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Sammanfattning 

Bakgrund:  Det är vanligt förekommande att personer med psykisk ohälsa vårdas på 

somatiska avdelningar. I studier har det framkommit att de inte blir behandlade med respekt, 

att de känner sig ignorerade och att de får vänta längre än andra patienter på att få vård. 

Omvårdnadspersonal tror också ofta att de somatiska symtomen hos patienter med psykisk 

ohälsa bara är fantasier, eller att dessa symtom beror på den psykiska ohälsan.   

Syfte: Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som påverkar hur 

omvårdnadspersonalen bemöter personer med psykisk ohälsa som vårdas inom somatisk vård. 

Metod: Metoden bestod av en litteraturstudie baserad på åtta artiklar vilka analyserades med 

textanalys.  

Resultat: Resultatet visar att det negativa bemötandet av patienter som vårdas inom 

somatisk vård kan beskrivas utifrån fyra olika teman; omvårdnadspersonalens 

självuppfattning, patientuppfattning, känslor hos omvårdnadspersonalen samt uppfattning av 

vårdmiljön  

Diskussion: Huvudfynden som diskuterades med utgångpunkt i begreppet värdighet var 

negativa attityder, utbildning och kommunikation. Omvårdnadspersonal har ofta negativa 

attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa, och kommunikationen mellan 

omvårdnadspersonal och patienter är ofta bristfällig. Omvårdnadspersonal som arbetar inom 

somatisk vård behöver mer utbildning och träning för att kunna ge personer med psykisk 

ohälsa ett gott bemötande.  

Nyckelord: psykisk ohälsa, bemötande, omvårdnadspersonalens självuppfattning, 

patientuppfattning, vårdmiljö 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: It is common for people with mental illness are cared for in somatic 

departments. In studies it has emerged that they are not treated with respect, they feel ignored 

and that they have to wait longer than other patients to receive care. Caregivers often believe 

that the somatic symptoms in people with mental illness are only fantasies, or that these 

symptoms are due to mental illness.  

Objective: The aim of this study was to illuminate factors that affect the health professionals 

treatment of people with mental illness who are treated in somatic care. 

Method: The method consisted of a literature review based on eight scientific articles, which 

were analyzed with text analysis. 

Results: The results show that the negative treatment of people who are cared for in somatic 

care can be described by four different themes; nursing staff self-perception, patient 

perception, feelings of nursing staff and the perception of the care environment. 

Discussion: The main findings that are discussed with the starting point of the concept of 

dignity were negative attitudes, education and communication. Caregivers often have negative 

attitudes towards people with mental illness, and communication between health professionals 

and patients is often inadequate. Health professionals working in somatic care seems to need 

more education and training to give people with mental illness a good encounter. 

Keywords: mental illness, treatment, nursing staff self-perception, patient perception, care 

environment. 
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1 Inledning 

Jag vill undersöka hur omvårdnadspersonal bemöter patienter med psykisk ohälsa när dessa 

vårdas inom somatisk vård och vilka faktorer det finns som påverkar bemötandet. 

Anledningen till detta är att jag själv upplevt en rädsla bland omvårdnadspersonal gentemot 

patienter med psykisk sjukdom eller missbruksproblematik när jag arbetat inom den 

somatiska vården. Enligt Brinn (2000) påträffas personer med psykisk ohälsa ofta inom 

somatisk vård. Därför anser jag att det är av vikt att undersöka vilka faktorer det är som 

påverkar omvårdnadspersonalens negativa bemötande gentemot patienter med psykisk ohälsa 

som vårdas inom somatisk vård. 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är psykisk ohälsa? 

Enligt Socialstyrelsen (2003) definieras psykisk störning genom DSM-systemet, som är 

framtaget av American Psychiatric Association 1994. För att diagnostiseras med psykisk 

störning krävs det att störningen orsakar en försämrad funktion när det gäller arbete eller 

problem i personens sociala liv. Det krävs vidare att störningen orsakar ett signifikant lidande 

och att störningen är återkommande. I begreppet psykisk ohälsa har jag valt att inkludera 

psykisk störning, psykisk sjukdom, ätstörningar, missbruk och dubbeldiagnoser. Vad som 

däremot definierar psykisk ohälsa är lite mer diffust eftersom nästan alla människor någon 

gång i livet upplever motgångar, nedstämdhet eller sorg (Skärsäter, 2009). Motgångar, 

nedstämdhet och sorg är dock inte likställt med psykisk ohälsa utan kan vara ett helt naturligt 

sinnestillstånd. Det är när personen inte kan hantera och klara av dessa känslor som tillståndet 

kan betraktas som psykisk ohälsa. I sådana fall kan det behövas ett omhändertagande där 

sociala, medicinska, psykologiska och vårdande åtgärder, i ett helhetsperspektiv, ska erbjudas 

patienten. När psykisk ohälsa kopplas samman med ångest och oro, som ofta är fallet, är det 

viktigt att kunna skilja normal ångest från sjuklig ångest. Normal ångest eller oro kan ses när 

man exempelvis blir utsatt för ett hot eller för en fara. Då kan vi se ett tydligt samband mellan 

händelserna. Hot/fara leder till oro och/eller ångest. När vi däremot inte kan se ett samband 

mellan den utlösande faktorn och ångesten kallas det sjuklig ångest, alltså när händelsen inte 

står i proportion till ångestutvecklingen. Andra tecken på psykisk ohälsa kan vara att sömnen 

blir försämrad, att man drar sig undan sociala kontakter och isolerar sig samt att man inte 

känner något engagemang. Psykisk ohälsa kan bero på olika saker som, ett plötsligt trauma, 

alltså en oväntad händelse som exempelvis en våldtäkt. Det kan även bero på en livhändelse, 
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som en separation inom familjen. Dagliga förtretligheter, som tidspress kan e också orsaka 

psykisk ohälsa. Även så kallade icke-händelser kan leda till psykisk ohälsa, som när det man 

önskar ska ske, inte sker, exempelvis en graviditet (Skärsäter, 2009). 20-40% av befolkningen 

tros lida av psykisk ohälsa och är alltså ett av de största folkhälsoproblemen som finns idag 

(Socialstyrelsen, 2005, s.131). Psykisk ohälsa tillsammans med smärta är de vanligaste 

anledningarna till att människor sjukskriver sig idag, de utgör tillsammans tre fjärdedelar av 

alla sjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2009). 

2.2 Patientens upplevelse  

Patienter med psykisk ohälsa som vårdas på somatiska avdelningar känner sig ofta obekväma. 

Patienterna känner också att omvårdnadspersonalen lätt ger upp och tröttnar på att vårda och 

patienterna får känslor av att de hamnar i skymundan. Patienterna känner sig kategoriserade 

och stämplade som tråkiga och känner sig behandlade som ett rutinärende. En patient berättar 

att omvårdnadspersonalen kommit in på salen som patienten med psykisk ohälsa delade med 

två patienter som endast lider av somatiska symtom och frågat de två somatiska patienterna 

om mående och smärta, och patienten som både led av somatiska och psykiska symtom kände 

sig då ignorerad. Patienterna känner sig även ifrågasatta om de verkligen är fysiskt sjuka. 

Patienterna känner sig misstrodda och deras somatiska besvär blir förminskade. Patienterna 

får höra att deras somatiska besvär orsakas av deras psykiska ohälsa. Patienter med psykisk 

ohälsa tycker sig inte bli behandlade med samma trovärdighet som patienter som endast lider 

av somatiska symtom (Liggins & Hatcher, 2005). Personer som lider av psykisk sjukdom drar 

sig, enligt Crisp, Gelder, Rix, Meltzer och Rowlands (2000) för att söka vård och hjälp och 

blir de då bemötta med fördomar eller med en pessimistisk attityd av omvårdnadspersonalen 

är risken att de söker vård när de behöver mindre, samt att känslan av mindrevärde och 

stigmatisering ökas. 

Enligt Thornicroft, Rose och Kassam (2007) upplever patienter med psykisk ohälsa som 

vårdas inom somatisk vård att de blir tilltalade som om de vore barn, att de exkluderas ur 

viktiga val angående deras egen vård och att de inte är kapabla att ta ansvar över sitt eget liv. 

Patienter med psykisk ohälsa känner också att de får otillräckligt information om deras 

tillstånd och om behandlingsalternativ. Patienterna känner också att det alltid finns ett outtalat 

hot om vidtagande av tvångåtgärder. 
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2.3 Omvårdnadspersonalens upplevelser och bemötande gentemot personer 
med psykisk ohälsa som vårdas inom somatisk vård 

Begreppet omvårdnadspersonal innefattar i denna uppsats sjuksköterskor, undersköterskor 

och vårdbiträden. Alla människor har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) rätt till lika 

vård på samma villkor. Patienterna har rätt att känna sig trygga i mötet med 

omvårdnadspersonal och därför är det viktigt att omvårdnadspersonalen har kompetens att 

bemöta patienter med såväl psykiska som fysiska symtom på lika villkor (Socialstyrelsen 

2005a). Ändå visar Thornicroft, Rose och Kassam (2007) att personer med psykisk ohälsa inte 

ens har samma tillgång till somatisk vård som andra människor även fast det visat sig att 

personer med psykisk ohälsa lider en högre risk för tidig död. Dessutom belyser Crisp et al 

(2000) i sin studie att omvårdnadspersonalen på en somatisk avdelning har visat sig ha en mer 

negativ attityd gentemot patienter med psykisk sjukdom eller missbruksproblematik. Detta 

visas genom att omvårdnadspersonalen anser att patienterna är farliga, oförutsägbara och 

svåra att prata med. Omvårdnadspersonalen på de somatiska avdelningarna upplever även 

patienterna som skrämmande och mer vårdkrävande än patienter som bara lider av somatiska 

symtom. Crisp, et al (2000) menar att patienter som lider av psykisk ohälsa ofta betraktas som 

konstiga, oberäkneliga, skrämmande samt att de inte besitter självkontroll. Särskilt patienter 

med schizofreni ses som våldsamma och farliga. Attityder som dessa leder enligt Crisp, et al 

(2000) till att personer med psykisk ohälsa eller sjukdom isolerar sig, får inkomstbortfall i och 

med att de har färre möjligheter till sysselsättning, har en lägre chans till bostad, får 

depressiva symtom, begränsningar av tillgång till medicinsk vård och därmed försämrad 

livskvalitet. Brinn (2000) menar att omvårdnadspersonal ofta undviker patienter som beter sig 

annorlunda och detta leder också till segregation av personer med psykisk ohälsa. 

Socialstyrelsen (2005a) beskriver att en del av sjuksköterskans uppgift är att kunna observera, 

värdera, och prioritera patientens behov och sedan även dokumentera och vid behov åtgärda 

och hantera förändringar i såväl patientens fysiska som psykiska tillstånd.  

2.4 Problematisering 

Psykisk ohälsa utgör tillsammans med smärta tre fjärdedelar av alla sjukskrivningar idag. 

Psykisk ohälsa är således ett problem med konsekvenser på nationell nivå såväl som på 

individnivå. Patienter med psykisk ohälsa som vårdas på somatiska avdelningar är vanligt 

förekommande, men omvårdnadspersonalens förmåga att bemöta dessa patienter är ofta 

begränsad och riskerar därmed att ha en negativ inverkan på patienternas vård. Patienter med 
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psykisk ohälsa som vårdas inom somatisk vård känner sig inte bemötta med respekt och de 

upplever sig även bli ignorerade. Dessa negativa inställningar från omvårdnadspersonalen 

leder till att personer med psykisk ohälsa drar sig för att söka vård och isolerar sig, och detta 

leder i sin tur till ökad stigmatisering av personer med psykisk ohälsa. Utifrån ovanstående ter 

det sig viktigt att få en större förståelse för vilka faktorer som påverkar 

omvårdnadspersonalens bemötande av patienter med psykisk ohälsa som vårdas inom 

somatisk vård. 

3 Syfte 

Syftet var att belysa vilka faktorer som bidrar till omvårdnadspersonalens bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa som vårdas inom somatisk vård. 

4 Teorianknytning 

Värdighet är enligt Edlund (1999, s.1) ett grundbegrepp inom ämnet vårdvetenskap. 

Värdighet är nära förknippat med begreppen hälsa och lidande vilka är begrepp som präglar 

Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori. Enligt Edlund (1999, s.1) ska människans värdighet 

alltid värnas, och en grundförutsättning för att vårdandet ska kunna bygga på begreppet 

värdighet är att vårdpersonalen i bemötande och handling stödjer patienten och visar denne 

aktning. Eriksson (1994, s.42) anser att kränka en människas värdighet är det samma som att 

orsaka denna person lidande. Att som människa behöva be om hjälp med basala behov eller 

att uppleva att ingen förstår eller ser vad man behöver, är att inte uppleva att man som 

människa har värdighet, vilket alltså leder till lidande, menar Eriksson (1994, s.42-43). 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s.34) menar också att ett 

vårdlidande kommer till stånd när patientens värdighet kränks. Patientens värdighet kränks 

när denne inte känner sig sedd eller hörd och känner sig maktlös. Om patienten blir utestängd 

från sin egen vård och inte känner sig delaktig i sin egen hälsoprocess leder det enligt 

Dahlberg et al (2003, s.34) till att värdigheten kränks och ett vårdlidande uppstår. Edlund 

(1999, s.1) anser att människans välbefinnande till stor del bygger på upplevelsen av 

värdighet. Men trots det sker det enligt Edlund (1999, s.3) ofta kränkningar av människans 

värdighet inom vården idag, dessa kränkningar är allvarliga etiska förseelser.  

Vårdpersonalen kan genom bemötandet både stärka och kränka patientens värdighet i 

vårdmötet, och Edlund (1999, s.3) anser att det är viktigt att tänka på att människan som 

patient redan är sårbar. Bemötandet påverkar således patientens upplevelse av värdighet och 
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därmed känslan av välbefinnande. Om vårdpersonalen nonchalerar patienterna, undviker den 

mänskliga kontakten och bara utför vårdhandlingar på rutin på grund av den egna sårbarheten, 

kränks enligt Santamäki-Fischer och Dahlqvist (2009, s.125) patientens värdighet. Istället 

menar Santamäki-Fischer och Dahlqvist (2009, s.125) att vårdpersonalen ska ta till vara på de 

svåra känslor som kan uppstå i vårdmötet och använda dessa känslor till en drivkraft. Edlund 

(1999, s.4) påpekar det anmärkningsvärda med att samhället behövt stifta föreskrifter och 

lagar som vårdpersonal ska rätta sig efter gällande upprätthållandet av patientens värdighet 

och aktning i bemötandet, något som borde vara grundläggande. Men samtidigt, hävdar 

Edlund (1999, s.4) att denna lagstiftning påvisar betydelsen av hur viktigt detta bärande 

begrepp är.  

5 Metod  

Som metod valdes en litteraturöversikt som metod. Litteraturöversikter används enligt Friberg 

(2012, s.133) för att inom ett visst område inom omvårdnad kunna kartlägga den aktuella 

kunskapen. Litteraturöversikten kan enligt Friberg (2012, s.133) göras för att finna svar på 

min frågeställning, med grund i litteraturen.  

5.1 Urval och datainsamling 

Fritextsökningarna på artiklarna gjordes i databasen CINAHL Plus with Full Text, PubMed 

och PsycINFO. Genom att bara söka artiklar som var peer reviewed avgränsades sökningen 

endast till artiklar som var vetenskapligt granskade. Sökorden som användes var ”nursing”, 

”hospital”, ”mental illness”, ”somatic care”, ”attitudes”, ”encountering”, ”general hospital”, 

”caring”, ”experiences” och dessa kombinerades på olika sätt i sökningarna.  

För att inte utesluta någon patientgrupp och för att bredda sökningen har jag valt begreppet 

psykisk ohälsa, på engelska benämnt ”mental illness”. När artikelsökningen genererade 

träffar, lästes rubrikerna och artiklarna sållades direkt bort om rubriken inte verkade svara på 

syftet. De artiklar som verkade relevanta i rubriken öppnades och lästes abstractet på. De 

artiklar som hittats och haft relevanta abstract skrevs ut och hela artikeln genomlästes, alltså 

de artiklar som troddes kunde svara på syftet. Därefter lästes artikeln igen för att riktigt förstå 

artikelns innehåll och strök därefter under den relevanta informationen. Under 

genomläsningen av artiklarna kvalitetsgranskades dessa samtidigt, med grund i olika 

granskningsfrågor, enligt Friberg (2012). Frågorna som användes för att kvalitetsgranska 

artiklarna skilde sig beroende på om en kvalitativ eller kvantitativ artikel skulle granskas, se 
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bilaga 1 och 2. Enligt Segesten (2012) ska en vetenskaplig artikel följa ett format som innebär 

att den innehåller bakgrund, syfte, metod, resultat och diskussion. Artikeln ska även innehålla 

ny kunskap. Inklusionskriterierna för artiklarna som användes var: att artiklarna var 

vetenskapliga och etiskt godkända, att den inte var äldre än femton år, att den skulle vara 

skriven på engelska samt att den skulle vara peer reviewed. Exklusionskriterierna var artiklar 

där abstractet inte uppfyllde syftet eller på annat sätt kändes irrelevanta, om de var äldre än 15 

år eller om de inte var skriva på engelska eller svenska. Artiklarna som till slut inkluderades i 

litteraturöversikten utefter de olika kriterierna var tre kvalitativa, en cross-sectional study, en 

litteraturstudie, en multi-metodstudie och två kvantitativa artiklar.  

5.2 Analys 

För att analysera artiklarna användes en textanalys enligt Friberg (2012, s.140-142). 

Artiklarna som till slut valdes, lästes noggrant igenom. Därefter lästes artikeln en gång till för 

att säkerställa att jag förstått artikeln korrekt, i denna genomgång av artikeln ströks relevanta 

meningar eller avsnitt under som troddes kunna vara användbara i resultatet. I genomgången 

av artiklarna söktes likheter och skillnader under respektive artikelavsnitt. Efter en 

genomgång av ett flertal av artiklarna syntes ett mönster av vilka faktorer det är som påverkar 

omvårdnadspersonalens bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Jag sammanställde de 

olika faktorerna och delade sedan in dessa i fyra olika teman. Dessa teman var 

omvårdnadspersonalens självuppfattning, uppfattning av patienter med psykisk ohälsa, 

känslor som påverkar vårdpersonalens omvårdnad av personer med psykisk ohälsa och 

uppfattning om vårdmiljön. Därefter kunde subteman som rädsla, attityder, kommunikation, 

kompetens, tidsbrist, fördomar, ointresse, erfarenhet, könsskillnader och utbildning etcetera 

särskiljas och sammanställas under respektive huvudtema.  

6 Forskningsetiska överväganden 

 Ett inklusionskriterium för att artiklarna skulle användas var att de skulle vara etiskt 

granskade och godkända. Jag kontrollerade även att deltagarna i studierna givit sitt 

godkännande att svara på författarnas frågor samt att de blivit informerade om all väsentlig 

fakta, som anonymitet och sekretess. 

Vetenskaplig oredighet är ett begrepp som vanligen definieras genom att forskaren gör 

uppenbara övertramp som stöld av andra forskares data och idéer, plagiat av andras texter och 

förfalskning. Men vetenskaplig oredighet innefattar också slarv och oaktsamhet, där forskaren 
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bör ha insett att denne förvränger forskningsresultaten. En annan form av forskningsfusk är 

förvanskning. Förvanskning innefattar alla former som det är möjligt att manipulera 

forskningsprocessen, data eller annat material som orsakar att forskningen inte presenteras på 

ett korrekt sätt. Även när forskaren utesluter data ur rapporteringen kallas det förvanskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). 
7 Resultat 

När jag undersökte hur patienter med psykisk ohälsa blivit bemötta inom somatisk vård fann 

jag faktorer till varför de så ofta blir dåligt bemötta. Det finns tydliga faktorer som påverkar 

omvårdnadspersonalens bemötande av patienter med psykisk ohälsa och dessa faktorer har 

delats in i fyra teman som bygger på subteman. Dessa faktorer är omvårdnadspersonalens 

självuppfattning, uppfattning av patienter med psykisk ohälsa, känslor som hos 

vårdpersonalen och uppfattningen av vårdmiljön. 

Omvårdnadspersonalens 

självuppfattning 

Uppfattning av 

patienter med 

psykisk ohälsa 

Känslor hos 

vårdpersonalen 

Uppfattning av 

vårdmiljön 

Kunskap, kompetens, 

utbildning, erfarenhet 

Tidsbrist, fördomar, 

ointresse, kön, 

ålder, missförstånd, 

kommunikation 

Rädsla, otrygghet, 

frustration, 

förtvivlan, attityder 

Dålig fysisk 

arbetsmiljö, 

överbeläggning, 

ekonomiska 

begränsningar, 

personalbrist 

 

7.1 Omvårdnadspersonalens självuppfattning 

För att vårda patienter med psykisk ohälsa krävs vissa kunskaper och färdigheter. När 

omvårdnadspersonalen saknar dessa kunskaper och färdigheter leder det till en negativ 

självuppfattning (Mavundla, 2000). Omvårdnadspersonalens bemötande av patienter med 

psykisk ohälsa påverkas negativt av att de saknar utbildning, erfarenhet och stöd. 

Omvårdnadspersonal som däremot fått stöd och utbildning känner sig mer bekväma att möta 

patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården (Reed & Fitzgerald, 2005). Med 

adekvat utbildning bemöter omvårdnadspersonalen patienter med psykisk ohälsa med större 
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förståelse och förtroende och har en mindre känsla av rädsla gentemot patienterna (Reed & 

Fitzgerald, 2005; Mavundla, 2000).  

Viss omvårdnadspersonal uttycker till och med entusiasm och såg arbetet med patienter med 

psykisk ohälsa som en självklar integrerad del i sjukvården. Omvårdnadspersonal känner sig 

oförberedda att möta patienter med psykisk ohälsa och bemöter därmed patienterna med 

negativitet och distans vilket leder till en sämre vård. Omvårdnadspersonalen drar sig för att 

föra ett fördjupat samtal med patienter med psykisk ohälsa om deras psykiska mående 

eftersom de fruktar att patienten då bara kommer må sämre och att samtalet får fel effekt. 

Detta resulterar i att patienterna känner sig försummade och att omvårdnadspersonalen verkar 

ointresserad. Omvårdnadspersonalen är rädd för vad de i ett fördjupat samtal kanske skulle få 

höra och känner att de inte är kvalificerade att hantera situationen (Reed & Fitzgerald, 2005).  

Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité och Razbadauskas (2009) menar att 

omvårdnadspersonalen ofta inte inser hur stor betydelse deras eget beteende och framtoning 

har i bemötandet av patienter med psykisk ohälsa. Omvårdnadspersonalen tror ofta att de inte 

har kunskap och färdigheter att vårda patienter med psykisk ohälsa och funderar därför inte 

över vad de sänder ut för signaler i det dagliga mötet med patienterna. Därför är det viktigt, 

menar Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité och Razbadauskas (2009) att 

omvårdnadspersonalen tränas i att vara aktiva och medvetna om bemötandets betydelse i 

vården av patienten. Reed och Fitzgerald (2005) hävdar att omvårdnadspersonal som utbildats 

och interagerat med psykiatriska hälsoteam och fått stöd av sjuksköterskor som är 

specialistutbildade i psykiatri kände en större säkerhet i vården av patienter med psykisk 

ohälsa och därigenom hade de en större känsla av kontroll och tillit till sig själva och sitt eget 

kunnande. Att omvårdnadspersonalen får utbildning och stöd av sjuksköterskor med 

psykiatriutbildning leder till att omvårdnadspersonalen på de somatiska avdelningarna får en 

ökad kunskap och förståelse för psykisk sjukdom. Detta genererar även i minskad rädsla och 

ångest för omvårdnadspersonal i mötet med patienter med psykisk ohälsa. 

Omvårdnadspersonal som får stöd och utbildning beskriver sig mer positiva i sin bedömning 

av patienter med psykisk ohälsa. Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité och Razbadauskas 

(2009) hävdar att 97 svarande av totalt 128 sjuksköterskor inte fått delta i praktiska kurser, 

seminarier eller konferenser som handlat om hur man bemöter och vårdar patienter med 

psykisk ohälsa de senaste fem åren. Hela 126 stycken svarande tror att de skulle vara mer 

positivt inställda till att vårda patienter med psykisk ohälsa om de fick tillgång till mer 

kunskap. Omvårdnadspersonalen önskar få mer kunskap genom praktiskt arbete, seminarier, 
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konferenser, lektioner och genom litteratur. Endast 4 av de 128 svarande trodde att psykisk 

ohälsa kunde botas. Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité och Razbadauskas (2009) menar 

alltså att omvårdnadspersonalen gärna vill lära sig mer, men de är av tron att om de fick mer 

kunskap skulle det ändå inte utfalla i en bättre vård för patienterna då de tycker att vården av 

patienter med psykisk ohälsa bör falla under psykiatrin. Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité 

och Razbadauskas (2009) menar vidare att bemötandet påverkades positivt om man varit 

anställd en längre tid. Att ha kunskap om psykisk ohälsa och den aktuella sjukdomens 

symtom ökar omvårdnadspersonalens förståelse för psykisk ohälsa och bidrar även med 

förståelse om vad som kan hända och vilka situationer som kan uppstå. Enligt Mavundla 

(2000) påverkar omvårdnadspersonalens självuppfattning bemötandet av patienter med 

psykisk ohälsa i hög grad. Självuppfattningen påverkas av kunskap, utbildning och 

färdigheter. 

7.2 Uppfattningar om patienter med psykisk ohälsa 

Björkman, Angelman och Jönsson (2008) menar att kvinnor har färre negativa attityder än 

män gällande patienter med ätstörningar. Män anser i större utsträckning än kvinnor att dessa 

patienter har sig själva att skylla för sin sjukdom. Män har även en mer pessimistisk hållning 

än kvinnor om utsikter till förbättring och behandling av patienter med ätstörningar. Män 

anser i större utsträckning än kvinnor att patienter med svår depression kan ta sig samman och 

att patienterna kan påverka sin depression själva. Kvinnor har mer negativa attityder än män 

gentemot patienter med narkotikamissbruk. Beror den psykiska ohälsan på biologi och arv 

visar omvårdnadspersonalen enligt Ross och Goldner (2009) större medkänsla och förståelse 

än om den psykiska ohälsan beror på beteendemässiga val. Om omvårdnadspersonalen anser 

att den psykiska ohälsan bottnar i svaghet eller beteendemässiga val, exempelvis 

självskadebeteende, menar omvårdnadspersonalen att ohälsan styrs av patientens vilja. De 

negativa attityderna bottnar enligt Ross och Goldner (2009) i omvårdnadspersonalens 

okunskap om psykopatologi och de psykiatriska symtom som leder till självskadebeteende. 

Enligt Björkman, Angelman och Jönsson (2008) har positiva korrelationer hittats mellan ålder 

och mindre negativa attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa. Omvårdnadspersonal i 

lägre åldrar har visat sig ha färre negativa attityder mot patienter med schizofreni, patienter 

med panikångest och patienter med ätstörningar. Omvårdnadspersonal i lägre åldrar har också 

en mer positiv attityd gällande återhämtning och tillfrisknande från psykisk ohälsa. Mavundla 

(2000) menar att patientuppfattningen beror på huruvida omvårdnadspersonalen har kunskap 

om psykisk ohälsa eller inte. Då större delen av omvårdnadspersonalen har bristande 
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kunskaper inom området är patientuppfattningen av patienter med psykisk ohälsa ofta negativ. 

Omvårdnadspersonalen uppfattar patienter med psykisk ohälsa som oroliga. Det yttrar sig 

enligt omvårdnadspersonalen att de planlöst vandrar runt på avdelningen vilket gör det svårt 

att observera patienterna. Detta planlösa vandrande tros bero på rädsla, tristess, brist på 

sociala relationer, under eller överstimulering och hunger. Att följa och observera patienter 

som vandrar runt på avdelningen är både energikrävande och tidskrävande för 

omvårdnadspersonalen som menar att deras tid skulle behövas till andra patienter. Ross och 

Goldner (2009) hävdar att viss omvårdnadspersonal anser att psykisk ohälsa beror på 

bristande moral, karaktär och vilja. Andra faktorer som orsakar psykisk ohälsa är enligt 

omvårdnadspersonalen lathet, simulering och brist på självdisciplin och självkontroll. En 

annan uppfattning omvårdnadspersonalen har om patienterna är enligt Mavundla (2000) att de 

är högljudda och stör ett annars lugnt vårdklimat vilket leder till problem med andra patienter. 

Detta störande beteende består enligt omvårdnadspersonalen på att patienterna skriker, pratat 

högt och exempelvis tar av sig kläderna vid olämpliga tillfällen. På somatiska avdelningar 

vårdas patienter som lider av symtom som illamående och smärta, och dessa patienter bör 

enligt omvårdnadspersonalen inte störas. Omvårdnadspersonalen inom somatisk vård 

uppfattar också patienternas beteende som våldsamt och ibland bisarrt. Det våldsamma 

beteendet består av tre typer; våld mot sig själv, våld mot andra eller våld mot egendom och 

saker. Omvårdnadspersonal uppger att patienter har uppvisat ett bisarrt beteende genom att 

urinera på avdelningen eller genom att gå nakna framför andra patienter. 

Omvårdnadspersonalen anser att beteenden som dessa stör deras dagliga arbetsrutiner och 

tycker att de är en börda att ha på avdelningen. Omvårdnadspersonalen blir därför irriterade 

och det leder till ett negativt bemötande. MacNeela, Scott, Treacy, Hyde och O´Mahony 

(2012) menar att omvårdnadspersonalen som vårdar patienter med ångestproblematik tenderar 

att behandla deras symtom genom att ordinera syrgas, kontrollera vitala parametrar och 

erbjuda nikotinplåster, istället för att tala med patienten om ångesten. MacNeela et al (2012) 

hävdar också att det är vanligt att omvårdnadspersonalen bemöter patienterna nedlåtande och 

patienterna blir bemötta som att de vore barn. Ross och Goldner (2009) menar att patienter 

med ångest som vårdas inom somatisk vård ofta blir bemötta med en liten trovärdighet. 

Omvårdnadspersonalen tenderar tro att de fysiska åkommor som de sökt den somatiska 

vården för, beror på ångestsymtomen. 

Patientuppfattningen påverkades också av hur väl omvårdnadspersonalen kunde kommunicera 

med patienterna. Enligt Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité och Razbadauskas (2009) brister 
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kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och patienter vilket gör att bemötandet 

gentemot patienter blir försämrat. Lethoba, Netswera och Rankhumise (2006) menar att 

omvårdnadspersonalens patientuppfattning till stor del påverkades av vilken anställningsform 

de hade. Omvårdnadspersonal som arbetade deltid tyckte sig inte ha tid att vårda, och därmed 

kommunicera, med patienter med psykisk ohälsa medan omvårdnadspersonal som arbetar 

heltid ansåg sig ha den tiden. Omvårdnadspersonalen som hade arbetat mindre än två år, 

ansåg att de inte hade tid att vårda patienter med psykisk ohälsa. Omvårdnadspersonal som 

däremot arbetat mellan tre och fyra år upplevde att de i större utsträckning hade tid att vårda 

patienter med psykisk ohälsa, detta gällde även yngre omvårdnadspersonal, menar Lethoba, 

Netswera och Rankhumise (2006). Reed och Fitzgerald (2005) hävdar att 

omvårdnadspersonalen prioriterade patienter som endast led av fysiska symtom, medan 

patienter som led av såväl fysiska som psykiska symtom fick vänta. Detta innebar att patienter 

som led av psykiska symtom inte fick samma tid som andra patienter till att kommunicera 

med omvårdnadspersonalen. Kommunikationen blev också reducerad när 

omvårdnadspersonalen hade tidsbrist. Reed och Fitzgerald (2005) menar att 

omvårdnadspersonal som kan se den psykiska ohälsan genom ett holistiskt synsätt och som en 

del av människan förbättrar kommunikationen till patienterna. 

7.3 Känslor hos omvårdnadspersonalen 

Det har visat sig att omvårdnadspersonalens attityder och förmågor i att vårda patienter med 

psykisk ohälsa är begränsade. Viss omvårdnadspersonal som arbetar på somatiska avdelningar 

ansåg inte att det var deras roll att ta hand om patienter med psykisk ohälsa samt att de kände 

rädsla gentemot denna patientgrupp (Reed & Fitzgerald, 2005). Ross och Goldner (2009) 

menar att känslor av rädsla och fientlighet gentemot patienterna leder till att 

omvårdnadspersonalen får negativa attityder mot patienterna, vilket leder till ett dåligt 

vårdmöte. Det visade sig att omvårdnadspersonalen på akutmottagningar betedde sig särskilt 

fientligt mot patienter som befann sig i psykiska kriser eller var självmordsbenägna. 

Anledningen till detta var att omvårdnadspersonalen tyckte att denna patientgrupp upptog 

värdefulla vårdresurser i onödan, eftersom patienterna ändå önskade att dö. Attityder som 

dessa utesluter enligt Ross och Goldner (2009) att omvårdnadspersonalen kan skapa en god 

vårdrelation till dessa patienter. Enligt Reed och Fitzgerald (2005) känner sig 

omvårdnadspersonal inom somatisk vård inte bekväma med att vårda patienter med psykisk 

ohälsa. Omvårdnadspersonalen har en vilja att bevara hälsan och säkerheten av patienterna de 

vårdar, men känner ofta en rädsla och hotkänsla eftersom de har brist på kontroll över 
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situationen. Rädslan består i att omvårdnadspersonalen tror att patienterna är 

sjävlskadebenägna eller att patienterna ska vara utagerande mot personal eller medpatienter.  

Även Sharrock och Happell (2006) påvisar att omvårdnadspersonalen känner rädslor på grund 

av bristande kunskap om ämnet, och menar att omvårdnadspersonalen tenderar att undvika 

dessa patienter. Reed och Fitzgerald (2005) hävdar att omvårdnadspersonalen inte heller tror 

sig kunna förutsäga beteendet hos patienter med psykisk ohälsa, och på grund av detta kan de 

inte kontrollera vården som de är ansvariga för att utöva. Enligt Mavundla (2000) upplever 

omvårdnadspersonal ett flertal olika känslor som rädsla, förtvivlan och frustration när de ska 

vårda en patient med psykisk ohälsa. Dessa känslor kan orsaka att omvårdnadspersonalen inte 

ens vill vara i närheten av patienten, vilket givetvis är en avgörande faktor till att patienter 

med psykisk ohälsa blir negativt bemötta inom somatisk vård.  

Rädslan som omvårdnadspersonalen känner kan enligt Mavundla (2000) delas in i fyra 

underkategorier som är följande: djup rotad rädsla på grund av en bristande förståelse av 

patientens tillstånd, irrationell rädsla för patienten, rädsla för det okända och rädsla för att det 

är osannolikt att de blir kompenserade om de skulle skadas av patienten. Känslor av 

frustration uppstod när omvårdnadspersonalen inte kände att de var dugliga till att vårda 

patienten. Andra tillfällen var tiden de tillbringade med patienten i väntan på hjälp från 

psykiatrin eller säkerhetsvakter, denna tidsåtgång orsakade stress för omvårdnadspersonalen. 

7.4 Uppfattning av vårdmiljön 

Bemötandet påverkas också av att det finns ekonomiska begränsningar för den psykiatriska 

vården samt den höga prevalensen det finns av patienter med psykisk ohälsa. Orsaker som 

påverkar attityder och bemötande av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård, är 

enligt Reed och Fitzgerald (2005), förutom utbildning och kompetens att man prioriterar 

fysisk vård, tidsbrist, om patienterna vårdas på landsbygden och olämplig vårdmiljö. 

Mavundla (2000) hävdar att personalbrist gör det svårt för omvårdnadspersonalen att skapa en 

vårdrelation till patienterna. Personalbristen orsakar också tidsbrist, vilket leder till att 

omvårdnadspersonalen inte ens har tid att rådgöra med patienterna eftersom all deras tid går åt 

att få rutinarbetet att gå ihop. Även överbeläggning på en avdelning kan negativt påverka 

vården av patienter med psykisk ohälsa, då omvårdnadspersonalen, enligt Mavundla (2000), 

anser att patienterna behöver lugn och ro under vårdtiden. Andra orsaker som bidrog till 

negativ vård var enligt Reed och Fitzgerald (2005) en bristande vårdmiljö, personalen menar 

att byggnaderna och avdelningarna var anpassade för somatisk vård, inte psykiatrisk. De 
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menar att rummen var för isolerade och för långt bort från expeditionen, vilket begränsar 

möjligheten till observation av patienterna. Brister i arbetsplatsens säkerhet bidrog också till 

ökad rädsla bland omvårdnadspersonal, då de tyckte att det ofta ligger framme saker man kan 

skada sig med på somatiska avdelningar samt att utgångar och trapphus ofta inte är låsta. Ross 

och Goldner (2009) menar att resurser och infrastrukturen styr säkerheten och förmågan för 

att kunna ge en god vård. Omvårdnadspersonalen känner sig ofta utsatta och ensamma i 

vården av patienter med psykisk ohälsa. Säkerhetsvakter och personer som är tränade på att 

hantera aggressiva patienter finns inte alltid, eller inte alls, tillgängliga. Detta påverkar enligt 

Ross och Goldner (2009) omvårdnadspersonalens känsla av säkerhet i arbetsmiljön. Enligt 

Sharrock och Happell (2006) har den somatiska vården ett dominerande fokus på den fysiska 

behandlingen, och arbetsinställningen hos omvårdnadspersonalen gör det svårt att ens möta 

patienternas psykiska behov. Omvårdnadspersonalen menar, enligt Sharrock och Happell 

(2006), att arbetsbelastning, tidbrist, arbetsorganisation, resurser, fokusen på den fysiska 

vården och det höga patientflödet påverkar deras förmåga att tillgodose patienternas psykiska 

behov. 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Jag valde göra en litteraturöversikt för att kartlägga och analysera kunskapsläget inom det 

aktuella området. Både Friberg (2012) och Forsberg och Wengström (2008) menar att en 

tydlig problemformulering både underlättar artikelsökningarna samt är en kvalitetsindikator 

på litteraturöversikten. Detta anser jag har varit till hjälp vid formulering av syfte, sökning 

och analys av artiklarna. Databaser jag använde mig av var Cinahl Plus with Full Text och 

PubMed med anledning av att dessa databaser inriktar sig på ämnet omvårdnad. Jag använde 

mig även av databasen PsycINFO som inriktar sig mot ämnet psykiatri i och med att min 

litteraturöversikt handlar om faktorer som påverkar omvårdnadspersonalens bemötande av 

patienter med psykisk ohälsa. Vid sökningar i andra databaser påträffades samma artiklar som 

jag redan hittat, därför valdes dessa tre databaser. Jag valde att bredda min sökning genom att 

använda psykisk ohälsa som ett samlingsbegrepp för flera olika diagnosgrupper. Om jag 

frångått detta samlingsbegrepp och sökt på varje enskild diagnos är det möjligt att jag fått fler 

träffar i sökningen och därför kan jag eventuellt missat relevanta artiklar. Enligt Friberg 

(2012) är det bra att göra en bred sökning för att inte gå miste om relevanta artiklar. Jag 
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använde mig av ett flertal olika sökord och olika kombinationer av dessa, men om jag utökat 

antalet sökord är det möjligt att jag skulle fått fram fler relevanta artiklar.  

Friberg (2012) menar att det är viktigt med tydliga inklusions- och exklusionskriterier för att 

få fram relevanta artiklar som besvarar syftet i litteraturöversikten. De inklusionskriterier jag 

har valt anser jag är relevanta för att kunna besvara syftet. Att artiklarna ska vara 

vetenskapliga eller peer reviewed bidrar till att icke vetenskapliga artiklar exkluderas, vilket 

Forsberg och Wengström (2008) menar är viktigt. Att artiklarna inte skulle vara äldre än 

femton år var en inklusionskriterie som grundar sig i att jag bara ville använda mig av aktuell 

forskning, detta kan dock ha inneburit att jag missat relevant information som publicerats 

tidigare än för femton år sedan. Jag valde att bara använda mig av artiklar skrivna på engelska 

då det i vetenskapliga tidsskrifter är det vanligaste språket i publicerade artiklar. Men 

eftersom engelska inte är mitt modermål kan vissa språkförbistringar uppstått, jag kan även ha 

missat relevanta artiklar som publicerats på språk jag inte behärskar.  

I min analys av artiklarna använde jag mig av en textanalys enligt Friberg (2012). Den var till 

hjälp för att strukturera läsningen och gav även en bra struktur för hur artiklarna skulle 

granskas. Vid granskningen av artiklarna framkom fyra huvudfaktorer som påverkade 

omvårdnadspersonalens bemötande av patienter med psykisk ohälsa. Jag har i resultatet både 

använt mig av kvalitativa och kvantitativa artiklar samt en litteraturstudie. Litteraturstudien 

användes på grund av att materialet annars hade blivit allt för tunt och att fler relevanta 

kvalitativa och kvantitativa artiklar ej kunde finnas. Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

presenterar enligt Friberg (2012) sina resultat på olika sätt. Kvalitativa artiklar lägger fokus på 

ord och kvantitativa på siffror. I och med detta kan man enligt Friberg (2012) inte göra en 

exakt jämförelse av artiklarna, men man kan ändå se likheter i resultaten och därmed kunde 

jag använda mig av både kvalitativa och kvantitativa under samma rubrik i resultatdelen. En 

svaghet i min litteraturstudie är att jag varit ensam författare, vilket kan ha påverkat analysen 

av artiklarna eftersom jag inte haft någon annan att diskutera artiklarnas innehåll med.  

8.2 Resultatdiskussion 

 8.2.1 Negativa attityder  

Ett av huvudfynden i resultatet i studien visade sig vara att omvårdnadspersonal inom 

somatisk vård har negativa attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa, negativa attityder 

blir således en faktor som påverkar omvårdnadspersonalens bemötande av patienter med 
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psykisk ohälsa. Enligt Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, Bikos och Livaditis (2009) 

utgörs stigmatiserande, alltså negativa, attityder av fördomar, stereotyper och diskriminerande 

beteenden.  

Enligt Edlund (1999, s.1) ska människans värdighet alltid värnas och vårdpersonal ska agera 

som stöd för patienten i vården. Men enligt Ross och Goldner (2009) tror viss 

omvårdnadspersonal inom somatisk vård att psykisk ohälsa orsakas av personens bristande 

moral, karaktär och vilja. Omvårdnadspersonalen tror enligt Ross och Goldner (2009) också 

att personliga egenskaper som lathet, simulering, brist på självkontroll och självdisciplin 

orsakar psykisk ohälsa. När omvårdnadspersonalen har fördomar som dessa kränker de 

patientens värdighet, vilket enligt Edlund (1999, s.1) orsakar ett lidande för patienten. En 

fördomsfull inställning gentemot patienter med psykisk ohälsa kan enligt Engman och Nilsson 

(2003) leda till att relationen mellan omvårdnadspersonal och patient blir distanserad. 

Engman och Nilsson (2003) belyser vikten av att omvårdnadspersonalen är lyhörd, visar 

respekt och känslighet i mötet med patienten istället för att vara fördomsfull.  Andra vanliga 

negativa attityder omvårdnadspersonalen har gentemot patienter med psykisk ohälsa är enligt 

Arvaniti, et al (2009) att omvårdnadspersonalen känner rädsla gentemot denna patientgrupp 

och därför undviker patienter med psykisk ohälsa. De tycker att livsavgörande beslut ska tas 

av andra än patienten själv, Dahlberg, et al (2003, s.34) menar dock att om patienten utestängs 

och inte får vara delaktig i sin egen vård, uppstår ett vårdlidande och patientens värdighet 

kränks.  

Negativa attityder orsakas enligt Reed och Fitzgerald (2005) även av yttre faktorer som 

tidsbrist. Enligt Mavundla (2000) orsakas tidsbrist av personalbrist vilket resulterar i att 

omvårdnadspersonalen får problem med att skapa en god vårdrelation till patienterna. Denna 

tidsbrist leder även till att omvårdnadspersonalen inte har tid att rådgöra med patienterna då 

arbetstiden går åt till att få rutinarbetet att fungera. Munro och Baker (2007) är av samma 

åsikt och menar att på kontakten mellan patient och omvårdnadspersonal begränsades på 

grund av omvårdnadspersonalens stressade arbetsmiljö. Munro och Baker (2007) menar, 

precis som Mavundla (2000) att vårdrelationen påverkas negativt eftersom 

omvårdnadspersonalen inte har tid att skapa en relation till patienterna och därmed går 

insikten om patienternas sjukdomshistoria förlorad.  

Björkman, Angelman och Jönsson (2008) har funnit korrelationer mellan 

omvårdnadspersonalens ålder och deras attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa. 
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Omvårdnadspersonal i lägre åldrar har enligt Björkman, Angelman och Jönsson (2008) färre 

negativa attityder mot patienter med olika former av psykisk ohälsa. Arvaniti et al (2009) är 

av samma åsikt och menar också att omvårdnadspersonal i lägre åldrar har fler positiva 

attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa. Engman och Nilsson (2003) menar dock att 

alla sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar, utifrån ett etiskt patientperspektiv, att motverka 

fördomar och diskriminering.  

 
8.2.2 Utbildning 

I resultatet framgår att både Mavundla (2000) och Reed och Fitzgerald (2005) anser att 

avsaknad av vissa kunskaper och färdigheter påverkar omvårdnadspersonalens bemötande 

negativt av patienter med psykiska ohälsa som vårdas inom somatisk vård. Reed och 

Fitzgerald (2005) och Mavundla (2000) menar dock att omvårdnadspersonal med adekvat 

utbildning bemöter patienter med psykisk ohälsa med större förståelse och förtroende. 

Zolnierek (2009) hävdar dock att fler studier behövs för att kunna bekräfta hur utbildning 

skulle påverka omvårdnadspersonalens bemötande mer positivt gentemot patienter med 

psykisk ohälsa. Men Zolnierek (2009) menar ändå att studier påvisar att utbildning i psykisk 

ohälsa kan förhindra negativa stereotyper och positivt påverka omvårdnadspersonalens 

uppfattning av patienter med psykisk ohälsa. Mavundla (2000) hävdar att 

omvårdnadspersonal med adekvat utbildning bemöter patienter med psykisk ohälsa med 

större förståelse, men Zolnierek (2009) hävdar att även omvårdnadspersonal som både har en 

teoretisk utbildning och klinisk erfarenhet ändå känner sig oförberedda att möta patienter med 

psykisk ohälsa. Zolnierek (2009) menar dock att de omvårdnadspersonal som inte alls har 

någon kunskap om psykisk ohälsa är de som känner sig mest oförberedda att möta patienter 

med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité och 

Razbadauskas (2009) menar att omvårdnadspersonalen bör tränas i förståelse av deras egna 

bemötandes betydelse i mötet med patienterna. Detta eftersom omvårdnadspersonal som 

saknar kunskap och färdigheter inte är medvetna om vad de sänder ut för signaler i det dagliga 

mötet med patienterna och inte inser hur viktigt bemötandet är. ICN:s kod etiska kod menar 

dock att sjuksköterskorna ska, för att behålla sin yrkeskompetens, personligen ansvara för att 

de söker ny kunskap. Sjuksköterskorna ska även aktivt utveckla omvårdnaden som ska grunda 

sig på evidensbaserad kunskap, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007). Jag är av tron att 

utbildning kan leda till större förståelse av hur viktigt det är att vi som sjuksköterskor inte 

kränker patientens värdighet. Huruvida vi faktiskt kan bevara patientens värdighet i vårdmötet 
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är dock mer komplext och är inte säkert att sjuksköterskor bemästrar, oberoende av hur 

mycket utbildning vi har i ämnet.  

8.2.3 Kommunikation 

I resultatet framkom att en faktor som påverkar omvårdnadspersonalens bemötande gentemot 

patienter med psykisk ohälsa är omvårdnadspersonalens patientuppfattning. 

Patientuppfattningen bygger bland annat på hur väl omvårdnadspersonalen kan kommunicera 

med patienterna. Svediené, Jankauskiené, Kusleikaité och Razbadauskas (2009) menar att 

kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och patienter ofta brister, detta påverkar 

omvårdnadspersonalens bemötande av patienterna negativt. McCabe (2004) menar även hon 

att litteraturen ofta beskriver att sjuksköterskor är dåliga på att kommunicera, men hävdar 

också att det är väldigt få studier gjorda på hur patienterna upplever sjuksköterskornas 

förmåga att kommunicera. McCabe (2004) menar att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna var mer intresserade av att utföra sitt kliniska arbete istället för att 

kommunicera med patienterna. Dock upplevde inte patienterna att det var sjuksköterskornas 

fel, att de var alltför upptagna för att ha tid till kommunikation, men de fick ändå känslan att 

sjuksköterskornas dagliga rutinarbete var viktigare än vad patienterna var. Detta leder enligt 

McCabe (2004) till att patienterna inte vill störa sjuksköterskorna.  

Omvårdnadspersonalens förmåga att kommunicera påverkades enligt Lethoba, Netswera och 

Rankhumise (2006) av vilken anställningsform de hade. Omvårdnadspersonal som arbetade 

heltid och som arbetat en längre tid ansåg sig ha mer tid till övers till patienterna än vad 

personal som arbetade deltid tyckte sig ha. Reed och Fitzgerald (2005) hävdar att 

kommunikationen reducerades mellan omvårdnadspersonalen och patienterna när 

omvårdnadspersonalen upplevde tidsbrist. Dahlberg et al (2003, s.34) menar dock att om 

patienten inte känner sig sedd och hörd, kränks patientens värdighet. Det är alltså viktigt att 

personalen, oavsett anställningsform, har förmåga att kommunicera med patienterna. 

Santamäki-Fischer och Dahlberg (2009, s.125) hävdar även de att patientens värdighet kränks 

när omvårdnadspersonalen nonchalerar patienterna och undviker den mänskliga kontakten. 

McCabe (2004) menar att en patientcentrerad kommunikation, det vill säga när sjuksköterskor 

både lyssnar till patienten och talar med dem, brukar leda till en god kommunikation. Detta 

kan vara något att ta fasta på, då Dahlberg et al (2003, s.34) hävdar att patientens värdighet 

kränks om denne inte känner sig sedd och hörd. McCabe (2004) menar dock att 

sjuksköterskor som har förutfattade meningar om patientens behov inte kan ha en 
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patientcentrerad kommunikation med patienterna. McCabe (2004) menar att för att få till 

stånd en god kommunikation, och därmed ett gott bemötande, ska kommunikationen vara 

patientcentrerad. Men sjuksköterskan ska också ge patienten tid, visa genuint intresse och 

vara empatisk för att en lyckad kommunikation ska kunna äga rum. 
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Bilaga 1  
Frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
 

Referens 

Friberg, Febe. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I Febe, Friberg (Red.), Dags för uppsats -
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2 uppl.), (s.133-143). Lund: 
Studentlitteratur. 
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Bilaga 2 

Frågor för kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskrivning? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts? (T.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 
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Friberg, Febe. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I Febe, Friberg (Red.), Dags för uppsats -
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (2 uppl.), (s.133-143). Lund: 
Studentlitteratur. 
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Syfte Metod och urval Resultat 
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Exklusionkriterier: bara 
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The mixed attitudes 
of nurse’s to caring 
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International Journal 
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Kvantitativ studie. 128 
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arbetserfarenhet. 
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ge personer med 
psykisk ohälsa god 
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