
medical admissions 
units to have people 
who have hermed 
themselves as their 
patients) 

2002, England 
Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 

Förstå vad det innebär 
för 
allmänsjuksköterskans 
att vårda patienter 
med 
självskadebeteende på 
en medicinsk 
vårdavdelning 

Kvalitativ metod 
baserad på semi-
strukturerade 
intervjuer, 4 
sjuksköterskor 
deltog 

Resultatet visar att 
sjuksköterskorna 
upplevde frustration 
i samband med 
tidsbrist och att 
dessa patienter 
försvårade det 
dagliga arbetet. De 
upplevde även att 
dessa patienter hade 
ett problematiskt 
beteende. Bristande 
kompetens ledde till 
undvikande. 
 

Mavundla, R. 
(2000) 

Professional nurses 
perception of 
nursing mentally ill 
people in a general 
hospital setting. 

2000, Sydafrika 
Journal of 
Advanced Nursing 

Syftet var att studera 
sjuksköterskans 
uppfattning kring att 
vårda psykiskt sjuka 
patienter på ett allmän 
sjukhus.  

Kvaliativ metod 
baserad på semi-
strukturerade 
fenomenologiska 
intervjuer samt 
fältstudier. 12 
sjuksköterskor 
deltog. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor 
upplevde sig ha brist 
på kunskap, 
kompetens vilket 
ledde till känslor av 
rädsla, frustration 
och förtvivlan inför 
patienterna. Brist på 
personal var även en 
bidragande faktor 
som försvårade 
vårdandet. 
 

Reed, F. & 
Fitzgerald, L. 
(2005) 

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

2005, Australien, 
International 
Journal of Mental 
Health Nursing 

Studera 
sjuksköterskors 
attityder kring att 
vårda personer med 
psykisk sjukdom. 
Faktorer som påverkar 
deras möjlighet att ge 
god omvårdnad, 
utbildning, erfarenhet 
och stöd.   
 

kvalitativ metod 
baserad på semi-
strukturerade 
intervjuer. 10 
sjuksköterskor 
deltog. 

Resultatet visade att 
attityderna 
påverkade 
sjuksköterskans 
förmåga att ge god 
omvårdnad till dessa 
patienter. Man 
kunde se att rädsla 
bidrog till 
undvikande. De 
upplevde även 
bristande kompetens 
och därför 
koncentrerade de sig 
på det medicinska. 
 

Sharrock, J. & 
Happell, B. (2006)  
 

. 

Competence in 
providing mental 
health care: a 
grounded theory 
analysis of nurses 
experiences 

2006, Australien,   
Journal of 
Advanced Nursing 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheter kring att 
ge omvårdnad till 
patienter med psykisk 
sjukdom. 

kvalitativ metod 
baserad på semi-
strukturerade 
intervjuer. Fyra 
sjuksköterskor 
deltog 

Resultatet visade  
att sjuksköterskor 
upplevde sig ha brist 
på kompetens kring 
att vårda psykiskt 
sjuka patienter.    
Resultatet visade 
även att 
sjuksköterskorna 
ansåg att denna 
patientgrupp hade 
rätt till en kvalitativ 
och god omvårdnad.  
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Bilaga 2 

Databas Sökord Träffar (Antal) Utvalda artiklar 

CINAHL Nurse, mental ill, care, 
nursing attitude 
 

66 2 

CINAHL General nurse, mental ill, 
care, attitude 
 

16 1 

CINAHL Mentally illness, general 

hospital,  

 

10 1 

Manuell sökning  

 

 3 

 

 


