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Sammanfattning 

Bakgrund: Psykisk sjukdom utgör en fjärde del av Sveriges sjukdomsbörda men fördomar 

mot personer med psykisk sjukdom är ingen ovanlig företeelse i dagens samhälle. Patienter 

med psykisk sjukdom har lika rätt till en god vård som alla andra. En grundutbildad 

sjuksköterska ska kunna vårda dessa patienter. Det framkommer dock att patienter med 

psykisk sjukdom inte har lika förutsättningar och hälsoutfall som patienter utan psykisk 

sjukdom. Patienterna upplever ett behov av trygghet och förtroende för sina vårdare men 

sjuksköterskor visar en tendens att agera annorlunda mot dessa patienter. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med psykisk sjukdom i 

den somatiska slutenvården. 

Metod: En litteratursökning har genomförts för att skapa en översikt över vetenskapliga 

artiklar om grundutbildade sjuksköterskors inställning till vårdandet av patienter med psykisk 

sjukdom inom den somatiska vården. Åtta vetenskapliga artiklar, fyra kvantitativa och fyra 

kvalitativa, har analyserats och ligger till grund för resultatet. För sökningen användes 

databasen PubMed. 

Resultat: Resultatet tyder på att de negativa inställningarna till psykisk sjukdom överväger 

över de positiva. De framträdande orsakerna är framförallt brist på kunskap och erfarenhet, 

arbetsmiljöns påverkan, föreställningar om patienters beteende, negativa känslor såsom rädsla, 

frustation och ilska samt uppfattningen att vården av patienter med psykisk sjukdom inte ingår 

i yrkesrollen hos somatiska sjuksköterskor. De få positiva inställningar som framkommit 

grundar sig på faktorer som tillräcklig kunskap, goda erfarenheter, en anpassad arbetsmiljö 

och en holistisk syn på omvårdnad där även vård av patienter med psykisk sjukdom ingår. 

Diskussion: I resultatdiskussionen resoneras det kring hur sjuksköterskans arbete försvåras av 

de faktorer som beskrivs ligga bakom de negativa inställningarna. Sjuksköterskor behöver 

mer stöd i form av arbetsmiljöfaktorer som tid, bemanning och anpassning av vårdutrymmen. 

Utifrån den teoretiska referensramen beskrivs hur vårdrelationen påverkas av sjuksköterskors 

inställning och vad detta innebär för den vård patienter med psykisk sjukdom får inom 

somatiken. Förståelse för patienten är en viktig förutsättning för en bra vårdrelation. När 

vårdrelationen inte fungerar riskerar mötet mellan patienten och sjuksköterskan bli negativt 

och på så sätt skapas det negativa vårderfarenheter för både patienten och sjuksköterskan. 

Nyckelord: psykisk sjukdom, sjuksköterskor, inställning, somatisk vård, vårdrelation 



 

 

Abstract 

Background: Mental illness makes up a quarter of Sweden's disease burden but prejudice 

against people with mental illness is not an unusual phenomenon in today's society. Patients 

with mental illness have the same right to good health care as everyone else. General nurses 

with no specialist training should be able to care for these patients. It appears, however, that 

patients with mental illness do not receive health care under the same conditions and do not 

have the same health outcomes as patients without mental illness. These patients experience a 

need for security and trust in their caregivers but nurses show a tendency to act differently 

towards these patients. 

Aim: To describe nurses' stance on caring for patients with mental illness in somatic inpatient 

care settings. 

Method: A literature review has been made of scientific articles on general nurses' stance on 

caring for patients with mental illness in somatic care. Eight scientific articles, four 

quantitative and four qualitative, have been analysed and provide the base for the results. 

PubMed was used as database. 

Result: The results indicate that negative attitudes outweigh positive attitudes. The revealed 

causes of negative attitudes are mainly lack of knowledge and experience, work environment 

factors, preconceptions about patients' behaviour, negative emotions such as fear, frustration 

and anger, as well as the perception that caring for patients with mental illness is not part of 

the work of somatic care nurses. The few positive attitudes that have emerged are based on 

factors such as knowledge, good experience, an adjusted work environment and a holistic 

view of nursing care, which includes the care of patients with mental illness. 

Discussion: In the result discussion it is reasoned about how nurses’ work is being 

complicated by the factors described as causing negative attitudes. Nurses need more support 

in terms of work environment improvements such as more time, better staffing and adjusted 

care settings. The theoretical framework is used to clarify how the nurse-patient relationship 

is affected by nurses' attitudes and what implications this has on the care these patients 

received within somatic health care. Being understood is important for patients as a premise 

for a good nurse-patient relationship. With a dysfunctional nurse-patient relationship there is a 

risk for the nurse-patient encounter to be negative, which in its turn creates negative health 

care experiences for both patients and nurses. 

Keywords: Mental illness, nurses, stance, attitude, somatic care, nurse-patient relationship 
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1 Inledning 

Var vi än väljer att arbeta inom sjukvården kommer vi alltid att möta patienter med psykiska 

sjukdomar. Under vår verksamhetsförlagda utbildning och på våra arbetsplatser i den 

somatiska vården har vi lagt märke till att en del sjuksköterskor uppvisat en osäkerhet i hur 

man ska bemöta dessa patienter. Ibland har vi upplevt att sjuksköterskan har haft en negativ 

inställning gentemot en patient med psykisk sjukdom, innan hon alls har träffat patienten. 

Bilder av psykiskt sjuka, så som att de kan vara farliga och våldsamma är inte ovanliga. Vi är 

medvetna om att våra attityder påverkas medvetet eller omedvetet av det vi läser, hör och ser. 

Personer som arbetar inom vården blir inte automatiskt immuna mot sådan yttre påverkan. 

I Dagens Nyheter hittade vi en intressant artikel som tar upp ett exempel om hur 

landstinget i Dalarna bestämde sig för att ha en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i samma 

byggnad som den lokala vårdcentralen i staden Gagnef. Personalen där var till en början 

skeptiska till beslutet men insåg ganska snart till sin förvåning att patienterna som besökte den 

nyöppnade psykiatriska mottagningen var desamma som redan under flera års tid hade besökt 

vårdcentralen för sina somatiska problem. För personalen på vårdcentralen ledde detta till en 

ny förståelse för psykisk sjukdom (Hägglund, Larsson & Älfvåg, 2009). Ovanstående 

observationer har väckt vårt intresse för att beskriva vad sjuksköterskans inställning är till att 

vårda patienter med psykisk sjukdom i den somatiska vården. 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden till detta arbete beskrivs synen på personer med psykisk sjukdom har varit och 

hur den ser ut idag, samt allmänhetens inställning till dessa personer och hur patienterna 

själva upplever vården de får. Det beskrivs sjuksköterskans grundläggande kompetens i 

relation till vård av patienter med psykisk sjukdom. Till sist följer en klargöring av några 

begrepp som anses vara viktiga att förstå inför denna litteraturöversikt. 

 

2.1 Synen på psykiskt sjuka ur ett historiskt perspektiv 

I mitten av 1700-talet när lasaretten kom till för vård av kroppsligt sjuka, upprättades även 

hospital där man hade för avsikt att vårda psykiskt sjuka. Man använde sig av metoder som 

bland annat svänggungor, överraskningsbad och kräkningskurer (Ottosson, 2003). 

På 1800-talet började uppfattningen om psykiskt sjuka ändras och man började tro att 

dessa människor hade en förmåga att utvecklas både moraliskt och intellektuellt och att 

psykisk sjukdom kunde behandlas (Ottosson, 2003). Behandlingen bestod av att ge 
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patienterna en omväxlande miljö, där rutiner som vila, rörelse, arbete och fritid ingick. Det 

ansågs att psykisk sjukdom hade sin uppkomst i både fysiska och psykiska påfrestningar men 

främst troddes det att det var det oro, ånger, kärlek, högmod och svartsjuka som framkallade 

dessa sjukdomar. I början av 1900-talet började man utforma hospitalen i likhet med 

lasaretten, där föda, vila och frisk luft var den rådande behandlingen. Aggressiva och/eller 

oroliga patienter ordinerade dock till exempel långbad, insulinkoma, lobotomering och 

elbehandling utan sedering. Ottosson menar att dessa behandlingsformer mer var till för att 

underlätta personalens arbete än att gagna patienternas tillfrisknande. Utöver dessa och andra 

liknande metoder fanns ingen annan psykiatrisk behandling innan 1950-talet då man började 

använda de första läkelmedel för psykisk sjukdom (Ottosson, 2003). 

 

2.2 Synen på psykiskt sjuka idag 

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2001 utgör psykiska sjukdomar 25% av den total 

sjukdomsbördan i Sverige och hela 55% av sjukdomsbördan bland människor upp till 45 år. 

Missbruk, depression och neuropsykiatriska sjukdomar anses vara underdiagnostiserade och 

därför kan andelen människor med psykiska sjukdomar vara ännu högre. I dessa siffror ingår 

inte heller personlighetsstörningar. Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2005(a) 

uppger 20-40 procent av befolkningen att de lider av psykisk ohälsa. Även i Socialstyrelsens 

folkhälsorapport från 2009 anges psykiska sjukdomar och syndrom som den vanligaste 

orsaken till sjukfrånvaro. 

I en svensk undersökning (Hansson, 2011) kunde man se att det skett en svag förbättring 

gällande allmänhetens attityder till psykisk sjukdom efter att en kampanj hade ägt rum för att 

väcka uppmärksamhet kring dåliga attityder och okunskap. Det kunde dock även ses att 

nästan var femte person som medverkat i undersökningen inte skulle släppa in en granne om 

de hade vetskap om att denne var en patient inom psykiatrin. Informanterna kunde heller inte 

tänka sig att arbeta tillsammans med någon som är psykiskt sjuk. Tre av tio personer beskriver 

sig kunna uppleva rädsla för personer med psykiska sjukdomar som uppsöker vård i deras 

område. Trots detta ansåg nästan en tredjedel att även normala reaktioner såsom stress och 

sorg är psykiska sjukdomar. De som hade utbildning om psykisk sjukdom, hade arbetat inom 

psykiatrin eller hade egna erfarenheter kring området var de som var mest positivt inställda 

till psykisk sjukdom (Hansson, 2011). I en annan svensk studie (2012) undersökte man 

svenskars attityder gentemot personer med psykisk sjukdom och faktorer som påverkar dessa 

attityder. Det man kom fram till var bland annat att kvinnor i åldern 31-50 år med erfarenhet 

av psykisk sjukdom, ursprungligen från Skandinavien eller utanför Europa och som bodde i 
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lägenheter hade mindre invändningar till att ha personer med psykisk sjukdom i sin närhet i 

vardagen (Högberg, Magnusson, Lützén & Ewalds-Kvist, 2012). 

 

2.3 Vården av patienter med psykisk sjukdom 

Förenta nationerna utarbetade år 1991 en särskild resolution för att skydda rättigheterna av 

personer med psykiska sjukdomar och för att främja förbättring av den psykiatriska vården. I 

resolutionen ingår att varje patient har rätt till somatisk vård och behandling i samma mån 

som icke-psykiskt sjuka patienter (FN, 1991). 

I en amerikansk studie av McDonald, Frakes, Apostolidis, Armstrong, Goldblatt & 

Bernardo (2003) framkom det att vissa sjuksköterskor inom den somatiska vården hade 

omedvetna stereotypa antaganden om patienter med psykisk sjukdom. När sjuksköterskorna 

var medvetna om patientens psykiatriska diagnos så tenderade de att agera annorlunda 

angående ett akut medicinskt problem än de skulle ha gjort om patienten inte hade haft en 

psykisk sjukdom. Sjuksköterskorna var mindre benägna att agera på plötsliga symtom då de 

inte trodde helt på patientens upplevelse av det somatiska problemet. Socialstyrelsen gav 

(2011a-d) ut en rapportserie som tar upp hälsoutfall, läkemedelsanvändning och tillgänglighet 

till åtgärder inom vården för patienter med somatisk och samtidig psykisk sjukdom. 

Undersökning av hälsoutfall innebär att se på hur en viss sjukdom påverkar patientens 

livskvalitet eller –längd. De fyra rapporterna fokuserar på diabetes, akut hjärtinfarkt, stroke 

och cancer i samsjuklighet med psykisk sjukdom. I rapporterna framkommer det att patienter 

med psykisk sjukdom har sämre förutsättningar vad gäller åtgärder inom vården och sämre 

tillgång till läkemedel än patienter som inte har en psykisk sjukdom. Dessa patienter har även 

sämre hälsoutfall och går i mindre utsträckning på uppföljningsundersökningar än övriga 

patienter. Oavsett vad de bakomliggande orsakerna till detta är så konstaterar Socialstyrelsen 

att sjukvården har som ansvar att nå fram till den här gruppen av patienter. För att lyckas med 

detta genom hela vårdförloppet bör vården anpassas utifrån patienternas förutsättningar och 

hälso- och sjukvården bör vara medveten om dessa patienters utsatthet och deras 

levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2011a-d). I en svensk studie av Hörberg, Brunt och Axelsson 

(2004) har man undersökt patienter med psykisk sjukdoms upplevelse av sin relation till 

sjuksköterskan. Det som var viktigt för vårdrelationen utifrån patienternas perspektiv var att 

sjuksköterskan ingav trygghet, förtroende, var bekräftande och tillgänglig. När patienten 

upplevde sig förstådd och bekräftad av sjuksköterskan utvecklades ett ömsesidigt ge-och-ta-

förhållande. Trygghet var en förutsättning för en god vårdrelation, men även att 

sjuksköterskan visade vänlighet. När sjuksköterskan var stödjande och förtroendeingivande 
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resulterade det i att patienten upplevde en bättre självkänsla. När sjuksköterskan inte befann 

sig på en ömsesidig nivå med patienterna och inte gav dem trygghet och bekräftelse upplevde 

patienterna vårdrelationen som negativ (Hörberg, Brunt & Axelsson, 2004). 

 

2.4 Sjuksköterskans grundläggande kompetens  

I intervjuer med nyexaminerade sjuksköterskor i Australien har det framkommit att det 

upplevs att den grundläggande sjuksköterskeutbildningen å ena sidan gör skillnad mellan vård 

av fysiska sjukdomar och av psykiska tillstånd och å andra sidan försöker förmedla en 

holistisk vårdfilosofi, där kropp och psyke är likvärdiga delar av människan (Sharrock & 

Happell, 2006). I den kliniska praxisen är denna enhet för det mesta splittrad; arbetet på 

somatiska avdelningar fokuserar på fysiska besvär och lämnar lite utrymme för annat. 

Oerfarna sjuksköterskor upplever detta som motsägelsefullt och känner sig dåligt förberedda 

utifrån sin utbildning för denna utmaning (Sharrock & Happell, 2006). Även i 

enkätundersökningar i Litauen bland grundutbildade sjuksköterskor med en genomsnittlig 

erfarenhet på över 14 år, kunde det utläsas att mindre än hälften kände sig tillräckligt 

utrustade med kunskap om hur man vårdar patienter med psykisk sjukdom. Man hittade dock 

starka länkar mellan hur kompetenta sjuksköterskorna själva upplevde sig vara inom området 

och hur lång arbetslivserfarenhet respektive hur omfattande utbildning de hade genomgått 

(Svediene, Jankauskiene, Kusleikaite & Razbadauskas, 2009). Sjuksköterskor som inte hade 

en specialistexamen i psykiatri mötte svårigheter då de skulle vårda patienter med psykiska 

sjukdomar inom den somatiska vården (Sharrock & Happell, 2006). Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005b) är ett övergripande dokument 

som tar upp rekommendationer avseende sjuksköterskans profession. Dokumentet ska  

tydliggöra vad som ingår i sjuksköterskans arbete och därmed bidra till en god och säker vård. 

Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn och kunna uppmärksamma patientens fysiska, psykiska, 

sociala, kulturella och andliga omvårdnadsbehov. Hon ska ha förmågan att tillvarata det friska 

och ha ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten. Hon ska även visa omsorg och respekt 

för patientens självbestämmande, värdighet och integritet. 

 

2.5 Klargöring av begrepp 

2.5.1 Inställning 

Vi bestämde oss för att använda begreppet inställning i vårt syfte, därför att det utifrån 

bakgrundsmaterialet framstod som ett övergripande begrepp som både innefattar attityder och 

uppfattningar. Enligt Nationalencyklopedin ([NE], 2012) beskrivs uppfattning som att 
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personligt betrakta och bedöma någon, en situation eller ett objekt. Attityd och uppfattning 

beskrivs som synonymer till inställning och innefattas därmed i vårt begrepp.  

 

2.5.2 Attityd 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) ingår det i begreppet attityd tre olika komponenter: 

kognitiva, affektiva och intentionella. Den kognitiva komponenten avser vad en person tror 

eller vet om någonting. Attityden påverkas enbart begränsat av en persons kunskap. Den 

affektiva komponenten avgör hur starkt känslorna avgör om attityden är negativ eller positiv. 

Den intentionella komponenten är ansvarig för personens handlingsberedskap gällande 

objektet som attityden riktar sig mot. Fördomar till exempel är en undergrupp till attityder där 

det blir tydligt att kunskap inte alltid spelar så stor roll i bildning av en attityd (NE, 2012).  

Även Högberg et al. (2012, utifrån referenser till Rudder-Baker, 1995; Taylor & Dear, 

1981 och den Europeiska Kommissionen, 2005) använder sig av en liknande definition av 

begreppet attityd, med samma tredelning. Författarna menar att den intentionella 

komponenten är viktigast i frågan om människors attityder gentemot personer med psykisk 

sjukdom, då denna komponent är avgörande för hur människor agerar mot varandra (Högberg 

et al., 2012). I en annan studie, där man undersökte sjuksköterskors begreppsskapande av 

attityder och beteenden i omvårdnaden, visade det sig att sjuksköterskor hade svårt att göra 

skillnad mellan beteende och attityd i omvårdnaden (Dyson, 1996). 

 

2.5.3 Psykisk sjukdom 

När man syftar till patienter med psykisk sjukdom finns det många olika begrepp som 

används. I internationella sammanhang, det vill säga på engelska, används det i de allra flesta 

fall begreppet mentally ill. I andra fall kan det förekomma begrepp som patients with mental 

disorders. På svenska har man i lagstiftning tidigare använt sig av orden psykisk sjukdom 

vilket sedan ersatts av begreppet psykisk störning (NE, 2012). I en stor del av den 

svenskspråkiga litteraturen som har hittats till denna litteraturstudie har författare använd sig 

av begreppet psykisk sjukdom. Nationalencyklopedin (2012) definierar ordet sjukdom som ett 

tillstånd eller en process hos människan som innebär att individen inte fungerar optimalt, 

medan begreppet psykisk störning definieras som ett tillstånd där individens upplevelser och 

beteenden är avvikande. I och med att mycket av den svenska litteraturen fortfarande 

använder ordet sjukdom har vi bestämt att även i detta arbete använda begreppet psykisk 

sjukdom, bland annat för att markera föreliggandet av en faktisk diagnos hos patienten. 
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I klassifikationssystemet DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

finns diagnoskriterier för psykisk sjukdom beskrivna. Ångest-, psykos- och beroende 

sjukdomar samt förstämningstillstånd hör till några av de vanligaste sjukdomarna 

(Allgulander, 2008).  

 

2.5.4 Somatisk slutenvård 

Somatisk vård är den vården som behandlar kroppsliga, icke-psykiska sjukdomar. Somatisk 

definieras som att relatera till eller påverka kroppen till skillnad från psyket (fritt översatt från 

Merriam-Webster, n.d.). När vården är somatisk innebär det att fokus ligger på fysiska 

symtom, sjukdomar och åkommor. Med slutenvård menas att patienten stannar över natt, d.v.s. 

blir inlagd, på en sjukvårdsinrättning så som sjukhus.  

 

3 Problemformulering 

Utifrån ett historiskt perspektiv framgår att behandling av psykisk sjukdom inriktats mer på 

symtomlindring snarare än förståelse för den psykiskt sjuke. Psykiska sjukdomar är vanligt 

förekommande i dagens samhälle, trots detta råder det fortfarande en stor okunskap om vad 

psykiska sjukdomar innebär. Det har framkommit att det i allmänheten finns mer negativa än 

positiva inställningar mot dessa personer. I sjuksköterskans profession ingår det att tillvarata 

det friska hos patienten och att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten; men även att 

visa omsorg och respekt för patientens självbestämmande, värdighet och integritet. En 

avgörande faktor i mötet mellan sjuksköterska och patient är vårdrelationen. Det har visat sig 

att patienter med psykisk sjukdom behöver sjuksköterskor som förmedlar trygghet, förtroende, 

bekräftelse och tillgänglighet för att kunna utveckla ett ge-och ta-förhållande. De har även 

visat sig att sjuksköterskor kan ha en tendens att agera annorlunda mot patienter med en 

psykiatrisk diagnos och att dessa patienter har sämre förutsättningar vad gäller hälsoutfall och 

åtgärder inom vården. Utifrån ovanstående tydliggörs att sjuksköterskors inställning påverkar 

vårdrelationen och vården av personer med psykisk sjukdom. Då vi även utifrån våra egna 

erfarenheter har uppmärksammat att sjuksköterskan ibland haft en negativ inställning 

gentemot patienter med psykisk sjukdom, vill vi ta reda hur dessa inställningar beskrivs av 

sjuksköterskorna själva i den vetenskapliga litteraturen. 
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4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med 

psykisk sjukdom i den somatiska slutenvården. 

 

5 Teoretisk referensram 

I detta arbete väljer vi som en teoretisk referensram det vårdvetenskapliga begreppet 

vårdrelation därför att vi själva har upplevt hur den egna inställningen påverkar bildandet av 

vårdrelationer till patienter. Vårdrelation är ett komplext fenomen som har många betydelser 

(Snellman, 2009). För att förenkla dessa betydelser kan vårdrelationen på en grundläggande 

nivå betraktas som relationen mellan vårdaren och patienten. Vårdrelationen för antingen med 

sig något bra eller dåligt för patienten, vilket gör relationen antingen vårdande när den skapar 

välbefinnande eller icke-vårdande när den skapar onödigt lidande. Vårdrelationen är alltid 

asymmetrisk, där vårdaren mer eller mindre befinner sig i ett överläge och patienten följaktig i 

ett underläge (Snellman, 2009). För att vården ska fungera är det viktigt att relationen mellan 

vårdaren och patient är god (Wiklund, 2003). När vårdrelationen inte fungerar blir vårdandet 

enbart känslotomma och praktiska handlingar som utförs utan något intresse för den enskilde 

individen. Osäkerhet och tidsbrist är exempel på faktorer som kan förhindra en god 

vårdrelation. Orsaken till ett vårdlidande är ofta en bristande vårdrelation. Som vårdare bör 

man känna till sitt eget lidande och sina egna svagheter för att minska risken att 

vårdrelationen påverkas negativt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Den amerikanska sjuksköterskan och en av de första omvårdnadsteoretikerna, Hildegard 

Peplau (1952) har i sin bok Interpersonal Relations in Nursing skrivit om vårdrelationen eller 

som hon kallar det sjuksköterska-patient-relationen. Hon beskriver hur denna relation 

genomgår fyra olika faser: orientering, identifiering, nyttjande och upplösning (original på 

eng.: orientation, identification, exploitation, resolution), som hon menar kan utskiljas i varje 

vårdtillfälle som äger rum. Peplau medger att faserna överlappar varandra men menar ändå att 

de sker i en linjär följd. Tillit eller att få patienten våga lita på sjuksköterskan är enligt Peplau 

en av sjuksköterskans uppgifter. Även trygghet är en viktig faktor för att vårdrelationen ska 

fungera. Peplau menar att för att främja hälsa är det nödvändigt att patienten kan känna 

trygghet och tillit i förhållandet med sin vårdare. Dessutom är tid en grundförutsättning för att 

komma vidare från en fas till den nästa i vårdrelationen (Peplau, 1952).  

Det finns även nyare och möjligtvis mer aktuella teorier om vårdrelationen, dess 

förutsättningar och dynamik. Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky och Bouwsema (1993) beskriver 
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i the theory of human relatedness ett genomträngande, mänskligt bekymmer: upprättande och 

upprätthållande av relationer till andra människor, objekt, omgivningar, samhällen och till sig 

själv. Utifrån observationer av psykiatriska patienter identifierades fyra tillstånd som man kan 

uppleva i förhållanden till andra människor, saker och den yttre omgivningen. Teorin är 

mycket relevant för vårdandet när man vill förstå vårdrelationens dynamik. Hagerty och 

Patusky (2003) har gjort ett försök till att aktualisera den teoretiska ramen för sjuksköterske-

patientrelationen. De har genom historisk och nutida litteraturgranskning kartlagt tidigare 

antagna förutsättningar för vårdrelationen, där de har kommit fram till att linearitet, tillit och 

tid (på eng.: linearity, trust, time) har direkt och indirekt utsetts som sådana förutsättningar. I 

sin granskning har de tagit större hänsyn till dagens förändrade villkor i sjuksköterske-

patientmötet som numera präglas av mycket kortare, mer praktiska och allt oftare enstaka 

vårdmöten (Hagerty och Patusky, 2003). Hagerty et al. (1993) argumenterar att en 

heltäckande teoriram, som ökar förståelsen för mänskliga relationers natur, skulle ge 

sjuksköterskor verktyg för att snabbare och mer ändamålsenligt agera i situationer med 

patienter istället för att vara beroende på traditionella och mindre effektiva metoder. 

De fyra tillstånden, som de är beskrivna i den ursprungliga teorin, är connectedness, 

disconnectedness, parallelism och enmeshment (insnärjning). Connectedness är det som 

händer när en människa är aktivt involverad med en annan människa, sak, grupp eller 

omgivning samt att denna involvering främjar trevnad, välbefinnande och reducerar ångest. 

Disconnectedness sker när en människa inte är aktivt involverad med en annan eller något 

annat och detta förknippas med obehag, ångest och minskad välbefinnande. Parallelism 

uppträder när en människas brist på involvering med andra eller något annat upplevs av 

individen som behaglig och framkallar välbefinnande. Enmeshment är det som en människa 

känner när han eller hon är involverad med andra, ett objekt eller en omgivning och genom 

detta upplever obehag och ångest (Hagerty et al., 1993). 

Hagerty et al. (1993) betonar att en enskild individ kan befinna sig i flera av dessa tillstånd 

samtidigt fast i förhållande till olika människor, objekt, grupper eller omgivningar. Detta 

beror på att varje tillstånd är specifikt i relation till en referens (person, objekt, grupp, 

omgivning). Dessa tillstånd är inte heller statiska, vilket betyder att en individ flyttar sig 

mellan tillstånden med tiden och i relation till referensen. Även tillståndens intensitet och 

långvarighet kan te sig olika. Vidare i Hagertys et al. teori framkommer det att det finns fyra 

sociala kompetenser som styr över de fyra tillstånd av mänskliga relationer; sense of 

belonging, reciprocity, mutuality och synchrony. Sense of belonging är en känsla av 

tillhörighet eller den personliga involveringen i ett system eller en omgivning som gör att 
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personen känner sig som en väsentlig del av systemet eller omgivningen. Reciprocity är en 

individs uppfattning av att ha ett rimligt och omväxlande utbyte med andra människor, objekt, 

grupper eller omgivningar, som även skapar en känsla av komplementaritet. När det talas om 

reciprocity fokuseras det ofta på utbytes kvalitet och intensitet. Mutuality betyder 

ömsesidighet och definieras som en verkligt eller symboliskt delad gemensamhet i visioner, 

mål, känslor eller karaktäristik som bekräftar en individs världsåskådning. Synchrony 

beskriver en individs upplevelse av kongruens med sina inre rytmer och yttre interaktioner 

med andra människor, objekt, grupper eller omgivningar. Särskilt connectedness och 

disconnectedness står i förhållande till höga nivåer av dessa fyra kompetenser represktive låga 

nivåer eller brist på dessa kompetenser (Hagerty et al., 1993). 

 

6 Metod 

6.1 Datainsamling och urval 

Detta är en litteraturbaserad studie där den granskade litteraturen bestod av åtta 

omvårdnadsinriktade vetenskapliga artiklar – fyra kvantitativa och fyra kvalitativa. Friberg 

(2012) beskriver att tillvägagångssättet av litteratursökningen ska dokumenteras noga. Här 

återges hur sökningen till denna studie har gått till. 

Initialt genomfördes många sökningar i olika databaser så som CINAHL, DiVA, 

MEDLINE och PubMed men det var i PubMed som samtliga resultatartiklar hittades. Den 

initiala sökgenomgången genomfördes i augusti 2012. De första sökningarna gjordes utan 

några begränsningar för att kunna se vilket slags material de först valda sökorden skulle få 

fram. Sökningen påbörjades med orden psychiatric diagnosis, acute care, somatic care, 

medical in-patient, nurse experience och mental illness i olika kombinationer. Detta 

resulterade enbart i ett fåtal användbara artiklar. När resultaten filtrerades med publiceringsår 

2000 – 2013 och engelska som språk kom den första artikeln fram som verkade svara på 

syftet. Via ”related citations” i PubMed hittades det ytterligare en relevant artikel som fick oss 

att pröva nya sökord. Detta ledde i sin tur till sökresultat av flera artiklar som blev 

resultatartiklar i vår studie. Denna typ av sökning beskrivs av Friberg (2012) som en så kallad 

sekundärsökning. När vi i oktober 2012 systematiskt började analysera resultatartiklar var vi 

tvungna att välja bort en artikel som var för långt ifrån att svara på vårt syfte. Detta ledde till 

ytterligare en sökgenomgång för att hitta en ersättare för den bortvalda artikeln. 

Vilka exakta sökord och begränsningar som användes vid de sökningarna som fick fram de 

artiklarna som användes i resultatet finns listade i sökmatrisen (bilaga 1). I vissa fall använde 
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vi oss även av trunkering och boolesk sökteknik. Trunkering innebär att man använder 

ordstammen plus en Asterix * i en sökning för att få databasen att söka fram alla möjliga 

böjningsformer av ordet. En boolesk sökteknik innebär att man genom användet av 

operatorerna AND, OR och NOT specificera i vilken relation man vill att databasen söker 

efter sökorden (Friberg, 2012).  

Urvalskriterierna var att artiklarna skulle handla om allmänna sjuksköterskor, inte 

specialistsjuksköterskor inom psykiatrin. Sjuksköterskorna skulle arbeta inom den somatiska 

slutenvården. Artiklarna som ingår i denna litteraturstudies resultat valdes ut efter en initialt 

granskning genom sina titlar, abstrakt och huruvida de hade granskats (peer reviewed); i vissa 

fall även genom läsning av hela artikeln. Artiklar som inte var fritt tillgängliga, det vill säga 

utan avgift, genom Ersta Sköndal högskolebiblioteket valdes bort. 

 

6.2 Dataanalys 

Analysen av de åtta resultatartiklar gjordes utifrån Fribergs (2012) förslag till jämförelse av 

flera studier som behandlar samma problemområde. Två dokument skapades, ett till de 

kvalitativa och ett till de kvantitativa artiklarnas analys; varje dokument fick kategorier: syfte, 

metod, analysgång och resultat. När vi hade analyserat samtliga artiklars resultat och funnit 

likheter och skillnader bland dessa, sorterade vi in dem i olika kategorierna. När detta var 

klart gav oss dokumentet en översikt som gjorde det möjligt att jämföra artiklarna med 

varandra. Eftersom uppgiften till denna litteraturöversikt var att analysera vetenskapliga 

artiklars resultat var det resultatkategorin vi fokuserade på. De övriga kategorierna hjälpte för 

oss att lära känna våra åtta artiklar på en mer djupgående nivå. I enlighet med Friberg (2012) 

markerades skillnader och likheter. På så sätt blev det synligt att vissa temaområden var 

återkommande i de olika artiklarna. Detta oberoende av om de baserades på kvantitativa eller 

kvalitativa studier. Efter att vi gjort detta valdes passande rubriker till temana. Friberg (2012) 

föreslår att man i en litteraturöversikt, efter att ha jämfört vissa aspekter som i vårt fall 

resultaten, sorterar dessa under lämpliga rubriker.  

 

6.3 Etiska överväganden 

För att en litteraturstudie ska vara etiskt försvarbar krävs det att man tar hänsyn till den 

granskade litteraturens etiska överväganden och godkännanden (Forsberg & Wengström, 

2008). I denna litteraturstudie har alla artiklar som ingår i resultatet granskats och godkänts av 

etiska kommitéer i de respektive länderna. Det har även lagts stor vikt på att inte förvränga 

eller tolka om resultaten av resultatartiklarna. Dessutom har det inte valts bort resultat eller 
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artiklar som inte stödde vår hypotes eller det vi förväntade oss att få ut, vilket Forsberg och 

Wengström (2008) betonar är viktigt för att inte färga resultaten på ett annat sätt än vad de 

faktiskt framför. 

 

7 Resultat 

I resultatet av de granskade artiklarna som utgör underlaget till denna litteraturstudie framkom 

det övervägande negativa inställningar. Dessa negativa inställningar har indelats i fem 

kategorier: Brist på kunskap och erfarenhet, miljöns påverkan, föreställningar om patienters 

beteende, inte vår roll och rädsla, frustation, ilska. Eftersom de positiva inställningarna inte 

var lika vanliga och väl representerade delades dem inte upp. Nedan redovisas resultatet som 

beskriver sjuksköterskors inställning till patienter med psykisk sjukdom. 

 

7.1 Negativa inställningar hos sjuksköterskor som vårdar patienter med 

psykisk sjukdom 

 

7.1.1 Brist på kunskap och erfarenhet 

Det har framkommit att sjuksköterskor med meriter inom psykiatrin kände sig bättre 

förberedda att hantera patienter med psykisk sjukdom än sjuksköterskor utan dessa meriter. 

Det var särskilt längden på den psykiatriska delen i utbildningen som stog i direkt relation till 

hur väl förberedda sjuksköterskorna kände sig (Brinn, 2000). Det ansågs att den 

grundläggande sjuksköterskeutbildningen inte gav nödvändiga kunskaper och färdigheter, 

vilket mynnade ut i en osäkerhet som man kände kunde överkommas om man fick mer 

utbildning och kunde bättra på sina kunskaper och färdigheter avseende psykisk sjukdom 

(Reed & Fitzgerald, 2005).  

En del sjuksköterskor uppvisade negativa uppfattningar om sig själva som grundade sig på 

brist på kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna vårda patienter med psykisk 

sjukdom. Detta yttrade sig för det mesta i negativa inställningar mot dessa patienter 

(Mavundla, 2000). Sjuksköterskor beskrev upprepade gånger en slags oförståelse för 

patienternas reaktioner och agerande. I vissa fall identifierades av sjuksköterskorna själva 

kunskapsbrist som en viktig orsak till deras oförmåga att förstå. Ibland kunde 

sjuksköterskorna analysera sina egna instinktiva reaktioner, som att bli arg, rädd eller otålig, 

som direkta resultat av kunskapsbristen. Upplevelser av förvirring eller att befinna sig själv i 
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fara var vanliga bland sjusköterskor som inte hade genomgått någon som helst form av 

praktik eller utbildning inom psykiatrin (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). 

Även sjuksköterskornas ålder hade betydelse; yngre sjuksköterskor kände sig mindre säkra 

än äldre på att etablera relationer med personer med psykisk sjukdom. De som hade längre 

vårderfarenhet tyckte inte det var lika svårt att etablera relationer med patienter med psykisk 

sjukdom jämfört med de som hade kortare vårderfarenhet (Lethoba, Netswera & Rankhumise, 

2006). Sjuksköterskor inom somatiken tyckte att det var svårt att föra ett samtal med personer 

som har en psykisk sjukdom, i jämförelse med sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin. 

Dessutom var sjuksköterskor inom somatiken, i yngre ålder och med kort vårderfarenhet de 

som starkast förknippade patienter med psykisk sjukdom som krävande, farliga eller 

oförutsägbara (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). 

Kunskapsbristen gjorde det svårt för sjuksköterskorna att få kontroll över svåra situationer 

som involverade patienters oväntade beteende utlöst av psykisk sjukdom. I många fall 

använde man sig enbart av administration av läkemedel för att kontrollera dessa situationer 

eller patienter, istället för en variation av olika metoder (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 

2011). 

 

7.1.2 Arbetsmiljöns påverkan 

Brist på personal, överbeläggningar och att inte få den förväntade hjälpen och assistansen vid 

behov när det uppstod komplicerade situationer med vissa patienter utlöste negativa känslor 

som frustation hos sjuksköterskorna (Mavundla, 2000). Vissa sjuksköterskor upplevde att de 

inte togs på allvar av annan personal och av sina chefer då de klagade på att de inte hade 

tillgång till adekvat hjälp i sitt arbete när det behövdes. Särskilt sårbara kände de sig under 

vissa tider på dygnet när det var färre personal och man inte hade tillgång till säkerhetsvakter i 

samma utsträckning (Reed & Fitzgerald, 2005). I en del fall beskrev sjuksköterskorna att 

deras arbete försvårades av långa väntetider på psykiatrisk konsult. I andra fall kunde 

psykiatriska konsultationer försenas av att patienter hade sederats och var okontaktbara 

(Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011).  

En del sjuksköterskor ansåg att vårdutrymmen på somatiska avdelningar ibland inte var 

tillräckligt anpassade för patienter med psykisk sjukdom då korridorerna är oöverskådliga och 

expeditionerna inte är belägna för att ge en full överblick över patienterna (Reed & Fitzgerald, 

2005). I några fall fruktade sjuksköterskorna för självmordsbenägna patienters liv med 

anledning att avdelningarna befann sig på höga våningar i sjukhusbyggnaden och att dörrarna 

till avdelningarna inte gick att låsa som på psykiatriska enheter (Poggenpoel, Myburgh & 
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Morare, 2011). Rutinarbetet på somatiska avdelningar var det som fick prioriteras vilket 

försvårade arbetet med att skapa en vårdrelation till patienter med andra behov an fysiska 

(Mavundla, 2000). Patienter med psykisk sjukdom krävde enligt sjuksköterskorna mer tid, 

något som många sjuksköterskor alltid hade ont om (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde även att de inte alls hade tid att vårda psykiskt 

sjuka patienter som utöver sina somatiska besvär uppvisade psykiska symtom (Lethoba, 

Netswera & Rankhumise, 2006). 

 

7.1.3 Föreställningar om patienters beteende 

En annan anledning till negativa inställningar grundades i negativa antaganden om att dessa 

patienter kan vara högljudda, våldsamma, omkringvandrande/strövande och ha ett opassande 

beteende (Mavundla, 2000). Sjuksköterskorna ansåg att detta försvårade deras arbete på olika 

sätt. Dels för att de ansåg att det var störande för andra patienter om en patient var högljudd 

eller hade ett annat opassande beteende, som att kissa i korridoren eller klä av sig naken och 

dels för att deras eget arbete var svårt att utför om de var tvungna att leta efter patienter som 

vandrade omkring och kunde komma bort (Mavundla, 2000). Det visade sig att det finns vissa 

förväntningar på patienter med till exempel schizofreni som bygger på föreställningen att de 

uppvisar ett mer negativt beteende, i form av bland annat aggression, än patienter med enbart 

somatiska besvär (Brinn, 2000). 

I en undersökning framkom det att sjuksköterskorna generellt sett hade två olika attityder 

gentemot en psykiskt sjuk patients beteende: riskattityd eller sårbarhetsattityd (MacNeela, 

Scott, Treacy, Hyde & O’Mahony, 2012). De sjuksköterskor som föll in under kategorin 

riskattityd menade att patienten kunde vara en fara för både sin egen hälsa till följd av dåligt 

samarbete men även en fara för andra patienter. Man trodde även att det fanns en risk för att 

patienten skulle försvinna iväg från avdelningen utan att säga till innan, vilket man kände en 

oro inför. Även de som såg patienten som sårbar kände en oro över att patienten var en fara 

för sin egen hälsa. Man trodde att patientens agiterade beteende berodde på att han var sårbar i 

den ovana miljön och att han kanske kände sig ensam. Även den här gruppen av 

sjuksköterskor kände oro över att patienten skulle avvika från avdelningen (MacNeela et al., 

2012). 

I undersökningen genomförd av Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) upplevdes 

patienter med psykisk sjukdom som helt oförutsägbara och oresonliga som i sin tur ledde till 

en allmän uppfattning om att dessa patienter är svårhanterliga. Att patienternas beteende var 

helt utanför sjuksköterskans kontroll var en signifikant faktor som bidrog till negativa 
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attityder kring dessa patienter. Några sjuksköterskor grundade sina inställningar på tidigare 

negativa erfarenheter. Det handlade om fall där patienter lagts in på avdelningar utan några 

psykiska sjukdomssymtom. Efter en tid ändrades dessa patienters psykiska status och 

sjuksköterskor upplevde en stor osäkerhet kring vad de vidare kunde förvänta sig av 

patienterna (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011).  

Mest negativa attityder angående bland annat; farlighet och oförutsägbarhet, hade 

sjuksköterskorna i somatiken gentemot personer med schizofreni eller substansberoende 

(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Däremot upplevde sjuksköterskor inom psykiatrin 

inte i samma utsträckning att patienter med exempelvis schizofreni var farligare eller mer 

oförutsägbara än andra patienter (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Lite drygt hälften 

av sjuksköterskorna i en annan studie trodde att personer med psykisk sjukdom tycker om att 

få uppmärksamhet och att vara i centrum, exempelvis genom att klä av sig kläderna eller prata 

med sig själva när andra är i närheten(Lethoba, Netswera & Rankhumise, 2006). Vissa 

sjuksköterskor upplevde att det var svårt att vårda omkringvandrande patienter. De flesta 

sjuksköterskorna upplevde att personer med psykisk sjukdom är oförutsägbara (Lethoba, 

Netswera & Rankhumise, 2006). 

 

7.1.4 Inte vår roll 

En uppfattning som beskrevs bland sjuksköterskor inom somatiken och som försvårade 

vårdarbetet var att de ansåg att vårdandet av patienter med psykisk sjukdom inte ingick i deras 

arbetsuppgifter, att det var en roll de själva inte valt att ha (Reed & Fitzgerald, 2005). Vissa 

sjuksköterskor uppgav att det var på grund av att de inte fått den utbildning som krävs för att 

vårda dessa patienter (Reed & Fitzgerald, 2005) medan andra ansåg att vård av patienter med 

psykisk sjukdom helt enkelt inte ingick i deras arbetsuppgifter (Arvaniti, Samakouri, 

Kalamara, Bochtsou, Bikos & Livaditis, 2009). Negativa personliga och professionella 

erfarenheter bidrog till negativa attityder hos sjuksköterskor avseende vårdandet av patienter 

med psykisk sjukdom i den somatiska vården (Reed & Fitzgerald, 2005).  

I och med att sjuksköterskorna hade svårt för att förstå psykiskt sjuka patienters problem 

som inte var fysiska, kände de att dessa patienter inte fick alla sina behov tillräckligt 

tillgodosedda (Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). Det beskrevs hur det skapades en 

diskrepans mellan sjuksköterskors medvetenhet om att patienterna hade andra behov än 

fysiska och deras synsätt att psykisk vård inte ingick i den somatiska (Poggenpoel, Myburgh 

& Morare, 2011). 
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7.1.5 Rädsla, frustation, ilska 

I en kvantitativ studie av Brinn (2000) visade resultaten på att sjuksköterskor generellt uppger 

i genomsnitt en högre nivå av negativa känslor och en lägre nivå av positiva känslor i arbetet 

med patienter med psykisk sjukdom. Negativa känslor var i dessa fall till exempel försiktighet, 

rädsla och sorgsenhet medan positiva känslor var avslappning och förståelse (Brinn, 2000). 

En känsla som var återkommande hos sjuksköterskorna var rädsla för att vårda patienter med 

psykisk sjukdom. Man var rädd för att säga fel saker och för att bemöta patienterna på ett 

felaktigt sätt (Reed & Fitzergald, 2005). I Mavundlas (2000) studie delade man in rädslan i 

olika kategorier, bland annat, djupt liggande rädsla, irrationell rädsla och rädsla för det okända. 

Den djupt liggande rädslan grundade sig i att vissa sjuksköterskor kände att de inte hade 

förmågan att avgöra huruvida en patient skulle vara våldsam eller inte. De var rädda för att de 

kunde bli anfallna både fysiskt och verbalt. Den irrationella rädslan grundade sig i att man 

hade överdrivna föreställningar om vad patienter med psykisk sjukdom kunde göra mot en. 

Även rädsla över det okända handlade mycket om oförutsägbarhet och att man trodde att 

patienterna var kapabla till att göra vad som helst, både mot vårdpersonalen och mot sina 

medpatienter. Sjuksköterskorna kände sig ansvariga för de andra patienternas säkerhet men 

kände även en rädsla för sin egen, vilket gjorde det svårt för dem att vårda patienter med 

psykisk sjukdom (Mavundla, 2000). En del sjuksköterskor ansåg att patienter med psykisk 

sjukdom inte ska vårdas tillsammans med patienter som inte har en psykisk sjukdom (Arvaniti 

et al., 2009). 

I Poggenpoel, Myburgh och Morare (2011) studie kunde sjuksköterskor känna att det inte 

var deras eget val att interagera och arbeta med patienter med psykisk sjukdom vilket 

förstärkte deras upplevelse av rädsla och känslor av ilska. Brist på säkerhetspersonal, på 

kunskap och färdigheter orsakade dessa känslor hos sjuksköterskorna. Känslan av att inte vara 

i kontroll över situationen var en stor, utlösande faktor för frustration (Poggenpoel, Myburgh 

& Morare, 2011). 

 

7.2 Positiva inställningar hos sjuksköterskor som vårdar patienter med 

psykisk sjukdom 

I vissa studier var det få sjuksköterskor som hade en positiv inställning till patienter med 

psykisk sjukdom i sitt arbete inom den somatiska vården (Arvaniti et al., 2009; Brinn, 2000; 

Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011). Det som ansågs vara positivt var baserat på att ha en 

bra arbetsmiljö och tillräckligt med kunskap och färdigheter för att kunna hjälpa dessa 

patienter (Mavundla, 2000). I Reeds och Fitzgeralds (2005) studie fann man att en annan 
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anledning till en positiv inställning var tillgång till utbildning och stöd från psykiatrikunnig 

personal samt att man hade goda erfarenheter från tidigare möten av patienter med psykisk 

sjukdom. Detta gav sjuksköterskorna en känsla av att ha kontroll, en större förståelse för dessa 

patienter och motverkade även negativa känslor så som rädsla och ångest. Några få 

sjuksköterskor hade väldigt positiva attityder till att vårda patienter med psykisk sjukdom. Till 

skillnad från några av sina kollegor så associerade dessa sjuksköterskor inte psykisk sjukdom 

med en ökad risk för personlig skada. De såg på vårdandet av patienter med psykisk sjukdom 

som en del av deras arbete och en integrerad del i en holistisk omvårdnad som gav dem goda 

resultat och erfarenheter. De förklarade hur de utvecklade en sjuksköterske-patient relation 

och att de fick positiv återkoppling och information vilket hjälpte dem att arbeta mer effektivt 

med dessa patienter (Reed & Fitzgerald, 2005). Det har funnits en positiv koppling mellan att 

vara heltidsanställd och övertygelsen att kunna skapa en terapeutisk relation till patienter med 

psykisk sjukdom. I jämförelse var deltidsanställda mindre övertygade om att ha denna 

förmåga (Lethoba, Netswera & Rankhumise, 2006). 

I en annan studie hittade man få eller inga positiva attityder till patienter med psykisk 

sjukdom hos sjuksköterskor (Arvaniti et al., 2009). Det man hittade var dock hur 

personlighetsdrag som auktoritarism och graden av hur bekant man var med psykisk sjukdom 

påverkade sjuksköterskors inställning. Det vill säga sjuksköterskor som var mindre 

auktoritära och hade mer erfarenhet av psykisk sjukdom från exempelvis arbetet eller den 

egna familjen hade en positivare och mindre fördömande inställning till dessa patienter 

(Arvaniti et al., 2009). Flera sjuksköterskor uttryckte en vilja av att hjälpa patienterna med 

psykisk sjukdom, men uppgav att de hade en begränsad förmåga att göra detta (Reed & 

Fitzergald, 2005). I många fall nämndes av sjuksköterskorna att en ökad kunskap och bättre 

tillgång till utbildning skulle underlätta arbetet med patienter med psykisk sjukdom och 

minska känslor som att vara otillräcklig eller osäker (Brinn, 2000; Mavundla, 2000; 

Poggenpoel, Myburgh & Morare, 2011; Reed & Fitzgerald, 2005). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Den ursprungliga tanken med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans attityd 

till att vårda personer med psykisk sjukdom i den somatiska slutenvården. Vid den första 

artikelsökningen blev det tydligt att många artiklar även handlade om uppfattningar och 

upplevelser. Detta gjorde att begreppet inställning valdes istället eftersom det är synonymt 
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med både attityd och uppfattning. Kriterier för sökningen var att artiklarna skulle handla om 

grundutbildade sjuksköterskor som arbetade inom den somatiska vården men mycket av 

litteraturen berör psykiatrin och psykiatrisjuksköterskor vilket inte var direkt relaterat till 

syftet. De valda kriterierna resulterade endast i ett begränsat antal artiklar, både kvalitativa 

och kvantitativa. Enligt Friberg (2012) är det att föredra ett problemområde där det har 

bedrivits både kvantitativ och kvalitativ forskning. Vi valde att använda oss av flera databaser 

när vi gjorde våra artikelsökningar ändå hittades samtliga resultatartiklar i en och samma 

databas. PubMed är dock en av de bredaste databaserna som täcker bland annat omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarnas publiceringsdatum varierar mellan år 2000 och 

2012. Att inkludera artiklar som var tolv år gamla var ett genomtänkt beslut på grund av att 

det refererades mycket till dessa artiklar och de därför ansågs vara viktiga. I en artikel 

undersöktes attityderna hos flera yrkesgrupper än enbart sjuksköterskor; men eftersom det 

skiljdes tydligt på de olika grupperna var det möjligt att analysera de resultat som specifikt 

handlade om sjuksköterskor. Då vi har valt att inte inkludera artiklar som inte fanns fritt 

tillgängliga utan avgift finns det en risk för att det på detta sätt fallit bort intressanta och 

relevanta artiklar som berör syftet. De valda artiklarna är utöver Sverige, skrivna i; Grekland, 

Irland, Storbritannien, Sydafrika och Australien. Trots att de har sina ursprung i olika länder 

var resultaten förvånansvärt lika, vilket är intressant. Tre av de valda artiklarna härstammar 

ifrån Sydafrika, huruvida det har påverkat vårt resultat i förhållande till om vi istället valt att 

ha med fler artiklar från övriga länder är svårt att säga. Det är möjligt att förhållanden inom 

den somatiska slutenvård i Sydafrika är annorlunda och att sjuksköterskor möts av större 

motgångar i vården av patienter med psykisk sjukdom, vilket kan ha bidragit till negativare 

inställningar hos de intervjuade sjuksköterskorna och därmed färgat vårt resultat. Eftersom 

artiklarna svarade bra på vårt syfte har vi valt att inte exkludera någon av dem. Hade vi dock 

använt oss av fler svenska eller artiklar från övriga norden kanske detta hade givit oss ett 

annorlunda resultat. Den irländska kvalitativa studien skiljer sig något i metod jämfört med 

övriga artiklar. Dock urskiljer den mycket tydligt två helt olika inställningar/attityder 

gentemot att vårda patienter med psykisk sjukdom på en somatisk vårdavdelning. Då den 

bidrar med ett litet men viktigt svar på vårt syfte ansåg vi efter diskussion att den inte bör 

exkluderas från vår studie. I artikeln har författarna inte bara intervjuat sjuksköterskor om 

deras inställningar som i de övriga kvalitativa artiklarna. Deltagarna i studien fick även se en 

videofilm med ett fiktivt patientfall som de fick tänka högt kring. Utöver detta intervjuades 

sjuksköterskorna om ett eget patientfall de upplevt. Skillnaden är alltså att datainsamlingen 

till den irländska studien skedde i två etapper. 
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Intentionen var att förhålla sig objektivt till resultaten. Vi har läst artiklarna flera gånger 

och diskuterat dem kontinuerligt med varandra för att se om vi förstått resultaten på samma 

sätt. Vi har noga arbetat igenom och analyserat artiklarna enligt Fribergs (2012) förslag för att 

lära känna dem bättre och få en djupare förståelse för resultaten. Först i efterhand såg vi att de 

orsaker som bidrog till positiva inställningar var mycket färre än de orsaker som bidrog till de 

negativa inställningarna. Detta i sin tur ledde därför till att vi inte valde att sätta underrubriker 

till de positiva inställningarna. Hur resultaten indelades och vilka rubriker som tilldelades 

finns redovisat i resultatdelen. Alla artiklar är skrivna på engelska, vilket kan ha lett till 

felöversättningar av olika begrepp. Detta i sin tur kan ha lett till mindre missförstånd eller 

egna tolkningar; inte minst därför att det inte alltid finns exakta översättningar från engelska 

till svenska. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syfte med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors inställning till att vårda 

patienter med psykisk sjukdom i den somatiska slutenvården. Resultatet var att de negativa 

inställningarna var övervägande och att det fanns flera bakomliggande faktorer som låg till 

grund för dessa inställningar. Positiva inställningar var å andra sidan mer sällsynta. De 

faktorer som orsakade negativa inställningar var brist på kunskap och erfarenhet, dåliga 

förutsättningar i arbetsmiljön, förutfattade meningar om patienters beteende, negativa känslor 

samt uppfattningen att somatisk och psykisk vård inte hör ihop. De positiva inställningarna 

verkade grundas på dessa faktorers motsatser, som till exempel tillräcklig kunskap, en bra 

arbetsmiljö, goda tidigare erfarenheter, tillgång till utbildning, hjälp av specialistpersonal och 

en större förståelse för patienterna. I en litteraturöversikt där det undersöktes psykiatriskt 

sjuka patienters hälsoutfall vid sjukhusvistelse på grund av medicinsk-kirurgiska tillstånd 

skriver  Zolnierek (2009) att det verkar som att sjuksköterskans attityd ensam kan bidra till att 

komplicera vården för dessa patienter. En negativ inställning påverkar sjuksköterskans 

förmåga att ge vård och bidrar till en minskad acceptans för patienter med ett annorlunda 

beteende. Däremot utbildning och en vana av att möta patienter med psykisk sjukdom kan 

förändra negativa antaganden och påverka sjuksköterskans bemötande positivt gentemot 

dessa patienter. Shatell, McAllister, Hogan och Thomas (2006) genomförde en studie där man 

intervjuade personer med psykisk sjukdom om deras erfarenheter av att känna sig förstådda 

av vårdpersonal, oavsett om det handlade om somatisk eller psykiatrisk vård. Deltagarna 

betonade  hur viktigt det är för patienter med psykisk sjukdom att känna sig förstådda. Enligt 
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dessa patienter var förståelse en förutsättning för en bra vårdrelation. I vårt resultat har det 

visat sig att sjuksköterskor själva identifierar oförståelse för patienternas tillstånd som ett 

direkt resultat av kunskapsbrist. Sjuksköterskor med dåliga erfarenheter bemöter en patient 

med psykisk sjukdom med en slags förutfattad bild av hur detta möte kommer att gå till. I 

enlighet med sina förväntningar blir sjuksköterskorna negativt inställda och får på det viset 

ännu en negativ erfarenhet av ett möte med en patient med psykisk sjukdom. Vi tolkar det 

som en ond cirkel som det är svårt eller omöjligt för sjuksköterskor att bryta sig loss ur.  

I resultatet beskrivs det att sjuksköterskorna upplevde att arbetsmiljöfaktorer som tidsbrist, 

underbemanning och dåligt anpassade vårdutrymmen försvårade vården av patienter med 

psykisk sjukdom. I en litteraturstudie, där man försökte påvisa vilka icke-direkta faktorer 

inom patientvård som relaterar till sjuksköterskors arbetsbörda i den akuta sjukhusvården, 

nämns bemanning och närvaro av icke-sjukvårdspersonal som faktorer som kan underlätta 

eller försvåra sjuksköterskors arbete (Myny, Van Goubergen, Gobert, Vanderwee, Van Hecke 

& Defloor, 2011). Att vårda patienter med mer komplexa och varierade behov ställer även 

högre krav på sjuksköterskan och ökar arbetsbördan (McGillis & Kiesners, 2005, citerat i 

Myny et al., 2011). Ett vårdteam som består av personal med olika typer av erfarenheter och 

specialiteter gör det lättare att hantera komplexa situationer (Myny et al., 2011). Några av 

dessa faktorer identifierades också av sjuksköterskorna i resultatet; att de som fick stöd av 

specialiserad personal kände sig bättre rustade att vårda patienterna och att bra bemanning gav 

sjuksköterskorna mer tid till det patientnära arbetet.  

Utifrån hur sjuksköterskor beskriver sin inställning till och sina upplevelser av att komma i 

kontakt med patienter med psykisk sjukdom tycker vi kunna se ett återkommande mönster. 

Ett mönster av att det är problematiskt att skapa en fungerande vårdrelation till dessa patienter. 

Rädsla, frustration och ilska var känslor som uppstod hos sjuksköterskan när man skulle vårda 

dessa patienter. Enligt Dahlberg et al. (2003) bör sjuksköterskan vara medveten om sina egna 

svagheter för att vårdrelationen ska bli god; om det brister i vårdrelationen kan detta istället 

bidra till ett vårdlidande för patienten. Som det beskrivits av sjuksköterskorna i resultatet så är 

det just känslan av att inte kunna ha kontroll en avgörande faktor för deras negativa 

inställning till att vårda patienter med psykisk sjukdom. Brist på tid var ett annat av 

problemen beskrivna av sjuksköterskorna. Redan Peplaus (1952) teori om vårdrelationen 

bygger på tid som en avgörande komponent. Hagerty och Patusky (2003) menar att hennes 

teori formulerades när möten mellan sjuksköterska och patient i den slutna vården varade 

längre. I teorin om human relatedness läggs det mindre vikt på tidsfaktorn och mer på att 

interaktionen sker i nuet. På så sätt behöver sjuksköterskan inte känna sig stressad av brist på 



20 
 

tid utan kan istället ändå se korta möten med patienten som positiva och potentiellt effektiva 

(Hagerty & Patusky, 2003).  

Som vi ser det utifrån resultatet är det i olika situationer olika faktorer som försvårar 

vårdandet av patienter med psykisk sjukdom i den somatiska slutenvården. Vi utgår från att 

inskrivningen av en patient med psykisk sjukdom till en somatisk avdelning inte är någon 

planerad händelse som den tjänstgörande sjuksköterskan har någon större tid till att förbereda 

sig på. Att arbeta med en patientkategori, i detta fall patient med psykisk sjukdom, som 

sjuksköterskan är ovan vid kan vara påfrestande och utmanande samt kräver mycket av 

sjuksköterskans egna resurser såsom tålamod, tid, kunskap och motivation att ta sig an 

utmaningen. Det är dock några faktorer, som vi vill påstå, som ligger utanför sjuksköterskans 

makt att ändra i den akuta situationen. Om avdelningen är underbemannad kan det vara svårt 

att få fram extra personal med kort varsel. Om sjuksköterskan upplever en brist på kunskap 

om psykiska sjukdomar kan det vara svårt att snabbt färska upp kunskapen. Om 

sjuksköterskan saknar erfarenhet av vård av patienter med psykisk sjukdom är det möjligt att, 

genom att ta tillfället i akt, förhoppningsvis få en positiv erfarenhet, men det finns inget att 

göra för att ta igen det i förväg. Å andra sidan finns det vissa faktorer som sjuksköterskan har 

makt att ändra eller använda sig av till sin egen nytta. De egna förutfattade meningarna och 

känslorna inför ett möte med en patient med psykisk sjukdom är någonting som 

sjuksköterskan kan bli varse om och försöka lägga åt sidan. Det som då återstår är patientens 

faktiska beteende, sjuksköterskans bemötande och den blivande vårdrelationen. När vi har läst 

om de traditionella teorierna om vårdrelationen har vi, precis som Hagerty och Patusky (2003) 

beskriver det, upplevt att utvecklingen och förbättringen av denna relation är en process som 

kräver tid; vilket vi, utifrån vårt resultat, har förstått är något som ofta saknas i akuta, 

oförutsägbara situationer. Teorin om human relatedness tolkar vi som ett sätt att relatera och 

förstå relationer till patienter under förutsättningar som saknar tid. Det är hoppgivande att se 

möjligheten att med hjälp av denna teori, utöver att identifiera att vårdrelationen inte är bra 

eller inducerar vårdlidande, kunna kartlägga relationen på ett mer konstruktivt sätt. Ett första 

steg skulle vara att kartlägga i vilket av de fyra tillstånden, connectedness, disconnectedness, 

parallelism och enmeshment, vårdrelationen befinner sig (Hagerty och Patusky, 2003). Detta 

med hjälp av att till exempel ta negativa upplevelser, som att känna rädsla, och fråga 

relaterade frågor så som ”är jag rädd i mötet med den här patienten” eller ”är patienten rädd i 

mötet med mig?”. I Hagertys et al. (1993) teori framstår connectedness som det positivaste 

tillstånd som kan upplevas i relationer mellan människor. För att kunna uppnå detta tillstånd 

finns de fyra sociala kompetenserna, sense of belonging, reciprocity, mutuality och synchrony, 
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som kan främjas genom mindre handlingar och beteenden från sjuksköterskans sidan. I 

resultatet har det bland annat visat sig att sjuksköterskor upplever svårigheter med att förstå 

och respektera patienterna. Hagerty och Patusky (2003) skriver att känslan av att vara 

uppskattad och att betyda någonting är viktig för patienten för att uppnå en sense of belonging. 

Både sense of belonging och reciprocity kan främjas genom att göra patienten mer delaktig i 

sin vård, att ge patienten möjligheten att fatta egna beslut och att ställa små krav på denne. 

Hagerty och Patusky (2003) skriver att sjuksköterskan traditionellt sett har varit ”givaren” 

eller krassare sagt ”tjänsteleverantören” i sjuksköterske-patientrelationen men att detta på en 

mer subtil nivå har lett till att patientens position, genom att vara passiv, är en av maktlöshet 

och sjuksköterskans, genom att vara aktiv och bestämmande, en av kontroll. Att jämna ut 

denna maktfördelning skulle främja ömsesidigheten som motsvarar den sociala kompetensen 

mutuality. Sjuksköterskorna i resultatet beskrev vissa patienter som oförutsägbara. I dessa fall 

kan synchrony underlätta att skapa en slags gemenskap med dessa patienter som är svåra att 

relatera till. Exempelvis kan detta ske genom att vanka upp och ner i korridoren tillsammans 

med en rastlös patient (Hagerty & Patusky, 2003). 

Det vi konkluderar av resultatet är att patienter med psykisk sjukdom som behöver 

somatisk slutenvård är en kategori patienter med behov som ställer särskilda krav på den 

ansvariga sjuksköterskan. När resultatet diskuterades utifrån teorin om human relatedness 

framstår det att bildandet av en god vårdrelation i dessa fall behöver förenklas och delas upp i 

mindre steg. När patienter med psykisk sjukdom behöver somatisk vård uppstår det ibland 

situationer som kan vara oväntade och oförutsägbara för en ovan sjuksköterska. När tid och 

andra resurser saknas behöver sjuksköterskan lättillgängliga hjälpmedel, i form av 

interpersonella färdigheter. Teorin om human relatedness kan ge sjuksköterskan en modern 

och till dagens vård utformad referensram för att använda sina egna iakttagelser till att 

strukturera det patientnära arbetet på ett sätt som påverkar patienten positivt och främjar 

dennes sociala kompetenser. 

 

8.3 Implikationer och förslag till fortsatta studier 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskans inställning till att vårda personer med psykisk 

sjukdom i den somatiska vården är övervägande negativ. Resultatet visar även att det finns 

brister i kunskapen om psykiatri och psykiska sjukdomar som skapar eller förstärker den 

negativa synen på dessa patienter. Vi tolkar det som att kunskapen som erbjuds på 

sjuksköterskeprogrammet på grundnivån inte är tillräcklig för att ge optimala förutsättningar 

för att vårda dessa patienter i den somatiska vården. Eftersom vi alltid kommer att träffa på 
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patienter med psykisk sjukdom oavsett vart vi väljer att arbeta i vården anser vi att det är 

viktigt att sjuksköterskeutbildningen erbjuder en bredare kompetens inom detta område. 

Om utbildningen och handledningen under den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas så 

att den kan främja sjuksköterskans kunskap, kan detta i sin tur leda till en positivare 

inställning och ett bättre självförtroende i vårdandet av patienter med psykisk sjukdom i den 

somatiska vården. Vi tror att detta skulle kunna bidra till att sjuksköterskan får det lättare att 

skapa en god vårdrelation till dessa patienter. Interna fortbildningar kan vara ett annat sätt att 

öka sjuksköterskans kompetens och kunskap eller att skapa ett forum för kunskapsutbyte 

mellan sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk respektive somatisk slutenvård. 

Förslag på fortsatta studier skulle kunna vara att försöka få en mer ingående bild utifrån 

patienternas perspektiv och deras upplevelse av att vårdas i den somatiska vården. Detta för 

att lättare kunna tydliggöra vad som krävs av sjuksköterskan för att kunna vårda dessa 

patienter på bästa möjliga sätt. 

 

9  Slutsats 

Vi har i detta arbete försökt att tydliggöra de bakomliggande orsakerna till den negativa 

inställningen hos sjuksköterskor i den somatiska slutenvården till att vårda personer med 

psykisk sjukdom. För att sjuksköterskan ska kunna skapa en god vårdrelation till patienter 

med psykisk sjukdom i den somatiska vården krävs att hon har kunskap om hur hon ska 

förhålla sig till och bemöta dessa patienter. Då denna litteraturstudie visar på att kunskapsbrist 

om patienter med psykisk sjukdom leder till en negativ inställning finns det risk för att även 

vårdrelationen blir negativ. När vårdrelationen brister finns då även risk för att ett vårdlidande 

för dessa patienter uppstår, det vill säga att patienten lider på grund av den vård han/hon får 

istället för att bli hjälpt av den. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det att hon 

ska ha en helhetssyn, ett etiskt förhållningssätt samt visa respekt och omsorg för patientens 

värdighet. Efter att ha skrivit detta arbete förstår vi att sjuksköterskan behöver en bredare 

kunskap om patienter med psykisk sjukdom än det som idag ingår i grundutbildningen för att 

kunna uppfylla dessa mål. Dessutom är det tydligt att gedigna interpersonella färdigheter kan 

väga upp eventuell bristande erfarenhet. Vi tror att detta skulle kunna hjälpa henne att bli 

tryggare i sin yrkesroll och ge henne bättre förutsättningar för att kunna ge likvärdig vård till 

alla patienter. 
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akademiskt sjukhus. Att undersöka 

sammankopplingar mellan attityder 

till dessa patienter och demografiska 

faktorer eller personlighetsdrag hos 

de tillfrågade. 

Metod: Kvantitativ  

Urval: 361 anställda och 239 medicinstudenter på 11 

olika avdelningar på ett sjukhus. Två kirurgiska, tre 

medicinska, tre laboratorier och en administrativ 

avdelnig. Medicintudenterna läste på första, fjärde 

eller sjätte året. Urvalet av de tillfrågade gjordes 

slumpmässigt men man valde avsiktligt studenter ur 

de tre åren pga. att de i första året var helt utan 

psykiatrisk bakgrund, de i fjärde året hade precis 

börjat den psykiatriska delen av utbildningen och de i 

sjätte året hade avslutat den psykiatriska delen. 

Datainsamling: Frågeformulären - Level of 

Contact Report, Authoritarianism Scale, Opinion 

about Mental Illness. 

Analys: Deskriptiv  

En stor andel av de tillfrågade hade 

negativa attityder särskilt angående 

social diskriminering och sociala 

restriktioner gentemot personer med 

psykisk sjukdom. 

Kvinnor, äldre och mindre utbildad 

personal, sjuksköterskor och 

personer med högre poäng inom 

auktoritarism hade mer fördomar. 

Högre poäng inom bekantskap med 

psykisk sjukdom associerades med 

mindre negativa attityder. 

Björkman, 

Tommy, 
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Attitudes towards 

people with mental 

illness: a cross-

sectional study 

among nursing 

staff in psychiatric 

and somatic care 
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Caring 

Sciences 
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sjuksköterskor och undersköterskor, 

som jobbar inom somatiken och 

psykiatrin, gentemot psykisk 

sjukdom och personer med psykisk 

sjukdom. 

Metod: Kvantitativ  

Urval: 120 sjuksköterskor och undersköterskor på en 

psykiatrisk klinik och en somatisk klinik 

Datainsamling: Modifierad version av Level of 

Familiarity Questionnaire och en Svensk version av 

Attitudes to Persons with Mental Illness  

questionnaire. Studien gjordes med hjälp av en lämlig 

urvalsmetod 
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Analys: Statistical package for social sciences (SPSS) 
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Nursing 

Standard 
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1. Att jämföra effekten mellan 

kvalificerad och icke-kvalificerad 

personal som vårdar patienter med 

två psykiska störningar (senildemens 

och paranoid schizofreni) på en 

allmän avdelning med en 

kontrollgrupp av patienter utan 

psykisk sjukdom. 

2. Att undersöka förväntningarna 

bland kvalificerad och icke-

kvalificerad personal om vilka typer 

av beteende dessa patienter skulle 

kunna uppvisa.  

3. Att utreda sjusksköterskors 

upplevelse av vilken nivå av 

kompetens de kände att deras 

utbildning gav dem för att kunna 

vårda dessa patienter. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Enkäten delades ut bland 200 sjuksöterskor 

som jobbade på allmänmedicinska och -kirurgiska 

avdelningar på tre lokala sjukhus. Deltagandet var 

frivilligt och ingen information om kön, ålder eller 

avdelning efterfrågades. 65 sjuksköterskor lämnade 

tillbaka enkäten, vilket motsvarar 33%. Majoriteten 

var legitimerade grundutbildade sjuksköterskor som 

hade bara fått lite utbildning inom psykiatrisk vård. 

Genomsnittslängden av denna utbildning av 5,8 

veckor och 12,3% hade inte alls genomgått någon 

form av psykiatrisk utbildning. Yrkeserfarenheten 

inom vården var i genomsnitt 10,8 år. 

Datainsamling: En småskalig enkät med en "within-

group" design.  

Analys: Statistical package for social sciences (SPSS) 

I resultet framkommer det att de 

deltagande sjuksköterskor var rädda 

för personer med psykiska 

hälsoproblem. De var 

misstänksamma för möjligt 

oförutsebart beteende. Kvalificerad 

personal kände sig generellt sett 

bättre förberedd för att hantera dessa 

patienter, dock även detta var 

beroende på deras psykiatriska 

erfarenheter. 

Lethoba, KG, 

Netswera, FG 

& 

Rankhumise, 

E  

How professional 

nurses in a general 

hospital setting 

perceive mentally 

ill patients 

2006, 

Sydafrika, 

Curationis 

Beskriva sjuksköterskors uppfattning 

av att vårda patienter med psykisk 

sjukdom på ett allmänsjukhus. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: 124 sjuksköterskor, minst 2 års yrkeserfarenhet 

Datainsamling: Frågeformulär med demografiska 

frågor och frågeformulär angående sjuksköterskornas 

uppfattning av att vårda patienter med psykisk 

sjukdom. 

Analys: Deskriptiv innehållsanalys (SPSS) 

Demografiska faktorer så som 

anställningslängd, anställningsform, 

kön, ålder och vårderfarenhet hade 

inverkan på sjuksköterskornas 

attityder gentemot personer med 

psykisk sjukdom. Majoriteten av 

sjuksköterskorna upplevde att de inte 

hade tid att vårda personer med 

psykisk sjukdom. De som hade 

längre erfarenhet, upplevde inte att 

det var svårt att vårda personer med 

psykisk sjukdom, till skillnad från de 

som hade kortare erfarenhet av att 

vårda dessa patienter. 
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Pádraig, 

Scott, P. 

Anne, 

Treacy, 

Margaret, 

Hyde, Abbey 

& O’Mahony, 

Rebecca  

A Risk to Himself: 

Attitudes Toward 

Psychiatric 

Patients and 

Choice of 

Psychosocial 

Strategies Among 

Nurses in Medical- 

Surgical Units 

2012, Irland, 

Research in 

Nursing and 

Health 

Studiens syfte var att finna ut 

huruvida sjuksköterskor som jobbar 

på allmänna sjukhus använder sig av 

stereotypa uppfattningar eller 

specialiserad förståelse för 

psykiatriska patienter. 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 13 sjuksköterskor inom kirurgi och medicin på 

två olika akutsjukhus med olika lång klinisk 

erfarenhet. 

Datainsamling: Deltagarna fick tänka högt kring ett 

simulerat patientfall och blev sedan intervjuvade om 

ett eget upplevt patientfall. 

Analys: Fyrastegsanalys: tematisk analys, directed 

content analys, assessment of two attitudes in the 

thematic analys, content analysis to identify text 

extracts. 

Två attityder framkom: riskattityd 

och sårbarhetsattityd. 

Sjuksköterskors tillvägagångsätt var 

antingen bekräftelse, uppmuntran 

eller strukturerat engagemang. 

Mavundla, 

Thandisizwe 

Redford 

Professional 

nurses' perception 

of nursing 

mentally ill people 

in a general 

hospital setting 

2000, 

Sydafrika, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att utforska och beskriva 

sjuksköterskors uppfattning av att 

vårda patienter med psykisk 

sjukdom på ett allmänsjukhus. 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 12 sjuksköterskor på ett allmännsjukhus 

Datainsamling: Individuella fenomenologiska 

semistrukturerade djupintervjuver och anteckningar av 

observationer. 

Analys: Deskriptiv 

Fyra kategorier framkom ur 

resultatet; uppfattning om sig själv, 

uppfattning om en patient, 

uppfattning om känslor som hindrar 

vårdandet av psykiskt sjuka och 

uppfattningen om miljön. 

Uppfattningen av att vårda patienter 

med psykiska sjukdomar på ett 

allmänt sjukhus var negativ och 

påverkade det intellektuella och den 

affektiva komponenten hos 

sjuksköterskornas psykologiska 

funktion och inneboende 

egenskaper. 
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Poggenpoel, 

M., Myburgh, 

C.P.H. & 

Morare, M.N.  

Registered nurses’ 

experience of 

interaction with 

patients with 

mental health 

challenges in 

medical wards in 

Johannesburg 

2011, 

Sydafrika, 

Journal of 

Nursing 

Management 

Att utforska och beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att 

interagera med patienter med 

utmaningar i form av psykisk 

sjukdom på medicinavdelningar på 

ett sjukhus i Johannesburg. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 8 sjuksköterskor från tre medicinavdelningar, 

mellan 30 och 50 år gamla, med yrkeserfarenhet av 

minst 12 månader, engelsktalande. Fem av 

sjuksköterskorna hade inte genomgått någon som helst 

träning inom psykiatri. 

Datainsamling: Individuella, djupgående 

fenemenologiska intervjuer samt forskaranteckningar 

om observationer. 

Analys: Öppen kodering, indelning i teman och 

kategorier. Konsesusdiskussioner med oberoende 

kodare. 

Tre teman utkristalliserades: 

upplevelse av frustation på grund av 

att patienters beteende uppfattades 

som oförutserbart, brist på resurser 

som ledde till upplevelse av 

otillfredställelse och rädsla, brist på 

kunskap och färdigheter som ledde 

till att sjuksköterskorna upplevde 

fara och förvirring kring 

interagerande med patienterna som i 

sin tur ledde till rädsla och ilska. 

Reed, Francis 

& Fitzgerald, 

Les 

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 

Att undersöka sjuksköterskors 

attityder till att vårda människor med 

psykiska sjukdomar, problem som 

påverkar deras förmåga att ge vård 

och effekten av utbildning, 

erfarenhet och stöd. 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 10 sjuksköterskor på ett sjukhus på 

landsbyggden. Slumpmässigt utvalda för att utesluta 

bias. 

Datainsamling: Semistrukturerade inspelade 

intervjuver 

Analys: Deskriptiv 

Fyra olika, återkommande 

attitydsteman hittades; inte vår 

uppgift, "rädsla, hjälp av utbildning 

och stöd och "psykiatrisk vård en 

integrerad del i omvårdnad". Många 

kände sig oförberedda och 

otillräckligt utbildade för att kunna 

vårda psykiatriska patienter. 

 


